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Sammanfattning 

 
Syftet med denna studie är att undersöka vilka faktorer ingenjörsstudenter tror kommer vara 

attraktiva och motiverande vid kommande val av arbetsgivare/arbetsplats. Frågeställningarna 

studien besvarar är följande: ”Vad tror ingenjörsstudenter attraherar och motiverar dem vid 

val av kommande arbetsplats?” samt ”Vilka faktorer tror ingenjörsstudenterna kommer vara 

avgörande vid val av arbetsplats?”.  

  

Ingenjörer arbetar inom många olika områden på arbetsmarknaden och i dagens läge är det 

stor efterfrågan på ingenjörer. Den teoretiska referensramen denna studie lutar sig mot, och 

diskuteras kring, gäller teorier kring generation Y, arbetsgivares strategier för att vara 

attraktiva, motivationsteorier, motivationsfaktorer i arbetet och utveckling i arbetet. Den 

undersökta gruppen tillhör ”Generation Y” vilket också har varit ett stort fokus för analys och 

resultat i denna studie.   

 

Empirisk data kring ämnet insamlades kvalitativt med hjälp av semistrukturerade intervjuer av 

sex stycken ingenjörsstudenter vid Karlstads Universitet. Analysen av intervjuerna resulterade 

i tre teman: ”Roliga arbetsuppgifter”, ”Trygghet och trivsel” samt ”Lön för mödan”. En 

attraktiv arbetsplats för respondenterna är således en arbetsplats där de får arbeta med 

uppgifter som de finner ”roliga”, varierande. utvecklande och utmanande. De attraheras och 

motiveras även av en god psykisk arbetsmiljö som främst utgjordes av goda sociala relationer 

på arbetsplatsen, exempelvis i form av personliga kontakter men också mentorskap. En annan 

viktig del är att få ”lön för mödan”, det vill säga den möda de lagt ner under sina studieår på 

universitetet.  I övrigt anses inte lön vara en speciellt attraherande eller motiverande faktor. 

Dessa tre teman visar alltså de faktorer en organisation kan erbjuda för att anses attraktiva, 

enligt ingenjörsstudenter.    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nyckelord: Kvalitativ studie, ingenjörsstudenter, attraktiva arbetsgivare, generation Y, 

motivation. 



 

 

Förord 

 
Vi vill tacka vår handledare Line Holth för ett gott samarbete, goda råd och stöttning under 

uppsatsens gång. Vi vill också tacka våra respondenter för deras tid och deltagande.  

 
Arbetet med denna uppsats har till största del genomförts av oss författare tillsammans, från 

start till mål. De få områden vi delat upp, exempelvis i teoriavsnittet, har skett rättvist och 

med bådas medgivande. I övrigt har alla delar av uppsatsen har lästs, skrivits och analyserats 

tillsammans.   

 

 

 

Karlstad 2013-05-20  

 

Niklas Eriksson & Josephine Östin  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Innehållsförteckning 

 

 

1. Inledning    s.1    s.1 

1.1. Syfte   s.3 

1.2. Frågeställningar   s.3 

1.3. Disposition   s.4 

 

 

2. Teoretisk referensram   s.5  s.5 

2.1. Bakgrund   s.5 

2.1.1. Generation Y    s.5 

2.1.2. Arbetsgivares strategier för att vara attraktiva  s.5 

2.2. Motivationsteorier   s.7 

2.2.1. Herzbergs tvåfaktorsteori    s.7 

2.2.2. Inre och yttre motivation    s.8 

2.2.3. Goal setting theory   s.9 

2.3. Motivationsfaktorer i arbetet   s.9 

2.3.1. Lön och belöningar   s.9 

2.3.2. Arbetsmiljö   s.10 

2.3.3. Sociala relationer   s.12 

2.3.3.1. Relationen mellan chef och anställd   s.13 

2.3.4. Work-life balance   s.14 

2.4. Individens lärande och utveckling i arbetet   s.14 

2.4.1. Kompetensförsörjning och kompetensutveckling  s.14 

2.4.2. Lärande organisationer   s.16 

2.4.3. Mentorskap    s.17 

 

 

3. Metod    s.19   s.19 

3.1. Intervjuer    s.19 

3.2. Urval    s.20 

3.3. Genomförande    s.21 

3.4. Tematisk analys    s.21 

3.5. Reliabilitet och validitet   s.22 

3.6. Etiska överväganden   s.23 

 

 

4. Analys och resultat   s.25  s.25 

4.1. Roliga arbetsuppgifter   s.25 

4.1.1. Variation, utmaning och utveckling i arbetet  s.25 

4.1.2. Kompetensutveckling och mentorskap   s.30 

4.2. Trygghet och trivsel   s.33 



 

 

4.2.1. Arbetsmiljö och sociala relationer   s.33 

4.3. Lön för mödan   s.38 

4.3.1. Lön   s.38 

4.3.2. Privat sektor   s.40 

 

 

5. Sammanfattande diskussion   s.42 

5.1. Slutsatser   s.42 

5.2. Diskussion   s.43 

 

 

Litteraturförteckning    s.47 

 
Bilaga 1 - Intervjuguide 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



1 

 

1. Inledning  
 

I inledningen presenteras bakgrunden till val av ämne, hur synen på människan förändrats 

under de senaste fyrtio åren inom arbetslivet och en beskrivning av yrket ingenjör och dennes 

arbetsmarknad ges. Vidare redogörs studiens syfte och de forskningsfrågor som ska besvaras. 
  

Från 70-talet och framåt har en helhetssyn på människan utvecklats inom organisationsteori 

och personalarbete. En organisation består av flera system, exempelvis ekonomiska, tekniska 

och administrativa, och dessa är en förutsättning för att organisationen ska överleva. Dock är 

människorna inom organisationen en förutsättning för att dessa system i sin tur ska fungera. 

Detta innebär att synen på människan har ändrats från att vara en resurs, till att vara en 

förutsättning, för att andra resurser ska kunna utnyttjas och fungera. Att människan blir allt 

mer central inom arbetslivet beror bland annat på Human Resource Managements (HRM) 

framväxt. Intresset för personal och arbete växte fram mer under 1900-talet och sedan har det 

utvecklats mer och mer till människans fördel, dock alltid vid sidan om organisationens vinst. 

Idag står arbetslivet inför en stor generationsväxling, då 40-talisterna går i pension. En ny 

generation, ”Generation Y”, kommer in mer och mer på arbetsmarknaden och organisationer 

behöver vara mer nytänkande och satsa mer på en förnyad arbetsorganisation, 

kompetensutveckling, jämställdhet och mångfald för att kunna attrahera denna generation 

(Granberg, 2011).   

 

Att skriva om attraktiva arbetsplatser var inte helt självklart för oss författare när vi stod inför 

valet av ämne i C-uppsatsen, det var istället något som växte fram efter många tankar och 

diskussioner oss emellan. Vi kom in på ämnet då vi startade ett samarbete med ett mellanstort 

företag i en mindre ort i Värmland. Företaget hade problem att rekrytera ingenjörer och visste 

inte varför. De ville därför ha hjälp med att undersöka vad som kunde vara problemet. Utifrån 

det började vi fundera på hur vi skulle undersöka denna problematik på bästa sätt. Valet föll 

på att undersöka ingenjörsstudenter, dels för att det var just ingenjörer som företaget hade 

svårt att locka men dels också för att det är en intressant yrkesgrupp med en ljus 

arbetsmarknad framför sig. Att gruppen just skulle vara studenter menade vi var intressant då 

de inom en snar framtid kommer träda in på arbetsmarknaden och därför redan nu möjligtvis 

har tankar, drömmar och krav på sina kommande arbetsgivare. Ingenjörer som yrkesgrupp har 

lätt för att få jobb när de tar sin examen, då arbetslösheten är mycket låg inom deras 

yrkesgrupp. Därför är denna grupp ännu mer intressant att undersöka, då de nästan kan ”välja 

och vraka” bland olika arbetsplatser och därför kanske också ställer högre krav på kommande 

arbetsplats.  

 

Enligt Sveriges ingenjörer (Sveriges ingenjörers största nätverk och förbund) är idag 

ingenjörer starkt efterfrågade på arbetsmarknaden. Efterfrågan av både civil – och 

högskoleingenjörer har varit hög under flera år (www 9). Bland förbundets medlemmar är 

arbetslösheten idag nere på 0,9 % samtidigt som många organisationer på marknaden talar om 

brist på ingenjörer (www 2). Som utbildad ingenjör får man ofta arbete direkt efter examen 

(www 3). På sikt kan man se att det kommer vara ett visst underskott på civilingenjörer, 
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speciellt inom maskinteknik (www 9). Ingenjörsutbildade har således en ljus arbetsmarknad 

framför sig, där det är lätt att snabbt etablera sig (www 3).  

  

Respondenterna i denna studie tillhör ”Generation Y”. Denna generation kommer ersätta den 

stora gruppen 40-talister som går i pension och beskrivs som en kräsen och kravställande 

generation, jämfört med tidigare generationer. Samtidigt beskrivs de också ha ett behov av 

struktur, ledarskap och feedback i sitt arbete. Generation Y är inte rädda att byta arbetsplats 

om deras krav arbetsgivaren och arbetsplatsen inte blir tillgodosedda (Earle, 2003). Detta gör 

att kraven på organisationer är höga idag, de måste arbeta hårt för att vara attraktiva i 

arbetstagarens ögon. Detta är något som kan vara både intressant och viktigt att veta som 

arbetsgivare. Därför anser vi att vårt val av ämne i denna studie både är intressant men också 

relevant för enskilda individer såväl som för organisationer.  

 

Eftersom vi undersöker vad en attraktiv arbetsplats är ur ett individperspektiv är det också 

motivationsteorier samt motivationsfaktorer som det främst fokuseras på i teoriavsnittet. Dock 

är även ämnen som employer branding, talent management och företagskultur viktiga delar i 

denna studie då de beskriver strategier arbetsgivare använder sig av för att öka sin 

attraktivitet.  

  

Ingenjörer arbetar inom många olika områden på arbetsmarknaden. En civilingenjör, som 

studerar minst fem år, kan välja mellan ett antal olika teknikområden och arbetar ofta 

teoretiskt. Som högskoleingenjör studerar man i minst tre år och yrket innebär ofta mer 

praktiskt arbete. Arbetsuppgifterna skiljer sig även åt mellan privat sektor och offentlig sektor 

samt även mellan stora och små organisationer. Skillnaden mellan sektorerna kan vara att det 

inom den privata sektorn är vanligare att arbeta för konsulter och industriföretag, medan 

ingenjörer inom den offentliga sektorn ofta arbetar med mer tekniska uppgifter samt 

planering, ledning och administration. Det finns många olika inriktningar inom ingenjörsyrket 

och några av dem är maskiningenjör, byggingenjör eller dataingenjör (www 1).   

 

Ingångslönen är hög för ingenjörer, både för civil – och högskoleingenjörerna. I tabellerna 

nedan kan vi se att en civilingenjör i snitt tjänar 5000-8000 mer i månaden än vad en 

högskoleingenjör gör. Lönen skiljer sig också åt mellan de olika sektorerna och detta gäller 

både högskoleingenjören och civilingenjören.   

 

 

Lönetabell, högskoleingenjör maskininriktning (www 4)  

 

Sektor  Kvinnor Män Totalt 

Stat  27400  30100  29100  

Kommun  28300  30400  29600  

Landsting  32000  32700  32600  

Privat  31600  35000  34400  

Totalt  31200  34800  34100  
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Lönetabell, civilingenjör maskininriktning (www 5). 

 

Sektor  Kvinnor Män Totalt 

Stat  34600  38100  37000  

Kommun  33000  35600  34100  

Landsting  37400  37200  37300  

Privat  37200  40800  40000  

Totalt  36900  40700  39700  

 

 

Företaget Communication utför årligen en undersökning, kallad för Career index, som visar 

vart ingenjörer helst vill arbeta. Undersökningen genomfördes senast under perioden oktober-

december 2012 och urvalet bestod då av 1380 ingenjörsstudenter samt 760 yrkesverksamma 

ingenjörer. De arbetsgivare som ingenjörsstudenterna helst skulle vilja skicka sitt CV till, 

förutsatt att en ledig tjänst finns som anses passande, var Skanska, Peab, Sweco, NCC och 

ÅF. De yrkesverksamma ingenjörernas favoritarbetsgivare var Akzo Nobel, SCA, SKF, 

Sweco och Epsilon. De viktigaste faktorerna en organisation kunde erbjuda enligt studien var 

goda relationer till sina arbetskamrater, utvecklade arbetsuppgifter, bra samarbete mellan 

chefer och anställda samt kompetensutveckling som även leder till personlig utveckling (www 

6).  

 

 

1.1. Syfte  

 

Studiens syfte är att öka förståelsen för vilka faktorer som ingenjörsstudenter tror sig anse 

vara attraktiva när de i framtiden ska söka sig till en arbetsplats. Vidare är syftet att undersöka 

och få en förståelse för vilka faktorer ingenjörsstudenter tror kommer motivera dem och vara 

främst avgörande vid val av kommande arbetsplats.   

 

 

 

1.2. Frågeställningar  

 

- Vad tror ingenjörsstudenter attraherar och motiverar dem vid val av kommande 

arbetsplats? 

 

 

- Vilka faktorer tror ingenjörsstudenterna kommer vara avgörande vid val av 

arbetsplats? 
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1.3. Disposition  

 

Vi kommer att presentera ett teoriavsnitt som först ger en bakgrund till hur organisationer 

arbetar för att vara attraktiva för nuvarande och framtida anställda, i form av exempelvis 

employer branding och talent management,. Vidare följer en presentation av generation Y och 

sedan motivationsteorier, motivationsfaktorer i arbetslivet, med teman som lön, arbetsmiljö 

och sociala relationer. Slutligen behandlas individens lärande och utveckling i arbetslivet där 

exempelvis mentorskap, kompetensutveckling och lärande organisationer beskrivs. Efter 

teoriavsnittet följer metodavsnittet, där vi presenterar samt motiverar metodvalet i denna 

studie. Vidare följer ett analys- och resultatavsnitt där resultatet av vår studie presenteras och 

kopplas ihop med det tidigare nämnda teoriavsnittet. Avslutningsvis presenterar vi 

slutsatserna av resultatet samt diskuterar detta i avsnittet slutdiskussion.   
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2. Teoretisk referensram  

 
Den teoretiska referensramen behandlar tidigare forskning inom ämnet. Först kommer 

generation Y beskrivas, då respondenterna i studien tillhör denna generation. Vidare kommer 

attraktiva arbetsplatser ur ett arbetsgivarperspektiv behandlas och även motivationsteorier, 

motivationsfaktorer och individens lärande och utveckling i arbetet.   

 

2.1. Bakgrund  

 
2.1.1.  Generation Y  
Dagens yngre generation, Generation Y, har börjat träda in mer och mer på arbetsmarknaden 

samtidigt som 40-talisterna pensionerar sig. Det råder delade meningar om vilka som ingår i 

generation Y. Enligt Earle (2003) är de personer som ingår i generation Y födda efter 1977. 

Enligt Parment (2008) ingår de personer som är födda 1980 eller senare i generation Y. 

Åldersgruppen skiljer sig således åt enligt olika källor, men generellt kan man säga att 

generation Y består av 80 - och 90-talister. Det är också den definition vi väljer att använda 

oss av i denna studie.  

Generation Y beskrivs som en kräsen generation som har lättare än tidigare generationer att 

lämna en organisation om de inte känner sig nöjda. Det viktiga för dem inom arbetslivet är 

inte att ”arbeta för sitt leverne”, istället arbetar de för utveckling i arbetet, karriärsmöjligheter, 

sociala kontaktnät och uppskattning samt feedback. Generation Y uppskattar innovativa och 

nytänkande organisationer där personalens kreativitet tas tillvara på. Denna generation 

uppskattar, trots den frihet de är uppväxta med, struktur, beröm och gemenskap. De tycker om 

att arbeta tillsammans med andra människor och engagerar sig mycket i sitt arbete. I sitt 

arbete kräver de att få feedback och coachning av sin chef (Earle, 2003). Generation Y är en 

stor möjlighet för organisationer då de har en positiv inställning samt en stor teknisk 

kompetens, exempelvis i form av dator – och internetvana. De är uppvuxna i ett tekniskt 

utvecklat samhälle där nya möjligheter ständigt växer fram.  (Parment, 2008). För att attrahera 

generation Y bör en organisation satsa på flexibilitet och en öppen kultur. Den psykiska 

arbetsmiljön är även viktig. Generation Y trivs i en informell organisation som är aktiv, 

öppen, levande och tekniskt framstående (Earle, 2003).  

 

 

2.1.2. Arbetsgivares strategier för att vara attraktiva  

 

Idag spenderar många människor en stor del av sin vakna tid på en arbetsplats, därför är en 

trivsam arbetsplats med god arbetsmiljö något som spelar en stor roll i människans liv (Earle, 

2003). Enligt Angelöw (2002) innebär en attraktiv och välfungerande arbetsplats att det känns 

meningsfullt och lustbetonat att arbeta, det vill säga att arbetsglädjen är stor. Det ska finnas ett 

gott samarbete mellan de anställda, möjligheter till personlig – och yrkesmässig utveckling 
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samt möjlighet till att påverka arbetets innehåll och arbetsorganisering. Det ska vara en 

uppskattande och trevlig atmosfär mellan arbetskamrater och chefer samt ett positivt 

arbetsklimat.    

    

En strategi organisationer kan använda sig av för att öka sin attraktivitet kallas för ”Employer 

Branding”, och beskrivs som ett sätt att stärka sitt företags varumärke, både internt och 

externt. Själva byggandet av varumärket ska ske relaterat till rådande förtagskultur, både 

internt och externt. Byggandet internt relateras till de människor som redan finns inom 

organisationen, det vill säga nuvarande anställda, och externt sker utåt mot arbetsmarknaden 

och potentiella nya arbetstagare. Varumärket byggs och bibehålls alltså genom nuvarande, 

potentiella och före detta anställda som alla är mottagare av budskapet organisationen 

försöker förmedla (Wikström och Martin, 2012).  

 .     

Intern Employer Branding utgår ifrån att organisationer måste säkerställa att de anställda har 

rätt förutsättningar för att trivas och känner motivation samt engagemang på arbetsplatsen. 

Detta är ett första steg i att attrahera rätt arbetskraft då anställda som trivs och känner sig 

motiverad på sin arbetsplats är de bästa ambassadörerna och varumärkesbyggarna. Intern 

Employer Branding innefattar en rad aspekter, exempel på dessa är: idégivningsseminarium, 

tydliga rollbeskrivningar och kompetenskrav samt möjligheter till personlig utveckling och 

meningsfulla arbetsuppgifter. För att förstå arbetsmarknaden krävs det att organisationen 

noggrant analyserar den, för att kunna koppla affärsbehoven till den typ av kompetens som 

letar efter. Detta för att så småningom kunna attrahera och rekrytera ny personal till 

organisationen. Detta är grunddragen i extern employer branding, men det krävs också en 

genomarbetad strategi med tydliga löften för att kunna attrahera (Wikström och Martin, 

2012). Employer branding är en strategi som en organisation kan använda sig av för att öka 

sin attraktivitet. För att kunna attrahera rätt personer måste personerna först känna till 

verksamheten (Dyhre, 2013).   

 

En annan strategi som kan öka attraktiviteten hos organisationer kallas för Talent 

management vilket innebär att ”ha rätt medarbetare med rätt kunskaper för rätt befattningar i 

rätt tid” (Granberg, 2011, s.54). Definitionen av talang kan dock variera kraftigt. Exempelvis 

kan talanger vara specifika personer eller rena personlighetsdrag hos en person. Yarnall 

(2008) beskriver talanger som personer som har potentialen att uppnå chefspositioner eller 

andra höga poster inom företaget. En talang kan också vara en slags "högpresterare", vilket  är 

ett centralt begrepp inom Talent Management. Enligt Porter (2011) är en högpresterare en 

person som alltid överträffar ställda förväntningar. Det som driver en högpresterare är 

motivation och förmågan att jobba i grupp kopplat till ett konstant resultatriktat arbete. 

Högpresterare kommer alltid söka sig till vägar som kan leda till det de söker som nästa steg i 

sin karriär.   

 

På senare år har organisationer bytt fokus gällande talanghantering. Att fokusera på att leta 

fram och köpa in talang räcker inte längre till. Då det finns en risk för att dessa personer inte 

ska ge avkastning för företaget, har fokus på talent management istället ändrats till att behålla 

och utveckla talanger, för att på så sätt öka deras produktivitet. Detta sker genom till exempel 
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individuell utveckling och ledarskapsutveckling (Yarnall, 2008).   

 

Företagskultur och affärsbehov är även två viktiga faktorer för att lyckas med sin 

organisation.  Företagskultur kan beskrivas som ett uttryck för de värderingar och attityder 

som finns inom en organisation (Wikström & Martin, 2012). Företagskultur innebär i stort 

sett samma sak som värdegrund. Värdegrund kan definieras som ”de positivt laddade begrepp 

och uttryck som beskriver vårt förhållningssätt och den utgångspunkt vi har gentemot våra 

målgrupper” (Granberg, 2011, s.190). En tydligt angiven företagskultur utgör ett effektivt 

styrmedel för en organisation då de anställda vet vilka beteenden som premieras. Detta kan 

även vara effektivt då en organisation vill rekrytera, då de arbetssökande redan i 

rekryteringsfasen får en förståelse för de osynliga regler som styr, det vill säga hur 

organisationskulturen ser ut. En organisationskultur beskrivs som just en värdegrund eller en 

inre kompass som guidar de anställda inom en organisation i sitt dagliga arbete. Det handlar 

om hur man handlar, tänker och fattar beslut och detta påverkar beteenden mot både kollegor 

och kunder (Wikström & Martin, 2012).  

 
De strategier som nu beskrivits visar hur arbetsgivare arbetar för att attrahera och motivera 

sina nuvarande och potentiellt kommande anställda på bästa sätt. Dock behöver man också få 

en förståelse för hur människan motiveras i arbetet för att kunna attrahera och motivera denne 

och därför redogörs det i nästa avsnitt för motivationsteorier.  

 

2.2. Motivationsteorier  

 

2.2.1. Herzbergs tvåfaktorsteori  

 
Fredrick Herzberg, amerikansk psykolog och forskare, undersökte under slutet av 1950-talet 

vad orsaken till tillfredställelse respektive missnöje i arbetet var. Han fann två grupper av 

orsaksfaktorer; motivationsfaktorer och missnöjesfaktorer (också kallade hygienfaktorer) 

(Granberg, 2011). Herzberg menade att alla faktorer som kom fram i studien hade olika slags 

effekt på de anställdas motivation och prestation. Hygienfaktorerna var exempevis lön, 

arbetsvillkor, arbetsmiljö samt relationer till chef och kollegor. Om det råder brist på dessa 

faktorer leder detta till missnöje bland de anställda. Dock visade det sig inte göra någon 

markant skillnad på motivation och prestation om bristen åtgärdades, då upplevdes bara 

problemet som löst. Istället var det andra faktorer som spelade stor roll för de anställdas 

motivation och prestation, nämligen motivationsfaktorerna. Motivationsfaktorerna var 

exempelvis arbetsuppgifternas innehåll, utvecklingsmöjligheter, ansvar och erkännande. 

Dessa faktorer kunde bli neutraliserade om det var brist på hygienfaktorerna. Det innebär att 

brist på hygienfaktorer måste åtgärdas i en organisation, annars leder detta till missnöje och 

sämre effektivitet bland de anställda (Jansson & Ljung, 2011) .   

 

Herzberg menade således att exempelvis hög lön eller en god arbetsmiljö inte kan motivera en 
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anställd nog i sitt arbete. Hygienfaktorer underlättar för de anställdas arbetstillfredställelse 

men är inte en grund till tillfredställelsen i sig.  För att få en hög arbetstillfredställelse måste 

istället de grundläggande inre behoven tillfredställas, detta i form av exempelvis stimulerande 

arbetsuppgifter samt utvecklingsmöjligheter i arbetet (Theandersson, 2000). 

Motivationsfaktorerna Herzberg kom fram till är alltså mer kopplade till själva arbetet och 

arbetsuppgifterna medan missnöjes – eller hygienfaktorerna, exempelvis lön, fysisk 

arbetsmiljö och arbetsvillkor, är mer kopplade till arbetsförhållanden och miljö (Granberg, 

2011).    

 

 

2.2.2. Inre och yttre motivation  

Self-determination theory är en forskningsinriktning inom motivationsområdet, utvecklad av 

Edward Deci och Richard Ryan (2000). Teorin innebär att människan har inre, psykologiska 

behov, utöver de fysiska, som måste tillfredställas för att en människa ska vara välmående. 

Deci och Ryan menar att en människa strävar efter tre saker: att uppleva sig som en unik 

individ, att vara integrerad i sin sociala omgivning samt att utveckla sig själv. Dessa behov 

kommer inifrån, det vill säga ur en inre motivation från människan själv. Vi blir inte 

påverkade till att sträva mot dessa tre faktorer. Dock drivs dessa behov av yttre faktorer och 

Deci och Ryan ger även där tre exempel på förhållanden som är viktiga för att vi ska kunna 

uppleva den inre motivationen; att vi upplever vår kompetens i situationen, att vi känner oss 

självbestämmande samt att vi känner en gemenskap med vår omgivning (Jansson och Ljung, 

2011).  

 

Inre motivation innebär det beteende en människa har, som inte påverkas av någon yttre 

faktor i form av exempelvis belöning eller bestraffning. Istället utgörs belöningen eller 

bestraffningen av förändrade psykologiska tillstånd. Yttre motivation består exempelvis av 

belöningar eller bestraffningar som kommer utifrån, det vill säga beteende som grundar sig i 

omgivningen (Jansson och Ljung, 2011).   

 

Deci och Ryan (2000) menar att motivation ofta benämns som en enskild konstruktion, när 

det egentligen är så att människor drivs till att göra saker på grund av många olika slags 

faktorer.  Inom Self-determination theory har det identifierats olika typer av motivation, som 

var och en leder till olika konsekvenser, exempelvis välmående, prestation eller lärande. 

Författarna påpekar att det är viktigt att ha i åtanke att människor bara känner av inre 

motivation till de situationer som faktiskt ligger i deras inre intresse. För att förstå detta måste 

vi se hur yttre motivation påverkar den inre motivationen. Den yttre motivationen är ofta det 

som påverkar människor till handling i högsta grad (speciellt som vuxen människa). 
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2.2.3. Förväntningsteori – Goal setting theory  

 
Goal setting theory är en förväntningsteori, utvecklad av Locke och Latham (1968), som 

innebär att människor motiveras av ”en strävan att uppnå medvetet uppsatta mål som 

stämmer med deras värderingar” (Aronsson et al. 2012, s.207). De mål teorin syftar på kan 

komma från individens egna värderingar, men de kan även vara tilldelade av en källa utifrån, 

exempelvis en arbetsgivare. För att externt tilldelade värderingar ska fungera som drivkraft 

måste de vara accepterade av individen. Ett mål bör enligt teorin vara medvetet, specificerat 

och avsiktligt för invididen (Aronsson et al. 2012).  

 

Förväntningsteorier beskrivs som den dominerande inriktningen gällande motivation i arbete. 

Generellt sett styrs förväntningsteorier av subjektiva tolkningar och psykologiska 

mekanismer, som i sin tur styr individens informationshantering. Detta genererar motiv och 

engagemang hos arbetande individer till exempelvis arbetsuppgifter. Dessa modeller 

fokuserar på individen, och hur denne antas bearbeta information kognitivt som en slags 

grund för motivation i agerande. Enligt förväntningsmodeller skapas motivation när individer 

förväntar sig att arbetet tjänar som ett slags medel för att uppnå något de strävar efter. En 

modell som beskriver förväntningsteorier skulle kunna se ut så här; för att vara motiverad bör 

arbetet ge ett sådant resultat som tros ge en belöning som upplevs värdefull (Aronsson et al. 

2012).  

 

Arbete  Resultat  Belöning  Uppleva belöningen värdefull  Motivation   

 

 

Motivationsteorierna som nu presenterats har visat hur individer motiveras, exempelvis i 

arbetet. Dock motiveras också individer av olika faktorer, exempelvis lön och arbetsmiljö, och 

därför kommer några av dessa motivationsfaktorer presenteras i avsnittet nedan.   

 

 

2.3. Motivationsfaktorer i arbetet  

 

2.3.1. Lön och belöningar  

  

Burrhus Frederick Skinner undersökte hur ett beteende lärs in i form av belöningar eller straff. 

Hans experiment utfördes på möss i en bur där han ville se om musen kunde lära sig samband 

mellan rätt beteende (trycka på en pinne) och belöning (mat). Om musen gick till fel sida av 

buren fick den en bestraffning i form av en svag elektrisk stöt. Musen lärde sig att undvika 

den del av buren där bestraffningen skett och lärde sig samtidigt det beteende som blev 

belönat ännu snabbare. Belöning gjorde således att musen lärde sig att utföra en viss sak 

medan bestraffningen gjorde att musen undvek situationen. Skinner visade genom sitt 

experiment att det är lättare att påverka någons beteende via belöningar istället för 

bestraffningar, vilket idag kan kopplas till positiv respektive negativ förstärkning (Jansson 
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och Ljung, 2011).   

 

Ett medel för att öka motivationen inom en organisation är lön och belöningar. Lön är i sig ett 

centralt element i anställningsrelation. Belöningsstrategier är en viktig del av de 

ledningsstrategier som utvecklats under 80 och 90-talet i Sverige. Syftet med dem är att styra 

de anställa mot organisationens mål, med hjälp av lön och belöningar (Le Grand, ur Sandberg, 

2003).  

 

Belöningar innebär att en individ får något i utbyte i enlighet med dennes värde i 

organisationen. Belöningar finns ofta systematiserat inom organisationer. Ett belöningssystem 

ingår således i en organisations integrerade policys och processer och är utvecklade enligt det 

ramverk och den filosofi organisationen står för gällande belöningar. Ett belöningssystem kan 

bestå av både monetära och icke-monetära belöningar. Monetära belöningar innebär belöning 

i form pengar och består ofta av både en fast samt en rörlig belöning. De icke-monetära 

belöningarna innebär exempelvis personalförmåner, utvecklingsmöjligheter, beröm samt mer 

ansvar och uppgifter. Ett ultimat belöningssystem består av både finansiella och icke-

finansiella belöningar samt personalförmåner (Armstrong, 2002). Ett belöningssystem ska 

enligt Le Grand (ur Sandberg, 2003) inte bara belöna goda arbetsprestationer, utan också vissa 

aktiviteter, såsom kompetensutveckling. Kompetensutvecklingen sker oftast i organisationens 

intresse och är därmed till fördel för organisationen. En vanlig strategi gällande lönesystem är 

att ledningen, med hjälp av informationssystem, följer upp enskilda individer samt 

arbetsgruppers arbete och prestation och sedan kopplar belöningarna till resultatet och 

organisationens vinst. Exempel på detta är vinstdelningar och bonus.   

 

Att förse de anställda med högre lön och andra belöningar är också en väg att gå mot en mer 

attraktiv arbetsplats. Enligt en studie av American Society of Interior Designers (ASID), som 

undersökte vad som gjorde att människor antingen accepterade ett jobberbjudande eller 

lämnade ett jobb, ansåg 62 % av respondenterna att lön var den viktigaste faktorn. Dock 

menar Dr Linda Duxbury, professor på Canada´s Carleton University, att lön inte är 

tillräckligt motiverande för anställda; work-life-balance, lärande och utveckling är istället det 

som egentligen spelar störst för människor i arbetslivet. ”Dollars bring them in the door. 

Dollars don´t keep them with your company” (Earle, 2003, s.248f).    

 

 

2.3.2. Arbetsmiljö  

 

Att en organisation erbjuder en god arbetsmiljö till sina anställda har blivit allt mer viktigt 

idag. Orsaken till att denna fråga blivit mer aktuell är den höga sjukfrånvaron i Sverige. 

Frågor om arbetsmiljö har länge enbart handlat om den fysiska arbetsmiljön, det vill säga 

exempelvis ljudnivå, ljusnivå och ventilation. Nu handlar arbetsmiljöfrågan mer om de 

psykosociala faktorerna, exempelvis ledarskap, sociala relationer, inflytande och 

utvecklingsmöjligheter. I Arbetsmiljölagen (Lag 1994:579) behandlas dock fortfarande nästan 

enbart fysiska faktorer. Den psykiska arbetsmiljön berörs också, exempelvis i form av att 
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varje arbetstagare ska få möjlighet att medverka vid utformningen av sin egen arbetssituation. 

Arbetet ska också innehålla variation och ge möjlighet till sociala kontakter (Westergren och 

Englund, 2006).  

 

Arbetsmiljölagen trädde i kraft 1 juli 1978 och är en ramlag. Enligt Arbetsmiljölagen (Lag 

1994:579), 1 kap, 1§ är lagens ändamål att ”… förebygga ohälsa och olycksfall i arbetet samt 

att även i övrigt uppnå en god arbetsmiljö”. En god arbetsmiljö betyder i detta syfte ”mer än 

riskfri”, det innebär en miljö som tillgodoser alla möjliga mänskliga behov, enligt lagens 

mening (Prevent, 2012). Arbetets innehåll är viktigt och ska ge ett positivt utbyte med 

arbetstillfredställelse, gemenskap, personlig utveckling samt ett rikt arbetsinnehåll (Granberg, 

2011). 

  

Begreppet arbetsmiljö är enligt Granberg (2011) ”… en övergripande beteckning för de 

biologiska, medicinska, fysiologiska, pedagogiska, psykologiska och tekniska faktorer som i 

arbetssituationen eller arbetsplatsens närmaste omgivning påverkar individen” (Granberg, 

2011, s.640). Definitionen har gått från att främst handla om den tekniska utformningen på en 

arbetsplats till att idag innefatta både psykiska och sociala faktorer. Enligt Arbetsmiljöverket 

innebär arbetsmiljö allt som finns i omgivningen i arbetet, exempelvis luft, ljud, ljus, 

arbetsredskap och maskiner men även arbetsorganisering och trivsel ingår i begreppet (www 

7).   

 

I SOU-rapporten God arbetsmiljö – en framgångsfaktor? (SOU 2009:47) menas det att en god 

arbetsmiljö är viktigt för både individer, organisationer och samhället, en bättre arbetsmiljö 

leder till stora besparingar för dem alla. I OECD-rapporten Sickness, Disability and Work: 

Breaking the Barriers. Sweden. Will the Recent Reforms Make it? kan det utläsas att en god 

hälsa på arbetsplatsen ökar produktiviteten (SOU 2009:47). Många studier visar att en bra 

arbetsmiljö är en viktig faktor vid konkurrens med andra organisationer och är något som kan 

höja personalens motivation och kreativitet. Arbetsmiljö är en stor bidragande faktor för 

attraktiviteten som organisation. Detta gynnar givetvis organisationer i sin jakt efter 

topptalanger. En undersökning gjord av ASID – American Society of Interior Designers, 

utförd på 663 personer i USA, undersökte faktorer som influerar beslut gällande att acceptera 

ett jobberbjudande. Den viktigaste avgörande faktorn visade sig vara lön och kompensation. 

På en delad andraplats svarade respondenterna att den fysiska arbetsmiljön var avgörande för 

hur attraktivt en organisation är (Earle, 2003).  

 

En god psykisk arbetsmiljö kan uppnås inom en organisation om man arbetar med exempelvis 

sociala kontakter, egenkontroll och utveckling. Studier visar att egenkontroll i arbetet, det vill 

säga att man kan påverka sitt arbetsupplägg samt när arbetet ska utföras, kan kopplas till 

bättre hälsa. De som inte har god kontroll löper större risk att drabbas av ohälsa. Det är även 

viktigt att en individ får känna att denne utvecklas i arbetet samt att denne får möjlighet att 

öka i svårighetsgrad gällande arbetsuppgifter. Detta leder till ett mer stimulerande arbete. 

Forskning har också visat att de personer som trivs med sina arbetsuppgifter har en lägre 

sjukfrånvaro och bättre hälsa än de som inte gör det. Att skapa arbetsglädje för sina 

medarbetare handlar om att öka deras kompetens samt ge dem mer kvalificerade 
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arbetsuppgifter. Mer ansvar leder i regel till högre motivation och engagemang i arbetet 

(Westergren och Englund, 2006)  

 

En studie som gjordes under åren 2005-2008 bland privata företag i Sverige (projektet Hälsa 

och Framtid) visade att fyra faktorer var avgörande för skillnaden mellan ett företag med 

friska medarbetare och ett med en genomsnittlig sjukfrånvaro bland medarbetarna. Dessa var 

ledarskap, medarbetarskap, kommunikation och kända värderingar. I de ”friska företagen” 

fanns en generell ledarskapsfilosofi med ett tydligt ledaransvar på flera nivåer. Ledaren hade 

”ledaregenskaper” och social kompetens. Medarbetarna inom företaget ansågs som en resurs 

och erbjöds därför utbildningar regelbundet. Utbildningarna var inte enbart till för företaget 

utan syftade även till personlig utveckling. Vid rekrytering av ny personal var en viktig aspekt 

att den nyanställde passade in i gruppen och delade den värdegrund som rådde. 

Kommunikationen i de friska föreagen skedde på både formell och informell nivå, båda i hög 

utsträckning. Det fanns en öppenhet för kritik och diskussion och kommunikationsprocessen 

utvecklades ständigt. Slutligen var kända värderingar inom företaget en viktig faktor och i de 

friska företagen kunde man se att värderingarna var kända av alla och präglade verksamheten. 

Ledning och anställda kände väl till sina befogenheter och begränsningar (SOU 2009:47).  

 

Csikszentmihalyi (2004) menar att företagsledningens mål bör vara att skapa värde med hjälp 

av det arbete som utförs av de anställda inom en organisation. I en god arbetsmiljö trivs 

människor med sitt arbete och kan utvecklas, vilket är till fördel för organisationen. Med hjälp 

av en god arbetsmiljö kan organisationen locka till sig den bästa arbetskraften, ta vara på 

deras kreativitet och sedan få dem att stanna kvar i organisationen. Ett sätt att nå detta är att 

öka medarbetarnas kompetens, ge dem utmaningar och samtidigt ge dem möjlighet till vila 

och reflexion. Målet är att skapa en atmosfär där varje medarbetare gör sitt bästa för att denne 

kan och vill det (SOU 2009:47).   

 

 

2.3.3. Sociala relationer   

  

Sociala relationer är något som är mycket betydelsefullt för människan, både i organisationer 

och i samhället i övrigt. Det har till och med visat sig vara en förutsättning för att en människa 

ska förstå och kunna hantera sin omgivning. Begreppet sociala relationer innebär en snävare 

version av sociala interaktioner. Sociala interaktioner innebär alla sociala handlingar som 

sker, oavsett situation och syfte. Sociala relationer däremot finns även när människor inte 

interagerar och för att förstå relationerna behöver vi ha en kontext, ett sammanhang. Sociala 

relationer skapar en mening i arbetet och hjälper individer att utveckla en identitet. De sociala 

gemenskaperna i arbetet bidrar med uppskattning, bekräftelse och kontakter. Det i sin tur 

viktigt för en människans identitet såväl som karriärsutveckling. I och med sociala relat ioner 

skapas nätverk och erfarenheter som i sin tur kan ge individen karriärsmöjligheter 

(Härenstam, 2010, s. 7ff).  
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Granér (2007) skriver om sociala behov och hur dessa behov bör tillfredsställas för att en 

personalgrupp ska kunna fungera tillsammans och därmed kunna utföra ett effektivt arbete. 

Granér hänvisar till tre begrepp som Schutz (1958) beskriver som sociala behov. Dessa tre 

begrepp är tillhörighet, kontroll och gemenskap. Tillhörighet innebär att det känns att man 

som medlem i en grupp är accepterad och att det finns en tillhörighetskänsla till gruppen. 

Begreppet kontroll innebär att individen i gruppen mer och mer kan hävda sig och söka 

acceptans, att bli erkänd som en självständig individ är viktigt. Begreppet gemenskap 

innefattar att individen i gruppen känner sig trygg och att en närhet till övriga individer finns.

   

Human relations är en rörelse, utvecklad ur Hawthorne-studien, som menar att sociala 

relationer är en viktig företeelse för individer i arbete (Granberg, 2011). Enligt Human 

Relations är människan en social varelse och sociala relationer är avgörande för att öka 

effektiviteten i organisationer (Bolin & Höckertin, ur Marklund och Härenstam, 2010). 

Rörelsen menar att en individs sociala behov är ”en naturlag” som måste bli förstådd, det vill 

säga att en organisation måste tillgodose en individs sociala behov för att denne ska må bra 

(Scheuer, 2000). Den femåriga Hawthorne-studien innebar experiment som gick ut på att man 

gjorde förändringar i den fysiska och psykiska arbetsmiljön, exempelvis ljusstyrka, raster och 

antal arbetstimmar, för att se hur detta påverkade produktiviteten hos de anställda. Det som 

framkom ur Hawthorne-studien var att de olika ändringar som gjordes i arbetsmiljön 

egentligen inte påverkade produktiviten hos de anställda utan istället handlade det om något 

som kom att kallas ”Hawthorne-effekten”. Hawthorne-effekten innebär att en människans 

beteende, i detta fall produktiviteten, förändras då personen tror att denne är bevakad. Andra 

viktiga slutsatser var att arbetslusten och trivseln till stor del berodde på arbetskamraternas 

uppskattning, att arbetstakten avgjordes av den hierakiska position man hade i arbetsgruppen 

samt att arbetarna reagerade mot ledningen i form av ett arbetsteam, inte som individ. Sociala 

faktorer var därmed viktiga för både arbetstillfredställelsen och effektiviteten (Granberg, 

2011).  

 

 

2.3.3.1. Relationen mellan chef och anställd  

 

Ledarskap är inte någonting konkret utan finns i förhållande mellan inblandade parter. Den 

vanligaste bilden av ledarskap innebär en person som får saker gjorda och som får andra 

människor att göra saker. Ledarskap skiljer sig även ifrån chefskap. Det är fullt möjligt att 

vara en ledare utan att formellt sett vara chef. Bennis och Nanus menar att ”chefer gör saker 

på rätt sätt och ledare gör rätt saker” (Bolman & Deal, 2012, s.402). Innebörden av detta 

citat blir således att chefer fokuserar sitt arbete på verkställandet, medan en ledare fokuserar 

sitt arbete på syftet (Bolman & Deal, 2012).  

 

I företag och organisationer innehar chefen en besvärlig situation där både arbetsgruppen och 

överordnade ska tillfredställas. De överordnade betraktar chefen som ett slags ombud i 

gruppen, och arbetsgruppen ser chefen som deras representant gentemot ledningen. I och med 

detta blir chefen både ett slags sändebud och en ledare i samma tjänst. Denna problematik 
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skapar ett dilemma för chefen som inom ramen för sitt chefskap ska kontrollera arbetarnas 

insatser samtidigt som en viss relation till dessa ska hållas för att inte skapa dålig stämning på 

arbetsplatsen. För att ”vänskapsrelationer” ska kunna finnas med enskilda medarbetare måste 

en förståelse för roller infinnas. Det är av yttersta vikt att båda parter kan skilja på relationerna 

som chef, underställd och vän. En bra chef bör alltså kunna vara sig själv samtidigt som denne 

har tydliga gränser kring hur djupa relationer som bör finns till arbetsgruppen. Att kunna fatta 

beslut är vardag för en chef och finns en stabil, inte för djup, relation till sina kollegor i 

arbetsgruppen kommer arbetet fungera optimalt (Granér 2007) 

  

2.3.4. Work-life balance  

 

Work-life balance, eller livspusslet kallat, är idag är centralt dilemma för många människor. 

Begreppet innebär att man som individ strävar efter en balans mellan arbete och fritid. Både 

privatlivet och arbetslivet ställer höga krav på tillgänglighet. Det krävs att en arbetstagare ska 

kunna arbeta vissa timmar, kunna ta med sig arbetet hem ibland eller arbeta övertid. Detta 

sker samtidigt som privatlivet kräver sin tid i form av familj, hem och fritidsintressen 

(Bergman, ur Bergqvist, Gillberg och Ivarsson, 2011).   

 

Enligt Hoschchild (2001) innebär fenomenet work-life balance att familjeliv och arbetsliv kan 

ses som två gravitationsfält. Dessa fält kämpar mot varandra om individers tid, engagemang 

och lojalitet. Enligt Noon och Blyton (2007) innebär work-life balance en individs förmåga att 

kunna driva sitt arbetsliv respektive privatliv, på ett framgångsrikt sätt, utan att det ena fältet 

pressar det andra och därmed underminerar tillfredställdheten hos dem. Att skapa en bra 

balans mellan arbete och privatliv kan ske på olika vis beroende på hur individens liv ser ut i 

övrigt.  

 

Forskning visar att konflikter lätt uppstår när arbetslivet inkräktar på privatlivet, och tvärtom. 

Förr utgjorde familjelivet en slags fristad där återhämtning och omsorg tog plats efter 

arbetsdagen. Idag har istället familjelivet blivit en arena för konflikter, förhandlingar och 

krav, enligt Allvin et al. (Ivarsson och Larsson, 2012). Det är därför, enligt Hoschchild (2001) 

som arbetslivet ofta vinner i kampen om tid och uppmärksamhet mellan arbetsliv och 

privatliv.   

 

 

2.4. Individens lärande och utveckling i arbetet  
 

2.4.1. Kompetensförsörjning och kompetensutveckling  

 

En viktig konkurrensfaktor för organisationer är personalen och deras kompetens. Detta gäller 

alla organisationer, oavsett storlek, bransch eller lokalisering. För att utvecklas som 

organisation är det viktigt att utveckla kompetensen som finns inom den. Det är också 

gynnande för dess ekonomi. Betydelse av att satsa på sin personal har växt fram mer och mer 

under åren (Dalin, 1987).   
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Begreppet kompetens har ett flertal definitioner. Kompetens kan förklaras som kunskap som 

är användbar i arbetslivet. Kompetens kan också innebära en individs handlingsförmåga 

kopplat till en specifik uppgift eller situation. Handlingsförmågan består då bland annat av 

kunskaper, färdigheter och personliga egenskaper (Enström, 1996 ur Svensson, 2003). 

Kompetensfrågor är inte är isolerat till en speciell grupp inom organisationen utan är något 

som krävs av alla inom en organisation. Att personalen kan lösa de uppgifter de står inför är 

avgörande för en organisations framgång och på lång sikt för dess överlevnad (Antilla, 1999). 

Medarbetarna i en organisation är bärande av dess kompetens, det vill säga att medarbetarnas 

kompetens är detsamma som organisationens kompetens (Hansson, 2005). 

Kompetensförsörjning är ett samlingsbegrepp för detta; hur organisationen säkrar att 

personalen är kompetenta nog för att kunna arbeta enligt dess verksamhetsplan. För att 

organisationen ska utvecklas är också kompetensförsörjningens effektivitet en viktig faktor. 

Försörjningen är en process som ständigt pågår i organisationen. Den är en naturlig del av 

organisationen, medveten eller omedveten (Anttila, 1999).   

 

Kompetensförsörjningen kan delas in i två delar: kompetensplanering och 

kompetensutveckling. Kompetensplaneringen innebär att förutsättningar skapas för att kunna 

kompetensförsörja på ett effektivt sätt. Det innebär bland annat att man kartlägger och 

analyserar vilken kompetens som krävs inom organisationen samt planerar för hur denna 

kompetens ska utvecklas. Kartläggningen tydliggör och strukturerar upp en gemensam bild 

över vilken kompetens som krävs och utgår ifrån organisationens verksamhetsplan och 

strategier samt omvärldsanalys. Analysen utvärderar tidigare åtgärder och följer upp dess mål. 

Den syftar också till att prioritera nya behov. Kompetensutvecklingen innebär att man arbetar 

för att höja kompetensen inom de områden som tagits fram i kompetensplaneringen och målet 

är att tillgodose de behov som finns (Anttila, 1999). Det kan också innebära olika metoder för 

att höja en individs kompetens i arbetslivet, det sker således ett lärande hos individerna 

(Svensson, 2003).   

 

Kompetensutveckling ses idag som en viktig, till och med avgörande, faktor till effektivitet 

inom organisationer. Personalen bör vara flexibel, ha en bred erfarenhet samt kunna arbeta 

självständigt och anpassa sig till rådande förutsättningar. Kompetensutvecklingens fördelar 

kan också ses ur ett större perspektiv, det vill säga på nationell nivå. Kompetensutvecklingen 

är då viktig för landets ekonomiska utveckling, exempelvis i form av att man ökar 

konkurrenskraften inom näringslivet eller att man skapar nya organisationer. På individnivå är 

kompetensutveckling viktig ur flera aspekter. Bland annat kan kompetensutvecklingen leda 

till att arbetet ger mer stimulans och blir mer motiverande. Dessutom ger det individen bättre 

möjligheter att anpassa sig efter arbetsmarknadens krav och det leder i sin tur till större 

karriärsmöjligheter (Svensson, ur Sandberg, 2003).   

 

En stor del av kompetensutvecklingen kan ses som vardagslärande i organisationer. En 

organisation har sina rutiner och arbetssätt och kompetensutvecklingen sker då inom dessa 

ramar, exempelvis för att möta nya behov eller för att utveckla sitt kunnande inom det man 
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arbetar med (Hansson, 2005).   

 

Enligt Haglund och Ögård (1995) är det viktigt med kompetensutveckling då det resulterar i 

en mer attraktivt organisation. Författarna menar att satsning på kompetensutveckling inom en 

organisation ökar attraktiviteten och därmed lockar till sig mer kompetenta medarbetare. 

Detta ger i sin tur ökad effektivitet inom organisationen och ökar konkurrensfaktorn. Den 

ökande utvecklingstakten på dagens arbetsmarknad gör att organisationer har allt större behov 

av att utveckla samt tillföra ny kompetens. Också Hansson (2005) menar att en uthållig 

utveckling inom en organisation kräver en kompetensstrategi. Den ska visa hur ny kompetens 

skapas och hur den kan användas för att konkurrera med andra organisationer. Medarbetarnas 

kompetens hjälper till att utvecklas och gå med vinst.    

 

 

2.4.2. Lärande organisationer  

  

Lärande sker i alla organisationer, både på individuell och kollektiv nivå. Skillnaden mellan 

en vanlig organisation och en lärande organisation är att den lärande organisationen får ta del 

av sina medarbetares kompetens, medan en vanlig organisation kan bestå av många 

kompetenta medarbetare som aldrig får användning för sina kunskaper. De lärande 

organisationerna utvecklades i samband med informationsteknikens uppstart. 

Kompetensutveckling blev då centralt och förespråkades av både forskare, regering samt 

arbetsgivar – och arbetstagarorganisationer (Granberg, 2011). En lärande organisation innebär 

en organisation som tar till åtgärder för att skapa och åstadkomma kompetensutveckling. 

Detta kan antingen innebära att organisationen lär sina medarbetare eller så underlättar de för 

sina medarbetare att lära (Handy, 1989 ur Hansson, 2005). Argote et al (2000) menar att 

lärande organisationer, som överför kunskap från en enhet till en annan på ett effektivt sätt, är 

mer produktiva och har större chans att lyckas överleva än vad icke-lärande organisationer 

har. Därför blir också lärande kunskapsöverföring inom organisationer en allt viktigare faktor. 

 

Enligt Argyris (1977) innebär en lärande organisation en process som går ut på att upptäcka 

samt rätta till felaktigheter som finns inom organisationen. En felaktighet kan exempelvis vara 

något som hämmar lärandet inom organisationen. Om detta rättas till, så att organisationen 

kan uppnå sina mål, kallas det för single loop learning. Single loop learning är en beteckning 

för när något som är fel rättas till utan att man undersöker varför felet uppstod från första 

början. Om man inom organisationen istället tittar på bakgrunden till felaktigheten som 

uppstått och ifrågasätter detta, kallas det istället för double loop learning. 

  

McGill et al (1992) menar att organisatoriskt lärande ger en organisation komparativa 

fördelar. Kopplat till tidigare nämnda single - och double loop learning menar även författarna 

att en lärande organisation ser felaktigheter och problem som en möjlighet istället för ett 

hinder, då de väljer att omvandla problemet till en värdefull erfarenhet för framtida arbete. 

Lärandet sker således genom double loop learning. McGill mfl. ger exempel på hur lärande 

kan ge fördelar i en organisation som utvecklar teknologiska produkter. I en sådan 
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organisation kommer många av experimenten vid produktutveckling att misslyckas, men en 

lärande organisation vinner ändå på detta då de tar till vara på de misstag som begås och 

tillämpar sedan detta på framtida experiment. Därmed har även problemen som uppstått 

omvandlats till något som ger organisationen mer kompetens och kunskap.   

 

 

2.4.3. Mentorskap  

 

Mentorskap innebär enligt Granberg (2011) en process ”i vilken särskilt utvalda och 

utbildade individer står för vägledning och råd som ska vara till hjälp att utveckla 

yrkeskarriären för de adepter som anförtros dem” (Granberg, 2011, s.536f). En adept innebär 

alltså den individen som mentorn ska hjälpa och vägleda. Mentorskapet ska fungera 

komplementerande till utbildning samt lärandet som sker inom organisationer. En mentor ska 

hjälpa sina adepter med hur de ska tillgodose sig kunskaper och färdigheter inför ett nytt 

arbete eller nya arbetsuppgifter, hur de ska hantera problem de möter samt coacha och 

informera dem om hur arbetet ska gå till. En mentor kan finnas både i och utanför 

organisationen. Mentorskapet är särskilt värdefullt då en traditionell utbildning idag ofta inte 

räcker till för att täcka den komplexa arbetsmarknad en individ idag står inför.  

 

Det finns två skolor inom mentorskap; en som menar att mentorskap är något som kan 

struktureras och en som menar att mentorskap inträffar av sig själv. En definition på 

strukturerat mentorskap är att mentorskapet innebär en arbetsfördelning samt en serie 

förfaranden som syftar till att utveckla färdigheter och ledarkompetens hos individer som är 

mindre erfarna inom organsisationer (Murray & Owen, 1992). Ett organiserat 

mentorskapsprogram syftar till att på ett genomtänkt sätt utveckla bra ledare och överföra 

kunskap från erfarna människor till mindre erfarna individer (Ahren, 1997). Den skola som 

menar att mentorskapet är informellt och oorganiserat menar just att mentorskap inte kan 

struktureras, det kommer då saknas en viktig faktor enligt dem. Mentorskapet blir då formellt 

och ändamålsenligt men ofta också ”opassionerat” (Murray och Owen, 1992). Spontant 

mentorskap har blivit allt vanligare, dock utan att de inblandade parterna har varit medvetna 

om det. Exempelvis kan detta yttra sig i att en chef upptäcker en ambitiös förmåga i 

organisationen som denne sedan satsar på (Ahren, 1997). Murray och Owen (1992) menar att 

ett mentorsprogram är mest framgångsrikt då det fungerar som en komponent i ett system som 

omfattar fler delar för att utveckla individen. Det ska integreras noggrant med de andra 

delarna i systemet, exempelvis utbildningsprogram.   

 

Mentorskap är till fördel både för organisationen och individen. För organisationen är 

mentorskap viktigt då det ger en ökad effektivitet, kostnadseffektivitet, förbättrad rekrytering 

etc. Exempelvis kan en mentor överföra en god disciplin till sina adepter vilket gör att de 

arbetar mer effektivt. Vid organiserat mentorskap arbetar mentor, adept och linjechef 

tillsammans fram krav på adepten. Detta samarbete gör det lättare för adepten att förstå målen 

på dennes prestation vilket i sin tur ökar dennes motivation till arbetet. Mer motivation i 

arbetet leder i sin tur till högre produktivitet i organisationen. Organiserade mentorsprogram 
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är också kostnadseffektiva på det sättet att mentorskapet bara är en av flera delar som ingår i 

arbetet för både mentor och adept. De har sitt ordinarie arbete vid sidan av och därmed 

försvinner inte en betydande tid från arbetet till mentorskapet. Vidare blir också 

rekryteringsprocessen i organisationen förbättrad då ett mentorsprogram kan locka ny 

personal. Vid en ny anställning för en individ kan första tiden vara stressfylld och svår men 

med en mentor vid sin sida kan individen istället vägledas in i arbetet. Detta förmedlar en bild 

av en omhändertagande organisation som tar tillvara på sina anställda (Murrey och Owen, 

1992).   

 

Fördelar med mentorskapet för adepten är också flera.  Bland annat innebär mentorskapet att 

en utvecklingsplan utformad efter adepten skapas och det skapar en målsättning för individen. 

Detta leder till att individen känner ett eget ansvar för sin utveckling samtidigt som mentorn 

fungerar som en vägledare under tiden. Många personer kan i sitt arbete känna sig som 

marionetter, de känner inte att de har något eget inflytande utan deras arbetsutveckling 

anpassas enbart efter vad organisationen har för behov. I vissa fall utvecklas de inte alls i sitt 

arbete. Mentorskapet fungerar då som en väg mot att gagna adepternas egna intressen 

samtidigt som organisationen vinner på det samtidigt. Att tillsammans med mentor och 

linjechef utveckla en handlingsplan gör att individen känner sig delaktig i sitt eget lärande. En 

annan fördel är att adepten blir mer medveten kring sin egen organisation och det gör att 

denne själv kan inrikta sin utveckling i arbetet på de krav organisationen ställer (Murray och 

Owen, 1992).   
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3. Metod  

 

I metodavsnittet beskrivs och motiveras de metoder som använts för att utföra denna studie. 

Datainsamlingsmetod, urvalmetod, genomförande samt analysmetod beskrivs samt även 

reliabilitet, validitet och de etiska kraven.   

 

3.1. Intervjuer  

  

Datainsamlingsmetoden som användes till denna studie var kvalitativ, i form av intervjuer.  

Aspers (2011, s.139) skriver att en ”intervju kan definieras som en samtalsrelation där 

forskaren försöker att förstå den eller dem som hon samtalar med”, där graden av struktur och 

längden på intervjuerna kan variera. För forskaren är alltså intervjun ett sätt att vara i kontakt 

med fältet för att skapa det empiriska underlaget.   

 

Vi valde att använda oss av kvalitativ metod då denna studie syftar till att få en förståelse för 

vad ingenjörsstudenter vid Karlstads universitet anser är en attraktiv arbetsplats samt vad de 

tror kommer motiverar dem i sitt framtida arbete. Vi ville få en djupare förståelse för 

respondenterna och vad som ligger bakom deras tankar och åsikter. I och med att intervjuer är 

flexibla, det vill säga att det exempelvis går att omformulera en fråga vid missförstånd, anses 

denna form av datainsamling som den mest relevanta för studien.  

 

Gällande fördelar med intervjuer jämfört med andra datainsamlingsmetoder, menar Aspers 

(2011) att intervjuer kan ge förståelse för något observerat eller undersökt. Denscombe (2009) 

beskriver fler fördelar med att använda sig av intervjuer som kvalitativ metod; det krävs 

enbart enklare ljudinspelningsutrustning för att skapa underlag till analys, respondenterna har 

stort utrymme att utveckla och förklara sina åsikter och tankar samt att svarsfrekvensen 

garanteras då intervjuerna oftast är avtalade på förhand och inbokade på en tid och plats som 

är överenskommet.  

 

Mer exakt utfördes ”personliga intervjuer”, vilket innebär att vi hade individuella och 

personliga möten med respondenterna. Fördelar med detta, jämfört med exempelvis 

gruppintervjuer, är att det bara finns en åsikt att ta hänsyn till åt gången. Dessutom blir 

transkriberingarna lättare att utföra då det bara är en röst som ska transkriberas (Denscombe, 

2009).   

 

Intervjuerna i denna studie var semistrukturerade. Aspers (2011) beskriver semistrukturerade 

intervjuer som att forskaren har ett antal frågor nedskrivna i en intervjuguide, där det dock ges 

utrymme att följa upp svaren respondenterna ger. Aspers menar att denna intervjuform är 

strukturerad på det sättet att ”forskaren” själv tänkt ut vissa områden som ska undersökas 

under intervjuns gång och att de sedan blivit konkretiserade i ett antal frågor. Denscombe 

(2009) stödjer denna definiering men menar att intervjuaren ska vara flexibelt inställd när det 
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gäller ordningsföljden på frågorna och att det är viktigt att tillåta respondenterna att utveckla 

sina idéer samt tala utförligt om gällande ämne. Svaren ska vara öppna och fokus ska ligga på 

den intervjuade som på ett djupare plan ska utveckla sina tankar och synpunkter.  Under denna 

studie användes semistrukturerade intervjuer på det sätt att en intervjuguide med formulerade 

huvud – och fördjupningsfrågor användes. Under de olika intervjuerna användes inte alltid 

alla på förhand formulerade frågor då respondenterna exempelvis redan behandlat ämnet 

tidigare. I dessa fall ställdes istället fler följdfrågor för att få djupare information kring ämnet i 

fråga. Om respondenten kom in på ett annat område än det tänkta, följdes detta upp och 

följdfrågor ställdes kring samtalsområdet. Efter utförda intervjuer transkriberades dessa ned 

för fortsatt analys i ett Word-dokument där utformningen såg ut som så att när intervjuaren sa 

någonting skrevs frågan med fet text. Svaren respondenterna gav skrevs ned ordagrant under 

den fetmarkerade frågan med vanlig text för att på enklast möjligt sätt skilja på vad vi sa, och 

vad respondenterna sa. I transkriberingarna valdes vissa ljud, exempelvis hostningar, bort. I 

vissa fall noterades ljud där någon av parterna tänker efter innan de pratar. Exempel på detta 

är: ”jaa”, ”hmm” och ”paus”.  

 

Fördelar med denna intervjustudie från respondenternas sida skulle kunna vara att de kommer 

till insikt över vad de faktiskt vill jobba med i framtiden och att de inser vilka faktorer som de 

faktiskt anser är attraktiva hos en framtida arbetsgivare. Intervjuerna skulle även kunna 

påverka respondenternas insikt om vad som krävs av dem fram tills de tar examen, för att 

hamna hos den arbetsgivare de anser attraktiva och tilltalande.  

 

3.2. Urval   

 

För att få respondenter till denna studie söktes personer som uppfyllde vissa krav, nämligen 

att de skulle vara ingenjörsstudenter som för tillfället studerar vid Karlstad Universitet. Dessa 

personer söktes först genom en Facebook-sida där ett flertal av Karlstads ingenjörsstudenter 

finns samlade. Detta tillvägagångssätt visade sig inte vara optimal då inte en enda person 

hörde av sig under en veckas tid. Istället användes ett så kallat tillgänglighetsurval (fritt 

översatt från ”opportunity sampling”) (Hayes, 2000) som urvalsmetod. Denna metod fungerar 

så att man söker efter sina respondenter på platser de troligen kommer finnas, och frågar om 

de är intresserade av att delta i en studie. Utförandet av tillgänglighetsurvalet gick till så att 

ingenjörsstudenter som befann sig i allmänna utrymmen på Karlstads universitet, såsom 

kafeteria samt studieplatser utanför ingenjörernas föreläsningssalar och datasalar, blev 

tillfrågade om de ville delta i en intervju gällande studiens syfte. Detta för att så tidseffektivt 

som möjligt hitta ingenjörsstudenter som kunde delta i studien.  

 

De sex stycken utvalda respondenterna var alla män och födda under 80 – eller 90-talet, det 

vill säga att de tillhör generation Y. Fem av respondenterna läste till högskoleingenjör med 

maskininriktning och den sjätte respondenten (Daniel) läser till civilingenjör med industriell 

ekonomi som inriktning. Vi har döpt om alla respondenter till andra namn för att säkra deras 

anonymitet. De kommer i denna studie kallas Adam, Basse, Cesar, Daniel, Emil och Fredrik. 
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3.3. Genomförande   

 

Efter att de sex ovan nämnda respondenterna tackat ja till att frivilligt delta i studien 

bestämdes tid och plats för intervjuerna. Intervjuerna genomfördes i på förhand bokade 

grupprum på universitetet för att säkerställa en avskärmad och lugn plats där inga yttre 

omständigheter kunde påverka resultatet av intervjun eller ljudinspelningen. Respondenterna 

informerades innan intervjuerna om studiens syfte och användningsområde. De blev även 

informerade om hur vi arbetar för att säkerställa deras anonymitet och konfidentialitet. Efter 

att ha informerat om detta frågades respondenternas samtycke till deltagande, 

materialanvändning samt till ljudinspelning. Efter detta skedde intervjuerna som avslutades 

med att fråga om respondenterna hade några frågor till oss gällande studien. Intervjuerna 

genomfördes av undertecknade författare tillsammans. Intervjuerna delades upp så att när den 

ena av oss intervjuade, antecknade den andre. En överenskommelse fanns att den person som 

antecknade under intervjuerna när som helst fick ställa följdfrågor eller liknande frågor. 

  

3.4. Tematisk analys  

 

Efter att ha samlat in ”rådata”, i form av intervjuer, utfördes en tematisk analys. Rådatan vi 

samlat in transkriberades och tolkades. Analysen av transkriberingarna innebär fyra olika 

uppgifter: kodning, kategorisering, identifiering av teman samt utveckling av begrepp och 

generella uttalanden. Kodningen innebär att så kallade ”etiketter” tillfogas rådatan. Dessa 

etiketter grupperas sedan in i kategorier. Vidare identifieras teman utifrån dessa etiketter och 

kategorier och forskaren letar då efter större samband. Mönster och teman börjar då växa fram 

i datamaterialet och det är forskarens uppgift att se dessa kopplingar. Till sist ska forskaren 

utveckla slutsatser baserade på de kopplingar och mönster denne funnit under analysens gång. 

Detta kan vara i form av exempelvis hypoteser eller begrepp (Denscombe, 2009).  

 

Vår tolkning och användning av ovan beskriven datatolkning genomfördes så att ”rådatan” 

tillfogades så kallade ”etiketter”. Nästa steg i analysen var att kategorisera de etiketter som 

analyserats fram ur transkriberingstexterna och som liknade varandra. Som nämnt fungerar 

dessa kategorier som så att flera etiketter placeras i dessa för att enklare se sammanhang och 

sedan fortsätta analysen. Exempel på etiketter är lön, arbetsmiljö och karriär. Exempel på 

kategorier som analyserades fram är arbetsmiljö och sociala relationer. Som ett tredje steg i 

analysen började ett letande efter gemensamma nämnare bland kategorierna och koderna. 

Som Denscombe (2009, s.374) skriver är forskarens uppgift ”att göra kopplingen”. Slutligen 

som ett sista steg i analysen av utförda intervjuer skapades vad Hayes (2000) kallar ”teman”. 

Detta för att på ett lättöverskådligt sätt kunna redovisa resultatet. De tre teman som utvecklats 

är Roliga arbetsuppgifter, Trivsel och trygghet samt Lön för mödan. Resultatet redovisas 

under rubriken ”Analys & resultat”.  
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3.5. Reliabilitet och validitet  

  

Reliabilitet och validitet står i relation till varandra och att ha en hög, eller god, reliabilitet i en 

studie innebär att studien har utförts på ett tillförlitligt sätt. En god validitet innebär att vi 

undersöker vad vi avser att undersöka En hög reliabilitet garanterar inte en hög validitet. Dock 

är en fullständig reliabilitet nödvändigt för att få en fullständig validitet. För att veta vad 

studien mäter måste också mätningen vara tillförlitlig (Patel & Davidsson, 2003).  

 

Att följa en intervjuguide med färdiga områden gör att hög validitet hålls, då intervjun 

undersöker det som ska undersökas. De formulerade frågorna i intervjuguiden var inte alltid 

tvungna att följas, utan fungerade mer som riktlinjer. Respondenternas svar låg som grund till 

fortsatt frågeföljd. Det positiva med detta var att intervjuerna liknade personliga samtal mer 

än en intervju. Frågorna var inte utformade av ledande karaktär utan öppna och icke-

värderande (Kvale & Brinkmann 2009). Intervjuguiden diskuterades fram av oss författare 

tillsammans med vår handledare.  

 

Vidare, för att stärka studiens reliabilitet och validitet, utfördes en pilotintervju som spelades 

in och transkriberades. Detta för att testa intervjuguiden och ungefärlig längd på intervjuerna. 

Enligt Hayes (2000) är en pilotintervju även ett bra sätt att se om intervjufrågorna mäter det 

de avser att mäta. Det som framgick av utförd pilotintervju var att några frågor var irrelevanta 

för uppsatsen och valdes därför att tas bort från intervjuguiden. Ytterligare erfarenheter som 

vi lärde oss av pilotintervjun var att ställa frågorna i normal samtalston för att vara så tydliga 

som möjligt med vad som efterfrågas. Att inte stressa fram följdfrågor var även en viktig 

erfarenhet att lära sig, då när respondenten i pilotintervjun fick tid att tänka efter, pratade hen 

vidare kring frågan utan vår inblandning. När det gavs tid för eftertanke framkom till slut bra 

svar, och för att ge respondenter tid att ge bra svar krävdes en nästan pinsam tystnad mellan 

vissa på förhand bestämda frågor.  

 

Intervjuerna utfördes i ett avskärmat och lugnt rum utan störningar vilket resulterade i att 

störningsmoment som oljud och andra intryck eliminerades. Detta gjorde att 

ljudupptagningens kvalitet blev hög. Vi hjälptes åt och utförde intervjuerna tillsammans och 

alla intervjuer spelades in för att analyseras. Det innebär att respondentens åsikter kan återges 

i en transkribering, utan att några åsikter skall behöva analyseras fram, endast skrivas ned. 

Reliabiliteten stärktes också då intervjuerna utfördes på ett korrekt sätt efter en viss träning i 

form av att vi läste in oss på området intervjuer. Då endast sex stycken intervjuer utfördes är 

det viktigt att ha i åtanke att respondenternas åsikter står för dem själva, inte populationens 

(även om resultatet redovisas i gruppform).  
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3.6. Etiska överväganden  

 

Enligt vetenskapsrådet gäller fyra huvudkrav vid humanistisk - och samhällsvetenskaplig 

forskning, detta för att forskningen ska hålla hög kvalitet. Dessa fyra krav är 

informationskrav, samtyckeskrav, konfidentialitetskrav samt nyttjandekrav (www 8).

   

Informationskrav innebär att forskaren ska informera sina respondenter om att deltagande är 

frivilligt, vilka villkor som gäller för deras deltagande samt att datan som samlas in inte 

kommer användas i annat syfte än till forskning. Deltagarna ska också få information om att 

de när som helst får avbryta sin medverkan i studien samt andra eventuellt relevanta inslag i 

studien som kan tänkas påverka deras deltagande. Det är viktigt att deltagarna får namn på 

den person som utför studien, får klart för sig vad syftet till studien är samt hur studien 

kommer genomföras i stort (www 8). Gällande informerat samtycke, blev respondenterna 

informerade att det var frivilligt att delta i studien, syftet med studien samt att intervjun 

kommer spelas in om de samtycker. Respondenterna blev informerade om att de hade rätt att 

avbryta intervjun när som helst, utan att behöva berätta varför. Detsamma gällde även enstaka 

frågor under intervjun, att inte svara på en eller flera frågor var frivilligt. Respondenterna blev 

också informerade om att den insamlade datan enbart skulle användas till studien samt att de 

inspelade intervjuerna skulle raderas direkt efter transkribering.   

 

Samtyckeskrav innebär respondenten själv ha rätt att bestämma över sin medverkan i studien 

och att samtycke alltid ska inhämtas. De som samtycker att delta i studien ska de själva få 

bestämma över sin medverkan, exempelvis hur länge de vill delta eller om de vill avbryta 

deltagandet, detta utan att det medför negativa konsekvenser för dem (www 8). 

Samtyckeskrav togs hänsyn till genom att vi bad om respondenternas samtycke till 

deltagande, inspelning av intervjuerna samt samtycke till användning av materialet. Det fanns 

inget beroendeförhållande mellan intervjuare och respondenter och respondenterna fick själva 

bestämma över sin medverkan i intervjuerna. Alla respondenter gav sina samtycken till 

samtliga punkter.  

  

Konfidentialitetskrav innebär att alla uppgifter som rör respondenterna ska antecknas, lagras 

och avrapporteras på ett sådant sätt att de ej går att identifieras av utomstående. Det ska vara 

praktiskt omöjligt för utomstående att komma åt uppgifter om exempelvis personuppgifter. 

Det ska så långt som möjligt heller inte gå att identifiera en individ i studien på grund av allt 

för detaljerad data (www 8). Gällande konfidentialitet är deltagarna i vår skyddade av 

konfidentialitetskrav. Detta innebär att privat data, till exempel ålder och namn, inte avslöjas 

för utomstående.  Transkriberingarna anonymiserades för att skydda respondenterna och 

inspelningar av intervjuer raderades direkt efter transkribering.  

 

Nyttjandekrav innebär att personuppgifter som insamlats för forskningsändamål inte får 

användas till icke-vetenskapliga syften. De får inte heller användas som grund till beslut eller 

åtgärder som påverkar den enskilde respondenten, om denne inte samtyckt till detta (www 8). 

Gällande så kallade nyttjandekrav bör det tilläggas att studien går under epitetet ”C-uppsats”, 
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vilket innebär att vem som helst som vill kommer kunna ta del av det färdiga resultatet, då 

den kommer registreras på Karlstad universitets arkiv. Detta blev respondenterna informerade 

om. De informerades även om att inspelningar av intervjuerna kommer raderas efter att 

intervjuerna blivit transkriberade. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



25 

 

4. Analys och resultat  

 
I detta kapitel analyseras studiens resultat och presenteras i tre olika teman. Analysen 

kopplas också till den teoretiska referensramen.   

 

De teman som presenteras är Roliga arbetsuppgifter, Trivsel & trygghet samt Lön för mödan. 

Dessa tre teman visar vilka faktorer som respondenterna ansåg vara viktigast vid val av 

kommande arbetsplats, det vill säga vad de anser vara en attraktiv arbetsplats. Roliga 

arbetsuppgifter kom till då respondenterna pratar mycket om vikten av att ha roliga 

arbetsuppgifter under intervjuerna och använder då just ordet ”roliga”. Temat Trivsel och 

trygghet grundar sig i respondenternas tankar kring just trivsel på en arbetsplats och även 

beskrivningen av att de vill känna sig trygga och omhändertagna på sin kommande 

arbetsplats. Trygghet är en faktor som framstår som mycket viktigt för dem. Sista temat, Lön 

för mödan utvecklades genom att respondenterna menade lön i sig inte är någonting som 

motiverar eller attraherar dem men samtidigt är det viktigt att få lön för mödan.   

 

Vi kommer här nedan presentera våra tre teman och diskutera dem var för sig, kopplat till 

teoriavsnittet. Vi har döpt om våra respondenter till namnen Adam, Basse, Cesar, Daniel, 

Emil och Fredrik.  

 

 

4.1. Roliga arbetsuppgifter  
 

4.1.1. Variation, utmaning och utveckling i arbetet  

 

Att ha ”roliga arbetsuppgifter” är något respondenterna tar upp som den viktigaste delen i 

kommande arbete. Arbetsuppgifter är något som tydligt motiverar ingenjörerna mer än en hög 

lön. Definitionen på roliga arbetsuppgifter varierar mellan respondenterna men de faktorer vi 

ser gemensamt för alla är att det innebär ett varierande arbete med utmaningar och 

utvecklingsmöjligheter i arbetet. Detta kan kopplas till undersökten gjord av Communication 

som visade just att ingenjörer uppskattade utvecklade arbetsuppgifter i sitt arbete (www 6). 

Även organisationer som arbetar med intern employer branding fokuserar på 

arbetsuppgifterna, exempelvis i form av att ge de anställda möjlighet till meningsfulla 

arbetsuppgifter samt personlig utveckling (Wikström och Martin, 2012).   

 

Att ha variation i sitt arbete är något respondenterna fann särskilt viktigt. Emil menar 

exempelvis att variation i arbetet gör det roligare.   

 

”... det är viktigt att det inte blir monotont att man bara sitter och gör samma sak. Jag tror att 

det är kul att hålla på med ett litet projekt ett tag, och sen avsluta det och hoppa på något 

nytt. Det tror jag är kul”.  
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Fredrik menar att variation i arbetet är det viktigaste av allt.  

 

”Ja det tycker jag, det viktigaste. Så det inte blir samma dag ut och dag in, så varje dag känns 

ny om man säger så”.  

 

Variation kopplas ofta till skolarbete under intervjuera. Respondenterna uppskattar 

studieupplägget som finns på universitetet där variation, utmaning och utveckling finns 

naturligt i arbetet. Fredrik menar exempelvis att det är utmaningarna som motiverar honom i 

studierna. 

 

”… det är alltid gött när man klarat av det då det var svårt från början. Jag hade inte haft 

någon motivation att pluggat om det var lätt”.   

 

Då respondenterna är unga och oerfarna inom arbetslivet kan kopplingen till deras nuvarande 

studier möjligtvis innebära en trygghetsfaktor för dem. Om deras framtida arbete liknar det 

arbetsupplägg som finns på universitetet kan de kanske lättare identifiera sig med det. 

Ingenjörsyrket är brett och tekniskt inriktat, arbetsuppgifterna kan ofta skilja sig åt mellan 

olika sektorer eller organisationer (www 1). Med tanke på detta kan respondenterna möjligtvis 

vara oroliga för att inte ”kunna allt” när de kommer ut i arbetslivet, då arbetsuppgifterna och 

inriktningarna kan variera mycket. Exempelvis visar Cesar nervositet inför kommande 

arbetsliv med tillhörande självständiga uppgifter.  

 

”Ja jag vet inte. Det är väl det jag är lite nervös för… hur det ska fungera. För jag vet inte 

riktigt, när jag har varit på sommarjobb dom tidigare åren har det ju varit ”gör det här” så. 

Men… nej det är väl det här med att jobba självständigt som kommer bli lite svårt… tror 

jag”.  

 

Därför vill de kanske gärna koppla universitetsstudierna till kommande arbete för att lättare 

kunna hantera detta. Basse menar exempelvis att roliga arbetsuppgifter är svårt att definiera.  

 

”Ja… Kopplat till min utbildning. Ja jag vet inte, man kan göra så mycket olika. Jag vet inte 

riktigt själv vad man gör”.  

 

Vidare uppskattar respondenterna att ha ett arbete där det finns tydliga målsättningar och 

deadlines. Exempelvis vill Emil ha tydliga målsättningar i sitt arbete då det liknar skolans 

upplägg och gör arbetet mer utmananade. Utmanande uppgifter gör respondenterna mer 

motiverade i arbetet.  Adam menar att det som kommer motivera honom främst i kommande 

arbete är just utmaningar och utveckling, men att det ska ske på en lagom nivå. Också Daniel 

finner utmaningar viktigt men vill inte att de ska finnas hela tiden.   

 

”Det är väl också det där med variation, det är inte jättekul om det går lätt hela vägen, det 

får gärna finnas utmaningar men inte hela tiden då, det är jobbigt det också”.  
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På tal om utmaningar påpekar dock respondenterna att utmaningarna måste vara på en lagom 

nivå. Arbetet får inte bli allt för stressigt eller orealistiskt. Att respondenterna verkar anse det 

viktigt att påpeka detta, kan också visa på den osäkerhet, som tidigare har nämnts, inför 

kommande arbetsliv. I nuvarande studieliv är utmaningar viktigt för att arbetet ska vara 

motiverande, precis som i kommande arbete. Samtidigt måste utmaningarna vara på en 

”lagom nivå” och vad en lagom nivå är går inte att definiera, dock menar de att för många och 

för svåra utmaningar leder till stress i arbetet.  

 

Att det var viktigt med roliga arbetsuppgifter kan tänkas ha en koppling till ingenjörsyrket i 

sig. En ingenjör kan tänkas vara mycket tekniskt intresserad, kreativ och innovativ. De kanske 

väljer att bli ingenjörer just av denna anledning och då är det ganska självklart att det är 

arbetsuppgifterna som lockar. Basse ansåg att roliga arbetsuppgifter var den viktigaste faktorn 

och han framstod också under intervjun som en kreativ person då han berättade om sitt egna 

företag. Företagsidén går ut på att sälja, köpa in och reparera en specifik produkt. Basse 

beskriver arbetet som roligt.   

 

”För det är ju ganska skoj, bra arbetsuppgifter, tycker jag. Man får ju bestämma själv å så”. 

  

Med tanke på Basses unga ålder (20-25 år) är det intressant att han redan valt att starta ett eget 

företag, speciellt då han också är heltidsstuderande. Det gör att han framstår som en 

högpresterande och kreativ person, enligt oss. Detta kan kopplas till högpresterarrollen som 

beskrivs i Talent Management. Högpresteraren drivs av ren motivation och söker sig till vägar 

som kan leda till nästa steg i sin karriär (Porter, 2011). Basse menade att hans dröm är just att 

göra karriär inom sitt egna företag i framtiden.   

 

Ingenjörsyrket kan dock också ha andra fördelar än ”roliga arbetsuppgifter” som hypotetiskt 

sett kan ha lockat respondenterna att söka sig till det, exempelvis hög lön eller goda 

möjligheter att snabbt få ett arbete efter examen. Detta är dock inga faktorer som framkommer 

lika starkt under intervjuerna som just vikten av roliga arbetsuppgifter. En hög lön är inte 

speciellt intressant för dem, karriärsmöjligheter är viktigt men inte under de närmsta åren. Att 

snabbt få ett jobb efter examen är däremot viktigt för dem. Under samtalen om vad de ansåg 

var attraktivt nämner respondenterna flera olika faktorer men avslutar sedan meningen med 

”men det är ju viktigt att man bara får ett jobb till att börja med”. Att få ett arbete efter 

examen är inte speciellt svårt för denna yrkesgrupp och därför är det egentligen ingenting de 

behöver oroa sig för. Däremot kanske de inte får det arbete med de arbetsuppgifter de 

intresserar sig som mest för direkt efter examen och det kan möjligtvis ha varit det som gjorde 

att respondenterna kände sig lite oroade inför kommande arbetsliv.  

 

Utveckling i arbetet är också något som är viktigt för respondenterna. Dock verkar de osäkra 

på hur utvecklingen skulle ske. De kommer ofta tillbaka till att utveckling i arbetet innebär att 

man får roligare arbetsuppgifter. Exempelvis menar Basse att det första arbetet ofta innebär 

tråkiga arbetsuppgifter, ”grovgörat”. Att utvecklas innebär därför att man får roligare 

arbetsuppgifter, enligt honom. Att utvecklingen i arbetet skulle innebära att de gör karriär är 
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inget som framkommer under intervjuerna. Vid samtal om karriär framstår respondenterna 

som ganska osäkra och menar att det är ingenting de kan fokusera på inom de närmsta åren. 

Dock är både en framtida karriär och tydliga karriärsvägar inom en organisation viktiga 

faktorer i kommande arbetsliv. Om en organisation erbjuder tydliga karriärsvägar anses den 

mer attraktiv, enligt respondenterna, även om de inte anser att en karriär är viktig just nu eller 

inom de närmsta kommande åren.   

 

Enligt Earle (2003) uppskattar generation Y organisationer som är nytänkande och där 

personalens kreativitet tas tillvara på. Viktiga faktorer är bland annat utveckling och 

karriärsmöjligheter. Detta kan vi till viss del se bland våra respondenter. De uppskattar 

utveckling och karriärsmöjligheter men det är ändå ingenting som ”tar över” samtalet eller 

som de verkligen verkar brinna för. Att deras kreativitet skulle tas tillvara på eller att 

organisationen skulle vara nytänkande är inte heller något som utmärker sig under 

intervjuerna. Dock kan deras tankar om roliga arbetsuppgifter möjligtvis kopplas till att denna 

generation uppskattar att organisationen tar tillvara på kreativiteten hos de anställda.  

 

Basse menar att karriärsmöjligheter inom en organisation är attraktivt då han inte vill arbeta 

med samma uppgifter hela livet. Dessutom leder utveckling i arbetet till kompetensutveckling 

vilket i sin tur återigen leder till karriärsmöjligheter, enligt honom.  

 

"Man vill ju inte ha samma arbetsuppgifter genom hela livet då. Så att säga, då blir man ju 

viktigare sen, när man kan mer".    

 

Karriär anses vara något man helst gör inom samma organisation, det vill säga att man 

utvecklas i sitt arbete, inte byter arbete. Dock anser exempelvis Adam att man i början av sitt 

arbetsliv inte brukar stanna speciellt länge på ett och samma företag och att karriären därför 

finns längre fram i tiden, när man hittat en arbetsplats man trivs på och kan utvecklas inom.  

 

"Så det kanske blir fem-års perioder till att börja med innan man hittar ett företag man vill 

stanna på och känner att man kan utvecklas ännu mer i".   

 

Varför respondenterna inte anser att en karriär var något som var viktigt under deras första år i 

arbete framkommer inte tydligt, men det verkade främst bero på att de först vill skaffa sig en 

grunderfarenhet inom ingenjörsyrket. Också här framträder den osäkerhet som ibland präglar 

intervjuerna. Respondenterna framstår som mycket medvetna om att de kommer till en ny 

arbetsplats som nybörjare. De vill därför ha en lugn start där de kan lära sig grunderna i sitt 

nya arbete. Exempelvis menar Cesar att den optimala starten i arbetslivet vore att komma till 

en arbetsplats där arbetsgivaren förstår att omställningen mellan studier och arbete är stor. 

Enligt Earle (2003) beskrivs generation Y som en krävande generation som är mycket kräsna i 

sitt val av arbetsgivare. Den beskrivningen kan vi inte känna igen, respondenterna framstår 

istället som osökra och ödmjuka inför kommande arbetsliv och även medvetna om att de 

kommer ut som nybörjare utan erfarenhet. Detta verkar göra dem osäkra och därför kan de 

kanske inte se sig själva göra karriär inom en snar framtid utan vill hellre ha en lugn start. 

Adam menar exempelvis att tydliga karriärsvägar inte är speciellt viktigt i början av 
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arbetslivet.  

 

”… till en början tror jag inte det är så jätteviktigt. Dom första par åren, för då ska man ändå 

bara lära sig det, det jobbet som jag har, för jag tror inte att man kommer vara kvar på 

samma företag speciellt länge när man är så ung. Så det kanske blir femårs-perioder till att 

börja med innan man hittar ett företag man vill stanna på och känner att man kan utvecklas 

ännu mer i. Det som är viktigt i början är ju bara att kunna lära sig det här, med grunderna 

och allting, för jag tror ändå det dröjer ett bra tag innan man kan avancera i ett företag i alla 

fall”.   

 

En intressant reflektion kring karriärsmöjligheter är hur mycket valet av yrke har påverkats av 

just möjlighet till karriär. Vi tror att en allmän uppfattning kring ingenjörer kan vara att det är 

ett ”karriärsyrke”. Det är ett kvalificerat arbete med hög lön och stora chanser till högre 

positioner. Porter (2011) skriver att ”högpresterare”, det vill säga människor som presterar 

högt, alltid kommer söka sig till vägar som kan leda till nästa steg i sin karriär. Med tanke på 

att respondenterna har valt att läsa till just ingenjörer kan de utåt sett framstå som 

”karriärsmänniskor” eller ”högpresterare”. Samtidigt framstår de inte riktigt som något av 

dessa under intervjuerna, utan mer som osäkra och oerfarna individer som vill jobba sig uppåt 

i lugn takt. Respondenterna likställde istället karriär med bättre arbetsuppgifter och bättre 

arbetsuppgifter innebar i sig ett mer varierande och utvecklande arbete. Återigen kommer vi 

då tillbaka till att det är arbetsuppgifternas utformning som är det viktiga för dem. Att göra 

karriär är främst intressant ur aspekten att de blir tilldelade mer stimulerande och roliga 

arbetsuppgifter. Fredrik beskriver till exempel karriär som att hitta ett arbete man trivs med 

och som man kan arbeta sig uppåt i.  

 

”Ja, det är väl att hitta ett jobb man trivs med där man kan jobba sig uppåt, jag känner ju att 

jag vill, för att hitta motivation att jobba sig uppåt är det ju inte pengarna som är drivande 

utan man vill mer framåt och ta del av större grejor, roligare arbetsuppgifter och så vidare”.  

 

Daniel menar att en karriär innebär att man trivs på en arbetsplats och att arbetsuppgifterna är 

varierande.  

  

”… En bra karriär är väl att hamna på en arbetsplats med bra arbetskamrater och med 

roliga arbetsuppgifter. Bra, hur ska man säga, inspirerande arbetsuppgifter som är 

varierande så att inte varje dag ser likadan ut. Man ska känna att här kan man trivas och 

vilja stanna”.  

 

Han menar således att karriär innebär just roligare arbetsuppgifter samt att faktiskt hamna på 

en arbetsplats där man trivs. Han räknar därför inte in sådana faktorer som status, makt eller 

position i organisationen. Trivseln går före detta.  Detta kan inte anses typiskt för generation 

Y, om vi utgår ifrån Earles (2003) beskrivning. Då beskrivs istället generation Y som en 

karriärssugen generation, vilket inte stämmer överens med respondenterna i denna studie.

      

Sammanfattningsvis kan vi alltså se att roliga arbetsuppgifter är den faktor som främst är 
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avgörande för en organisations attraktivitet, enligt våra respondenter. Roliga arbetsuppgifter 

innebär variation, utveckling och utmaning för respondenterna. Dock får inte utmaningarna 

vara allt för höga utan bör ha en ”lagom” nivå. Utveckling i arbetet kopplas inte till karriär då 

karriär är något som ligger längre fram i tiden. Karriär innebär, för våra respondenter, att få 

roligare arbetsuppgifter, vilket är anmärkningsvärt med tanke på att det inte framstår som 

viktigt för respondenterna att göra karriär inom de första arbetsåren samtidigt som roliga 

arbetsuppgifter är den avgörande faktorn vid val av arbetsplats. Att just roliga arbetsuppgifter 

är centralt för respondenterna tror vi kan ha att göra med deras val av yrke. Ingenjörsyrket är 

ett yrke som ställer krav på både tekniskt intresse samt kreativitet och därför kanske yrket ofta 

väljs utifrån intresse och därmed blir arbetsuppgifterna det viktigaste i arbetet.  

 

 

4.1.2. Kompetensutveckling och mentorskap  

 

”Alla behöver hjälp någon gång”. Basse.  

 

Respondenterna värderar personlig utveckling och arbetsorienterad utveckling högt och menar 

att kompetensutveckling inom ett företag är intressant. De kopplar detta till ”roliga 

arbetsuppgifter” återigen och menar att kompetensutveckling är något som dels gör att de får 

ett mer stimulerande arbete och dels gör att de känner sig säkrare i sin yrkesroll. Genom att 

universitetet bidrar till en viss förförståelse för hur deras potentiellt kommande 

arbetsuppgifter kommer se ut, genom föreläsningar och praktiska arbeten i verkstad, ser 

respondenterna sina kommande arbeten som utveckling av deras nuvarande kunskaper. Detta 

går också i linje med vad Earle (2003) skriver om generation Y, gällande personlig 

utveckling, det vill säga att de anser det vara en viktig faktor i arbetslivet. Dessutom är 

generation Y en generation som trots allt uppskattar struktur och feedback i sitt arbete.   

Också Angelöw (2003) menar att en attraktiv arbetsplats innefattar just möjligheter till 

utveckling – både yrkesmässig och personlig.   

 

Adam menar att satsningar på kompetensutveckling är något som gör ett företag mer 

attraktivt.   

 

”Ja absolut!” Det är... jag vill ju inte kunna sitta med ett problem och inte kunna få hjälp. 

Jag vill ju liksom ha stöttning av dom som kan lite mer och allting, som kan, nästan lära upp 

mig, en, liksom en fortsättning på skolan. Så man lär sig ännu mer”.   

 

Att kompetensutvecklingen skulle vara en fortsättning på studier, är ett ämne som 

framkommer under intervjuerna. Det lärande som sker på universitetet verkar uppskattas av 

respondenterna. Trots detta framstår de inte som redo för arbetslivets krav på exempelvis 

självständigt arbete. De menar att omställningen mellan studier och arbete kommer vara stor 

och kopplar, som tidigare nämnt, många gånger olika attraktiva faktorer till skolvärlden. En 

tanke kring detta är att ingenjörsstudierna kanske inte är tillräckligt praktiskt förberedande 

utan att deras utbildning är mer bred och teoretisk. Detta var ingenting respondenterna själva 
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yttrade men med tanke på att deras osäkerheten är hög vid samtal om karriär, kompetens etc. 

så är det en koppling som kan göras. Enligt Arbetsförmedlingen är ingenjörsyrket brett och 

skiljer sig åt mellan sektorer och organisationer. Som högskoleingenjör arbetar man ofta mer 

praktiskt än vad en civilingenjör gör (www 1). Om våra respondenters arbete främst kommer 

vara praktiskt i kommande arbetsliv, samtidigt som utbildningen framstår som teoretisk, är det 

förståeligt att respondenterna inte känner sig redo för omställningen.   

 

Vi kan se att kompetensutveckling många gånger handlar om en slags ”informell hjälp”, av 

andra anställda på företaget. Vid frågor om kompetensutveckling är respondenterna positiva 

till det men verkar anse att just formella utbildningar eller liknande var ”onödigt” om det inte 

finns ett väldigt behov av det för företaget. Den kompetensutveckling de uppskattar är mer 

kopplat till mentorskap och stöttning från andra arbetskollegor. Hansson (2005) menar att en 

stor del av kompetensutvecklingen ofta kan vara vardagslärande i organisationer. Detta gäller 

enligt Murray och Owen (1992) också mentorskap, som kan ses som antingen organiserat 

eller som något som inträffar av sig själv vid behov. Mentorskap likställs av respondenterna 

med kompetensutveckling, i form av att de vill ha en mentor som utvecklar deras kompetens 

inom specifika områden, när det krävs.  

 

Återigen kan vi se att en koppling till studentvärlden kan göras. Universitetsstudierna är en 

formell utbildning med struktur och bestämda mål, dock sker detta arbete oftast självständigt 

och det stöd man får ifrån exempelvis studiekamrater är då kanske mer av informell karaktär. 

Respondenterna kanske känner sig mer trygga i att få hjälp ”när det krävs” än att man ska gå 

en mer formell utbildning på egen hand och sedan vara färdigutbildad och 

”kompetensutvecklad”. Detta är intressant med tanke på att många företag satsar på en mer 

formell kompetensutveckling. Exempelvis innefattar Employer Branding och Talent 

Management utveckling i arbetet i form av exempelvis utbildning. Det satsas dock också på 

personlig utveckling (Wikström & Martin, 2012; Yarnall, 2008). De strategier arbetsgivare 

använder sig av för att bli mer attraktiva kan inte riktigt kopplas till vad respondenterna i 

denna studie söker angående kompetensutveckling.   

 

Exempelvis Emil menar att kompetensutveckling är en attraktiv faktor och att företaget tjänar 

på det samtidigt.   

 

”Jo det är väl det man känner att man är dålig på, som kanske företaget kan erbjuda hjälp åt. 

Är man dålig på till exempel Excel så kanske företaget kan hjälpa en med det. Det kan ju göra 

att jag blir mer effektiv, och samtidigt företaget så på det sättet tror jag det är viktigt.” 

 

Haglund och Ögård (1995) menar att satsningar på kompetensutveckling inom ett företag 

leder till att företaget anses mer attraktivt. Då attraktiviteten ökar lockas också mer kompetent 

personal till företaget och det ger i sin tur en ökad effektivitet. Också Svensson (ur Sandberg, 

2003) menar att kompetensutveckling inte bara är till fördel för individen i företaget utan 

också för företaget i sig. Att utveckla personalens kompetens kan anses som en avgörande 

faktor till effektivitet och lönsamhet inom ett företag. Hansson (2005) menar att 

kompetensutveckling också är viktigt för företaget då medarbetarnas kompetens hjälper ett 
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företag att utvecklas och lyckas. Vi kan alltså se en win-win situation gällande 

kompetensutveckling, vilket också respondenterna uppmärksammar. De menar exempelvis att 

kompetensutveckling sker i företagets intresse och att kompetensutveckling som egentligen 

inte behövs ”bara är onödigt”. De ser det således inte enbart som en investering i deras 

personliga utveckling eller känner att det gör arbetet mer stimulerande. Detta var intressant då 

den ”kräsna och krävande” generation Y (Earle, 2003) väljer att se till företagets bästa, inte 

sitt egna.   

 

Som tidigare nämnt kan en koppling göras mellan respondenternas åsikter kring 

kompetensutveckling och mentorskap. De menar att när man är ny på ett företag kommer man 

antagligen vara oförberedd på vilka olika uppgifter som krävs. Mentorskap är därför bra då de 

ville kunna få hjälp när det behövs. I och med denna hjälp av en mentor utvecklas också 

kompetensen hos respondenterna, vilket gör att de anser att mentorskap fungerar som en slags 

kompetensutveckling. Att vara medveten om vilken social kultur som råder på företaget anses 

även vara viktigt. Att som ny på ett företag ha en person att gå till vid eventuella frågor 

gällande arbetsuppgifter eller det sociala samspelet anses vara något attraktivt. Exempelvis 

menar Daniel att mentorskap är en attraktiv faktor.  

 

”Ja i alla fall i början, de första åren när man är ny tror jag det är viktigt. En som finns där 

som hjälper dig om man undrar på något, det tror jag är viktigt framöver också om man 

undrar något om utveckling. Tror det är viktigt att ha någon att prata med.”  

 

Det respondenterna är oense om gällande mentorskap, är vem de anser passar in i 

mentorsrollen bäst; antingen en person som sitter på en högre position inom företaget, eller en 

person som har samma yrkestitel som de själva. Fördelar med respektive typ av mentor anses 

vara att en person som sitter på en högre position har mer erfarenhet och kunskap än den 

personen som hypotetisk har samma position. Fredrik tycker att en mentor ska vara en person 

som sitter på en högre position än honom själv.  

 

”Ja det ska väl vara någon överman så det blir lite auktoritärt. Känns lite lättare då. 

Erfarenhet är viktigt.”   

 

Basse menar istället att en mentor gärna får ha samma yrkestitel som honom själv.

  

 

”… det kan ju vara en med samma titel men som kanske var ny för ett år sedan. Då vet de 

precis hur det är. Det är väl optimalt.”  

 

Granbergs (2011, s.532) definition gällande mentorskap som en process lyder ”i vilken 

särskilt utvalda och utbildade individer står för vägledning och råd som ska vara till hjälp att 

utveckla yrkeskarriären för de adepter som anförtros dem”. Denna definition stämmer väl 

överens med vad respondenterna har för uppfattning om vad och vem en mentor ska vara. 

Detta i och med att respondenterna likställer kompetensutveckling med mentorskap samt 

anser att karriär mer eller mindre innebär att få arbeta med svårare arbetsuppgifter ju längre de 
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jobbar inom samma företag. Dessutom kan en mentor vara särskilt utvald och utbildad även 

om denne inte är chef. Respondenterna pratar om hur en optimal relation till en chef bör se ut 

och beskriver den som professionell och trevlig men inte för personlig. Att ha en mentor 

verkar istället uppfattas som en mer informell relation där man kan ”komma och gå” med 

frågor eller problem. Att ha en överordnad som mentor kan därför möjligtvis te sig 

skrämmande för respondenterna samtidigt som det uppenbarligen visar sig har sina fördelar. 

Fredrik menar ju att erfarenheten är viktig och att det gärna ska vara en auktoritär person som 

är mentor medan Basse tycker att det är lättare att ha någon som ”vet hur det är” att vara ny.  

   

Också Murrey och Owen (1992) skriver om fördelar med mentorskap. Då exempelvis en 

utvecklingsplan utformad efter adepten skapas, bildas en målsättning för denne vilket i 

slutändan innebär att adepten känner ett ansvar för sitt eget lärande. Detta stämmer även in 

bra på respondenterna då de pratar om att de gillar upplägget universitetet har; en struktur där 

upplägget är som så att eget arbete blandas med grupparbete, lärarstyrda lektioner och 

föreläsningar. En student, precis som en adept, måste ta ansvar för sitt lärande och det finns en 

tydlig målsättning. Adam menar exempelvis att stöttning i arbetet är viktigt så att man lär sig 

mer.  

 

”… jag vill ju inte kunna sitta med ett problem och inte kunna få hjälp. Jag vill ju liksom ha 

stöttning av dem som kan lite mer och allting, som kan, nästan lära upp mig, liksom en 

fortsättning på skolan. Så man lär sig ännu mer.”  

 

Detta är något som återkommer vid samtal om mentorskap. Respondenterna anser att 

mentorskapet är den bästa stöttningen och kompetensutvecklingen vid ett nytt arbete. Genom 

att bli tilldelad en mentor blir man upplärd inom det som verkligen krävs i praktiken och på 

ett sådant sätt de är vana vid. De uppskattar att upplägget vid upplärning fungerar ungefär 

som på universitetet. Exempelvis Emil menar att det är det bästa sättet att lära sig nya saker på 

samtidigt som det är utmananade. Kompetensutvecklingen och mentorskapet verkar innebära 

en slags trygghet för respondenterna och det kan vara viktigt för dem med tanke på att de 

känner sig osäkra inför kommande arbetsliv.  

 

 

4.2. Trygghet och trivsel  

 

4.2.1. Arbetsmiljö och sociala relationer  

 

Respondenterna tycker att en god psykisk arbetsmiljö är viktigt och detta kopplar de främst 

ihop med att ha ”bra arbetskompisar” samt att det är "viktigt att trivas" på arbetsplatsen. Det 

är tydligt att respondenterna anser att den psykiska arbetsmiljön spelar en större roll än den 

fysiska. En god fysisk arbetsmiljö skulle inte göra en arbetsplats mer attraktiv enligt 

exempelvis Fredrik, men det skulle ge ett gott första intryck. Psykisk arbetsmiljö är desto 

viktigare enligt honom.  
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"Ja det tycker jag, det är viktigt att må bra psykiskt, det är väldigt viktigt".   

 

Respondenterna anser alltså att en god fysisk arbetsmiljö är en fördel och att en dålig fysisk 

arbetsmiljö skulle vara ett problem "man kan leva med". Detta stämmer överens med 

Herzbergs motivations - och hygienfaktorer. Arbetsmiljö ingår i hygienfaktorerna och enligt 

Herzberg är det viktigt att hygienfaktorerna tillgodoses då brist på dem leder till missnöje och 

sämre effektivitet. Om hygienfaktorerna däremot är tillgodosedda, exempelvis i form av en 

god arbetsmiljö, påverkas ändå inte motivationen och prestationen speciellt mycket. För att 

motivera personalen ytterligare måste motivationsfaktorerna tillgodoses, exempelvis 

arbetsuppgifternas innehåll, ansvar och utvecklingsmöjligheter (Jansson och Ljung 2011). En 

god fysisk arbetsmiljö är således ingenting som kan tillfredsställa de anställda nog, dock det 

underlätta för dem i arbetet (Theandersson, 2000).    

 

Att den psykiska arbetsmiljön anses viktigare är intressant då det för respondenterna verkar 

svårt att definiera vad en god psykisk arbetsmiljö egentligen innebar. Respondenterna menar 

exempelvis att de sociala relationerna påverkar arbetsmiljön mycket men några andra faktorer 

kan de inte komma på. Stress påtalas lite, precis som ledarskap, men det är ingenting som 

framkommer tydligt bland respondenterna. Exempel på detta är att arbetet inte får vara allt för 

stressigt men samtidigt tror de att de uppskattar lite stress, då motivationen ökar. Ledarskapet 

ska vara professionellt men samtidigt inte ”aggressivt”. Mer än så kan inte respondenterna 

beskriva kring dessa ämnen. Vi kan därför säga att respondenterna likställer psykisk 

arbetsmiljö med sociala relationer då arbetskamraterna är avgörande för en god psykisk 

arbetsmiljö.   

 

Generation Y lägger stor vikt vid den psykiska arbetsmiljön. Den måste vara god för att 

generationen själva ska fungera optimalt på arbetsplatsen (Earle, 2003). Detta styrks också 

genom denna undersökning, som visar just att respondenterna anser att en av de viktigaste 

faktorerna för trivsel är en arbetsplats med en god psykisk arbetsmiljö i form av ett bra socialt 

samspel kollegor emellan. Respondenterna pratar mycket om att de anser att kontakter och det 

sociala samspelet på arbetsplatsen kommer vara avgörande för deras trivsel och 

prestationsförmåga. Detta kan kopplas till Hawthorne-studiens resultat, som visar just att 

sociala faktorer utgjorde en viktig faktor för både arbetstillfredställelse och effektivitet i 

arbetet Granberg, 2011). Exempelvis menar Fredrik att arbetsuppgifterna inom ingenjörsyrket 

många gånger kommer utföras tillsammans med andra, i exempelvis team, och då är det 

viktigt att man fungerar i en grupp. Vid frågan om hur goda sociala relationer skulle påverka 

hans arbete menar han att det enbart skulle vara positivt och kopplade detta till universitetet. 

 

” ... i sådana fall positivt tror jag, så har det funkat nu i skolan i alla fall. Och det är alltid 

lättare att jobba tillsammans med någon man känner bra”.   

 

Återigen kopplar alltså respondenterna sitt kommande arbetsliv till studentlivet och verkar 

uppskatta skolans upplägg.   

 

Daniel anser att goda relationer till sina arbetskamrater är klart avgörande för en arbetsplats 
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attraktivitet. Han kan tänka sig att byta arbetsplats annars.   

 

”... har man inga bra relationer kommer man inte trivas tror jag. Då skulle jag nog byta”.  

 

Här kan vi se kopplingen till Earles (2003) beskrivning av den kräsna generation Y som 

ställer högra krav på sin arbetsgivare. Det kan dock vara svårt för en arbetsgivare att främja 

dessa sociala relationer då det inte alltid gör dem mer attraktiva. Exempelvis menar 

respondenterna att de gärna skapar relationerna till sina arbetskamrater själva och är inte 

intresserade av någon hjälp från arbetsgivaren i form av personalkvällar eller fikastunder. Vi 

kan inte heller se att främjandet av sociala relationer är någon strategi inom exempelvis 

Employer Branding eller Talent Management (som syftar till att göra arbetsplatser mer 

attraktiva, locka bra personal samt motivera och behålla sin nuvarande personal). Exempelvis 

menar Angelöw (2002) att en attraktiv arbetsplats innebär ett gott samarbete med de anställda 

samt en trevlig och uppskattande atmosfär bland arbetskamrater och chefer. Dock finns det  

ingen beskrivning på hur man når dit. Wikström och Martin (2012) tar inte heller upp någon 

strategi för att främja sociala relationer men menar att personal som trivs och är motiverade är 

de bästa varumärkesbyggare.    

 

Cesar menar att goda relationer till sina arbetskamrater är det viktigaste av allt när det gäller 

trivsel och motivation. Dock vill han gärna att relationen ska hållas på ett professionellt plan. 

Han menar att det lätt blir konstigt om det blir för privat. Daniel anser däremot att en balans 

mellan professionellt och privat är bra men att enbart professionella relationer lätt kan bli 

konstigt och ytligt.  

 

”Jag tror att det är bra att ha en blandning där, men jag tror det blir väldigt, konstigt om det 

bara hela tiden är professionellt, det blir ytligt, jag tror det är viktigt i längden att man har en 

personlig relation också. Ska man stanna länge på ett jobb krävs det nog att man blir som en 

familj”.  

 

En god psykisk arbetsmiljö beskriver Daniel som en arbetsmiljö där man känner sig hemma 

och det är lite mer privat atmosfär bland personalen.  

 

"Det är väl att man känner sig som hemma, att man är en del av gruppen, det är väl det 

viktiga. Och det här att det är lite privat, att man är lite mer än kollegor".  

 

Respondenterna menar att personliga relationer i arbetet gör arbetet ”roligare” och ”är 

viktigare än exakt vad man gör”. Exempelvis beskriver Fredrik en situation i tidigare arbetsliv 

där arbetet var tungt och tråkigt, cheferna var "dåliga" men relationerna till arbetskamraterna 

var bra och därför blev arbetet i sig lättare.  

 

”Det var många jämngamla, eller några år äldre så där, som man kom bra överens med och 

man kunde se fram emot fikarasten”   

Intervjuare frågar: ”Och det gjorde att du kunde uthärda det som var negativt?”  

”Ja precis. Det gjorde det lättare i alla fall”.    
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Också menar att en bra arbetsgrupp är nödvändigt för att kunna uthärda tråkigt arbete och 

stötta varandra mot ledningen.  

 

"För jag menar, har man en bra arbetsgrupp då kanske man kan uthärda mer, och liksom... 

man stöttar varandra mot ledningen på ett sätt som ändå är gångbart".   

 

Detta stödjer Hawthorne-studiens resultat som kom fram till att sociala relationer var viktigt 

för både arbetstillfredställelse och effektivitet samt att arbetarna i studien reagera mot 

ledningen i form av ett team, inte som individ (Granberg, 2011).   

 

När det talas om sociala relationer kommer också relationen med chefen upp. Angående 

relationen till sina chefer vill respondenterna hålla den på en professionell nivå, men det är 

ändå viktigt att relationen är god. Detta, enligt Basse, eftersom ”det är ju han som bestämmer 

allt”. Adam säger att ”hur cheferna beter sig spelar stor roll” och menar att en chef bör gå att 

förhandla med samt att denne bör vara ”anpassningsbar”. Chefen ska dock hålla en distans till 

den övriga personalen. Emil menar att han inte vill känna sin chef på ett privat plan men ändå 

kunna prata med denne om saker och ting. Han menar att en professionell relation är viktig, så 

att inte arbetskamrater ”stör sig” på relationen.   

 

”Ja helst skulle man väl vilja det så det inte blir en massa prat om att man får alla lätta grejor 

så det blir dålig stämning med resterande personer”.    

 

Också detta visar på att relationerna till övrig personal i en organisation är viktig och framför 

allt att den är viktigare än relationen till chefen, med tanke på att man hellre har en sämre 

relation till chefen än att de andra arbetskamraterna ska bli uppretade. Respondenterna pratar 

också om hur det skulle vara att ha en dålig relation till sin chef och exempelvis Basse menar 

då att en dålig relation skulle kunna leda till att han säger upp sig.   

 

"Om man inte ligger bra till hos chefen är det nog inte lika kul att jobba tror jag. Då får man 

inga roliga arbetsuppgifter, tror jag".   

 

Också där kan vi alltså se att relationerna på en arbetsplats kan leda till avgörande val och det 

kan göra att respondenterna framstår som just kräsna och krävande, som Earle (2003) menar 

att generation Y är.   

 

Fredrik tycker att det är viktigt att chefen visar uppskattning, dock behöver man inte ha någon 

speciell relation. Uppskattning är något Härenstam (2010) menar är viktigt inom den sociala 

gemenskapen för att en människa ska må bra. Också Hawthorne-studiens resultat visade att 

arbetslust och trivsel till stor del berodde på uppskattning ifrån arbetskamraterna. För våra 

respondenter gäller också detta från ledningen. Enligt Earle (2003) beskrivs Generation Y 

som en generation som uppskattar beröm och bekräftelse, de vill gärna få mycket coachning 

och feedback av sin chef. Detta stämmer med vad våra respondenter pratar om, dock skiljer 

det sig från den professionella relation de menar att de vill ha med sin chef. Respondenterna 
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pratar inte alls om coachning eller feedback när de pratar om chefer, utan kopplar detta mer 

till mentorskap.  

 

Som tidigare nämnt menar respondenterna att en god fysisk arbetsmiljö inte är speciellt viktigt 

på kommande arbetsplats utan mer är en fördel. Respondenterna har dock en relativt bestämd 

uppfattning om hur de tror att en attraktiv fysisk arbetsmiljö skulle vara. De arbetar bäst i lugn 

och ro och vill gärna ha ett eget, avskärmat kontor. Samtidigt vill de ha chansen att sitta 

tillsammans med andra människor ibland också. Adam tycker exemepelvis att det är viktigt 

med lugn och ro, det minskar stressen.  

 

"... jag tror att om man får en bättre arbetsmiljö, så minskar stressen. Till exempel tror jag 

man blir mer stressad av om det är massa surr och prat och sånt runt omkring en än om man 

får sitta lugnt på ett kontor och liksom kunna avskärma sig från resten... på företaget när man 

väl vill det".   

 

Det finns många studier som visar att en god arbetsmiljö är en konkurrensfaktor för 

organisationer samt även något som kan höja motivationen och kreativiteten hos personalen. 

Därmed blir en organisation mer attraktiv om de satsar på sin arbetsmiljö Earle (2003). 

 

Att respondenterna finner lugn och ro som viktiga arbetsmiljöfaktorer är intressant då 

generation Y ofta beskrivs som en generation som uppskattar aktiva och öppna organisationer. 

Det ska vara informellt och arbetet ska gärna ske tillsammans med andra människor (Earle, 

2003). Detta stämmer inte överens med vad våra respondenter beskriver som en god fysisk 

arbetsmiljö, även om de ibland vill ha närhet till sina kollegor. Detta är intressant med tanke 

på att respondenterna talade mycket om vikten av goda sociala relationer och tron om att 

ingenjörsyrket skulle innebära mycket samarbete. Samtidigt anser de alltså att lugn och ro i 

arbetet är viktigt samt att de vill kunna avskärma sig från sina arbetskamrater.   

 

Daniel vill inte sitta ensam på ett kontor utan menar att det är viktigt med en öppen och ljus 

arbetsplats där man har närhet till sina kollegor.   

 

"Den ska vara öppen och ljus, det är viktigt. Öppet där man ser folk och man har folk i 

närheten. Inspirerande också när det gäller form och färg också. Varm och inbjudande".  

 

Detta är mer likt den beskrivning som ges ovan av generation Y:s tankar kring fysisk 

arbetsmiljö och går även mer ihop med respondenternas egna tankar om sociala relationer.  

 

En reflektion vi har kring respondenternas ”ointresse” för en god fysisk arbetemiljö är att de 

under intervjuerna verkar ha en otydlig bild av hur deras framtida arbete kommer se ut. De har 

valt ett brett yrke med många möjligheter och menar att de kan hamna både i kontors – eller 

produktionsmiljö. Därför kan det vara svårt för dem att föreställa sig hur en god fysisk 

arbetsmiljö är och därmed blir det inte heller attraktivt eller avgörande vid val av arbetsplats. 

Dock är det då motsägelsefullt att de trots allt har en ganska tydlig uppfattning om hur de vill 

ha det, det vill säga öppet och ljust men samtidigt avskilt med lugn och ro. Denna uppfattning 
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kan möjligvis kopplas till studievärlden där arbetsmiljön ofta är öppen och man kan själv 

välja mellan lugn och ro (enskilt studierum) eller närhet till ”kollegor” (bibliotek eller 

föreläsningssal). De kanske vill ha samma valmöjlighet inom arbetslivet som de får inom 

skolvärlden men samtidigt anser att det är oviktigt eftersom det framtida arbetet möjligtvis 

blir helt annorlunda.  

 

 

4.3. Lön för mödan  

 

4.3.1. Lön  
 

Respondenterna anser inte att lön är en av de viktigaste faktorerna vid val av arbetsplats. 

Detta är istället något som blir avgörande först efter att andra, viktigare faktorer, blivit 

prioriterade. De påpekar att det självklart vore intressant med en hög lön men att det inte är 

den viktigaste delen gällande en attraktiv arbetsplats. Exempelvis menar Basse att lön inte är 

"ett dugg viktigt". Lönen ska göra att han har råd att kunna ta semester en gång om året och 

att ibland kunna göra "skojiga grejor", exempelvis gå på bio och utflykter. Lönen är den 

faktor som kommer i sista hand vid val av arbetsplats, enligt honom. Detta kan ha med att 

göra att han nyligen startat en enskild firma vid sidan av studierna. Om den firman börjar 

generera vinst kommer ett tillskott till hans framtida jobb finnas. Om lönen Basse tjänar 

räcker till för att tillfredsställa hans monetära behov, prioriteras istället andra faktorer före hög 

lön på kommande arbetsplats.    

 

Vidare kring denna diskussion menar Adam att lönen är något som kan göra ett tråkigt arbete 

lättare att uthärda.   

 

"För jag menar, även om det är ett tråkigt jobb, så kan man nog jobba där... ett tag i alla fall, 

beroende på lönen".   

 

Enligt Herzberg är lön en hygienfaktor, vilket innebär att en hög lön inte kan öka 

motivationen hos personal. Om lönen däremot är undermålig kan det leda till att de anställda 

inte mår bra eller är missnöjda med sitt arbete. Därför är det viktigt att lönen är tillräckligt 

hög, dock kan inte en höjning öka motivationen ytterligare (Jansson & Ljung, 2011). Våra 

respondenter verkar tycka att detta stämmer då en hög lön kan få dem att uthärda ett dåligt 

eller tråkigt arbete, dock inte under en allt för lång period. Att de skulle motiveras av en hög 

lön framgår inte heller, dock påtalar de att de vill ha ”den rekommenderade lönen” eller ”lön 

för mödan” och det innebär att en undermålig lön inte vore nog för dem, precis som 

Herzbergs teori visar.    
 

Lön är en viktig faktor för att motivera personal. Att förse anställda med en hög lön är ett sätt 

att göra en arbetsplats mer attraktiv. Dock är inte lönen en faktor som motiverar nog ur ett 

långsiktigt perspektiv. Enligt Duxbury kan lön locka personal till ett företag men inte 
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motivera dem att stanna kvar under en längre period (ur Earle, 2003). Enligt en studie gjort av 

Ingenjören, Sveriges ingenjörers medlemstidning, var inte lön en av de viktigaste faktorerna 

som ett företag kan erbjuda. Istället var det bra relationer, utvecklande arbetsuppgifter och ett 

bra samarbete mellan chef och medarbetare som lockade ingenjörerna.  

 

En av respondenterna, Emil, menar att det är kul att ha en hög lön men att det inte är "prio ett" 

vid val av arbetsplats.  

 

"Ja ingenjörer har väl generellt hög lön då, men det är ju alltid kul att ha en hög lön. Men det 

är väl inte prio ett kanske. Det är mer att det är en bra arbetsplats och att man kommer 

överens med de man arbetar med och att det är utmaningar. Det är minst lika viktigt".  

 

Ingenjörer har en relativt hög ingångslön jämfört med många andra akademiker som träder in 

i arbetslivet. Detta kan vara en trolig anledning till varför inte respondenterna menar att hög 

lön i sitt kommande arbete är den viktigaste faktorn vid val av arbetsplats. Istället för att prata 

om lön som den viktigaste aspekten vid kommande jobbsökande valdes istället exempelvis 

trivsel och sociala relationer att tas upp till diskussion. Det anses viktigare att må bra på en 

arbetsplats än att ha en hög lön, enligt respondenterna. Ur intervjuerna utläses en viss 

benägenhet att inte prata om lön direkt. Respondenterna talar lågmält om lön eller pengar över 

lag. När frågan gällande vetskapen om trolig ingångslön i den privata sektorn ställs, verkar 

respondenterna dock vara pålästa och har klart för sig vad en högskoleingenjör eller 

civilingenjör kommer tjäna. Som vi kan se i lönetabellen (i Inledning) är medellönen för en 

högskoleingenjör 34100 kr/månad medan den är 39700 kr/månaden för en civilingenjör. 

Lönen är högre inom privat sektor, både för högskole- och civilingenjören.  

  

Respondenterna menar dock att det är viktigt att få "lön för mödan". De kommer att ha 

studerat i minst tre år när de tar ut sin examen och därför vill de ha en lön som är hög nog att 

kompensera detta. Enligt Cesar är det viktigare att må bra på en arbetsplats än att få en hög 

lön, dock vill han ha lön för mödan.   

 

"... men jag tror att så länge jag mår bra där jag är så spelar det inte så stor roll. Jag vill ha 

lön för mödan eftersom jag har pluggat i tre år"... /... "Det är klart jag vill ha bra betalt men 

jag mår ju hellre bra än... gå till ett jobb och tjäna jättemycket pengar och känna att jag bara 

är där för pengarna".   

 

Daniel menar att han minst vill ha den rekommenderade lönen för ingenjörer när man 

kommer ut i arbetslivet.   

 

"... klart det vore kul med en hög lön, men sen är det ju så att ju högre lön du har, desto 

mindre fritid har du. Men sen är det ju så att man vill ha den lönen som är rekommenderat 

eller vad man ska säga. Man har ju ändå lagt ner fem år på ett universitet. då vill man ju ha 

valuta för det".   

 

Daniel tar också upp problemet med livspusslet eller work-life balance kopplat till lön. Han 
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menar att det är positivt om ett företag väljer att förhandla med ledig tid istället för pengar. 

Hoschchild (2001) menar att work-life balance består av två gravitationsfält. Dessa fält 

kämpar mot varandra om individers tid, engagemang och lojalitet och det är något Daniel 

verkar vara medveten om samt ha bestämda åsikter kring. I och med ett deltagande i ett 

projekt vid universitetet, där hans ingenjörskunskaper användes för att bygga en tävlingsbil, 

blev han medveten om hur mycket övertidsarbete som han i slutet av dagen klarade av för att 

nästa dag kunna prestera igen. Detta i samband med att tid ska spenderas på studier och sitt liv 

som sambo hade öppnat hans ögon för hur han vill balansera livspusslet i kommande arbetsliv 

utanför universitetet.  

 

Våra respondenter tillhör generation Y och detta är en generation som enligt Earle (2003) inte 

"arbetar för sitt leverne" utan stället uppskattar faktorer som utveckling, sociala kontaktnärt 

och karriärsmöjligheter. Det kan kopplas till respondenternas syn på lön och att andra 

faktorer, såsom trivsel, var viktigare. Dessutom har respondenterna valt att lägga ner flera års 

arbete på studier som ett steg för att utveckla sina kunskaper kring ämnen de tycker om, och 

också det visar att de har högre ambitioner än att bara arbeta för att klara sig. Istället 

värdesätter de andra faktorer, exempelvis roliga arbetsuppgifter, goda relationer, möjlighet till 

kompetensutveckling och karriär.  

 

Dock ser vi bortsett från Daniel en vidare koppling som kan diskuteras kring work-life 

balance relaterat till vilka respondenterna faktiskt är. En anledning att work-life balance inte 

prioriteras (förutom i Daniels fall) skulle kunna vara att dem är unga män, studenter och inte 

har några barn. Dessa faktorer skulle naturligtvis kunna vara orsaker till att inte prioriterar 

fritid (utanför arbetstid) högt, utan snarare att komma in på en arbetsplats där dem kan tjäna 

sina första pengar och komma in i en ny gemenskap bortanför universitetet. När de blir äldre 

kan givetvis dessa prioriteringar ändras, men i dagsläget ser vi att dessa faktorer skulle kunna 

vara orsaken till detta.   

 

 

4.3.2. Privat sektor  

 

Löneskillnaden mellan privat och offentlig sektor är relativt stor inom ingenjörsyrket. Det 

skiljer sig ca 5000-6000 kr/månad för både högskole- och civilingenjörer (ur Inledning). 

Respondenterna är medvetna om den stora löneskillnaden mellan privat och offentlig sektor. 

De vill också arbeta inom privat sektor. Dock är det inte lönen som är den avgörande faktorn 

för detta val. Respondenterna vet inte riktigt varför privat sektor känns mer lockande men 

några motiv är "mer frihet" och "mer arbetstillfällen". Fredrik säger att det som lockar inom 

privat sektor är just friheten och att inte vara kontrollerad över högre organ, som inom 

offentlig sektor.   

 

"Det är väl lite friare, privata företag gör ju vad de vill inom lagens ramar, medan offentlig 

sektor kanske är lite mer att jobba som de blir tillsagda högre upp från staten eller vad man 

ska säga, på kommunal nivå".    
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Emil vill arbeta inom privat sektor men kan inte riktigt förklara varför. Han menar att han har 

hört att privat sektor är bättre men egentligen inte vet skillnaden.   

 

"Jag vet inte, lönen kanske det är skillnad på. För oss som är maskiningenjörer kanske vi på 

den privata har lite bredare, lite mer arbetstillfällen än på den andra sektorn".   

 

Även om respondenterna själva inte kan säga rakt ut vad som lockar mer med den privata 

sektorn, verkar det bero på mer frihet, flexibilitet och arbetstillfällen. Också det kan kopplas 

till generation Y:s krav på organisationer. Enligt Earle (2003) uppskattar generation Y 

innovativa och energiska organisationer, de vill ha flexibilitet och en öppen kultur. En 

informell och levande arbetsmiljö där de kan utvecklas är lockande för dem. Detta kan vara 

anledningar till att privat sektor framstår som bättre och mer lockande för våra respondenter, 

då offentliga organisationer ofta kan framståt som byråkratiska och traditionella.    

 

Respondenterna har många olika krav på en arbetsplats för att den ska uppfattas som attraktiv, 

dock kan man se att det viktiga för dem är att ”bara få ett arbete”. Det är viktigt för dem att 

skaffa sig en grunderfarenhet inom arbetslivet, sedan kan de andra viktiga arbetsfaktorerna 

prioriteras, exempelvis karriär.  
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5. Sammanfattande diskussion  

 
I denna sammanfattande diskussion redogörs det för de slutsatser vi kommit fram till i 

analysen. En diskussion förs kring studien, analysen samt slutsatserna och förslag på vidare 

forskning inom området ges.   
 

 

5.1. Slutsatser  

 
Syftet med denna studie var att ta reda på vad ingenjörsstudenter tror kommer attrahera och 

motivera dem vid val av arbetsplats samt vilka faktorer de tror främst kommer vara avgörande 

vid detta val. Studien visar att de faktorer som var gjorde en arbetsplats mest attraktiv var en 

arbetsplats med en god psykisk arbetsmiljö, där de fick arbeta med ”roliga” arbetsuppgifter 

och fick lön för mödan.   

 

En god psykisk arbetsmiljö likställs med bra sociala relationer till de övriga anställda. Det är 

viktigt för respondenterna att känna gemenskap och tillhörighet bland personalen. 

Relationerna ska gärna vara personliga men de ska skapas av respondenterna själva, inte 

framtvingas av organisationen. Relationen till chefen ska dock vara professionell. En annan 

viktig aspekt är att de vill bli sedda som nybörjare när de kommer till en ny arbetsplats. De 

vill att deras kommande arbetsgivare skulle förstå att de var nyutbildade och att de behövde 

stöttning i sitt arbete. Därför uppskattar respondenterna exempelvis mentorskap och menade 

att det var en bra väg för att kompetensutvecklas och samtidigt få ett socialt stöd. 

   

Roliga arbetsuppgifter innebär varierande, utvecklande och lagom utmanande arbetsuppgifter, 

enligt respondenterna. Det är viktigt att få prova på olika saker, inte sitta med samma sak dag 

ut och dag in. Uppgifterna ska gärna stegra i svårighetsgrad (och ”rolighetsgrad”) så 

respondenterna samtidigt utvecklas i sitt arbete. Detta är det mest intressanta sättet att göra 

karriär på, enligt respondenterna. Utmaningar är viktigt i arbetet och det kopplas till 

universitets arbetsupplägg där det ständigt finns utmanande målsättningar att nå. Dock är det 

viktigt att utmaningarna är på en lagom hög nivå, annars sjunker motivationen. 

 

Att få lön för mödan är något respondenterna anser är viktigt i kommande arbete. Lön i sig är 

inte en faktor som främst attraherar eller motiverar dem, men de menar mer att de vill ha den 

ingångslön som rekommenderas och lön för mödan, med tanke på att de studerat under ett 

antal år. De anser således att en hög lön är positivt men det är ingenting som skulle vara 

avgörande vid val av arbetsplats utan mer en faktorn som kan få dem att ”stå ut” med 

exempelvis dåliga arbetsförhållanden.   

 

 

 

 



43 

 

Vad tror ingenjörsstudenter attraherar och motiverar dem vid val av kommande 

arbetsplats? 

 

Respondenterna tror att en attraktiv arbetsplats för dem innebär en arbetsplats där de får 

arbeta med varierande, utvecklande samt utmanande arbetsuppgifter. Den psykiska 

arbetsmiljön ska vara god i form av bra relationer till arbetskamrater och social stöttning i 

form av exempelvis mentorskap. Kompetensutveckling är viktigt, gärna också det i form av 

mentorskap. En attraktiv faktor är att arbetsgivaren är medveten om att ingenjörsstudenterna 

är nyexaminerade och således nykomlingar i arbetslivet. Det är också viktigt att 

respondenterna får lön för mödan, även om lön i sig inte motiverade dem.   

 

   

Vilka faktorer tror ingenjörsstudenterna kommer vara avgörande vid val av 

arbetsplats? 

 

Det respondenterna tror är främst avgörande vid val av arbetsplats är de sociala relationerna 

och arbetsuppgifterna. De menar att det är viktigt att trivas med sina arbetskamrater och att de 

till och med kan säga upp sig om så inte är fallet. Arbetsuppgifternas upplägg är också 

avgörande vid valet och det är då viktigt att de finner uppgifterna intressanta och roliga. De 

bör också vara varierande, utvecklande och lagom utmananade.   

  

 

 

5.2. Diskussion  
  

Efter att ha studerat vad ingenjörsstudenter tror att de anser vara en attraktiv arbetsplats, inför 

sitt kommande arbetsliv, har vi reflekterat kring vissa aspekter. Ingenjörsstudenterna anser att 

en god psykisk arbetsmiljö, roliga arbetsuppgifter och lön för mödan är de tre viktigaste 

faktorerna på deras kommande arbetsplatser. Längre ned på prioriteringslistan kommer lön 

och karriär, vilket är något som förvånar oss. Vi har tidigare läst att 80 – och 90-talister inte 

blir motiverade av enbart en hög lön utan fokuserar mer på exempelvis utvecklings – och 

karriärsmöjligheter i sitt arbete. Dock hade vi, efter att ha läst teori, ändå en viss tanke om att 

lönen skulle vara viktig för dem. Vi trodde att lönen skulle vara ett stort samtalsområde, men 

till vår förvåning kom lönen i skymundan under intervjuerna. Vissa av respondenterna svarar 

rakt ut att lön inte ”är ett dugg viktigt” utan att andra faktorer prioriteras mer. Även om 

respondenterna anser att en hög lön givetvis är till fördel för dem, kan de ändå till och med se 

vissa nackdelar med detta, exempelvis mindre fritid. Dock pratar de om lön som något som 

skulle väga upp nackdelar på arbetsplatsen, exempelvis dålig ledning eller dåliga 

arbetsförhållanden. Lönen fungerar då som en slags ersättning för detta och verkar därför 

viktigt först då allt annat på arbetsplatsen är negativt. En tanke vi har kring detta är att 

ingenjörsyrket ofta är välbetalt, redan vid grundlön. Enligt SCB:s tabeller kan vi se att de 

ligger högre i lön än andra yrkesgrupper som också studerat 3-5 år på universitetsnivå. Vi tror 

därför att lönen inte är speciellt avgörande för att en arbetsplats ska anses attraktiv, då de 
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redan vet att de kommer vara välbetalda i sitt arbete och därmed kan fokusera på andra 

faktorer. Vi kunde även se under intervjuerna att respondenterna, trots sitt ”ointresse” för lön, 

ändå var medvetna om löneskillnader och medellön för ingenjörsyrket. Detta anser vi visar på 

att de trots allt bryr sig om det ekonomiska aspekten av yrket men det är ingenting de 

prioriterar vid val av arbetsplats.  

 

Något vi finner mycket intressant är det faktum att respondenterna under intervjuerna 

självmant började prata om ”roliga arbetsuppgifter” och hur viktigt detta är för dem. Detta var 

en vinkel vi själva inte funderat speciellt mycket på innan intervjuerna men som blev allt mer 

framträdande för varje intervju som utfördes. ”Roliga arbetsuppgifter” kan låta som en 

aningen otydligt och svårdefinierat begrepp men respondenterna har trots detta en relativt klar 

syn över vad de anser är roliga arbetsuppgifter. De vill ha varierande, utvecklande och 

utmanande arbetsuppgifter. Att de har dessa drömmar är intressant då de samtidigt påpekar att 

de inte riktigt har klart för sig hur deras kommande arbete ser ut. De vet inte riktigt om de ska 

arbeta praktiskt, teoretiskt eller både och. De vet inte heller inom vilken inriktning eller om 

arbetet främst kommer att ske självständigt eller i grupp. De har alltså en otydlig framtid 

framför sig men ändå har de klart för sig hur arbetet i sig ska gå till, hur det än ser ut. Att just 

denna grupp ingenjörsstudenter anser att roliga arbetsuppgifter är viktigt i arbetet är 

egentligen inte speciellt förvånande. Ingenjörsyrket kan tänkas kräva både ett tekniskt intresse 

och ett kreativt sinne och de personer som söker sig till yrket har kanske dessa egenskaper 

redan från barndomen. Självklart blir då arbetsuppgifterna det viktiga i val av arbete då de i 

sådana fall är avgörande i sig för att ens välja att utbilda sig till ingenjör. Detta är därför något 

som i sig egentligen inte är speciellt förvånande, dock ändå intressant och anmärkningsvärt. 

 

Den oklara framtid vi tidigare nämnt kan möjligtvis vara anledningen till den osäkerhet och 

nervositet som präglade respondenterna. De visar ett stort intresse för trygghet i sitt 

kommande arbete, exempelvis i form av en god psykisk arbetsmiljö. Det är viktigt att trivas 

och må bra, det avgör mycket, menar respondenterna. Trivseln består främst i att ha goda 

sociala relationer till sina arbetskamrater. Detta var inte något som förvånade oss speciellt 

mycket. Vi tror, precis som studier visar, att de flesta människor har ett behov av att känna 

tillhörighet och gemenskap i arbetet för att må bra och detta visade även våra respondenter på. 

De menar även att de vill ha ett slags socialt stöd i arbetet, de är oroliga för att komma till en 

ny arbetsplats och där förväntas kunna arbeta självständigt direkt. Det är via detta som 

samtalet glider in på mentorskap. Gensvaret på frågorna om mentorskap blev överraskande 

stort. Respondenterna menade att det var väldigt viktigt att deras kommande arbetsplats 

sysslade med mentorskap och att det skulle vara en mycket attraktiv och intressant faktor. 

Detta var inget vi hade räknat med, inte heller den osäkerhet vi nämnt. Generation Y beskrivs 

ju som en kräsen och krävande generation men det är ingenting vi kunde se bland 

respondenterna. En förklaring till denna osäkerhet kan vara deras oklara framtid, som vi 

tidigare tagit upp. Med tanke på att de har en otydlig bild av vad de kommer arbeta med så 

uppstår nervositet och osäkerhet. Därför framstår de som osäkra och trygghetssökande. 

  

Vidare gällande mentorskapet så kopplar respondenterna detta till kompetensutveckling. Vid 

frågor om kompetensutveckling i sig verkar inte respondenterna speciellt intresserade utan 
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menar att det är positivt och fördelaktigt men ändå ingenting som skulle vara avgörande för 

dem. Dock ändrar de uppfattning om detta när samtalet kommer in på mentorskap. Då menar 

de istället att mentoskapet är ett sätt att kompetensutvecklas på, men på ett mer informellt sätt. 

En mentor kan finnas där för dem när det är någonting de inte kan, ett problem som uppstår 

eller om de är osäkra på något, och via mentorn utvecklas då deras kompetens. De behöver 

alltså inte gå någon utbildning för att öka kompetensen, det räcker med det sociala stödet på 

arbetsplatsen. De menar inte bara att mentorn ska stå för detta stöd utan att de 

arbetskamraterna också fanns där för detta. Kompetensutveckling via exempelvis utbildning 

kunde vara bra om de, eller organisationen, behövde detta men annars var det onödigt, enligt 

respondenterna. Det var intressant att de ser detta även ur organisationens perspektiv, de vill 

gärna att organisationen också ska vinna på kompetensutvecklingen, inte bara de som 

individer. En win-win-situation växer fram och vi anser att det visar att generation Y inte är 

lika egoistiska som de framställs i teoribeskrivningar utan att de också känner en lojalitet till 

sin arbetsgivare.  

 

Att våra respondenter framstår som mycket mer ödmjuka och osäkra än vad teorin beskriver 

dem var en av de mest intressanta slutsatserna i denna studie. Våra respondenter tillhör 

egentligen tre intressanta grupper: de är blivande ingenjörer, de tillhör generation Y och de är 

studenter. Vi kan se kopplingar i analysen till alla tre grupper. Generation Y är den grupp som 

det är lättast att koppla till då det finns mest teorier kring denna grupp. De beskrivs som 

kräsna, krävande och kaxiga i sin framtoning, vilket inte stämmer överens med våra 

respondenter. Dock menas det också att generation Y inte motiveras av lön utan fokuserar mer 

på exempelvis utveckling och karriär i sitt arbete. Det kunde vi se stämde överens mer men 

samtidigt är det långt ifrån en ”klockren” koppling. När våra respondenter beskrev en attraktiv 

arbetsplats beskrev de egentligen en ganska enkel arbetsplats: en arbetsplats med bra psykisk 

arbetsmiljö, trevliga arbetskamrater, en bra relation till sin chef, roliga arbetsuppgifter, lagom 

utmanande och lön för mödan. Det var egentligen inga radikala åsikter eller stora krav de har 

på kommande arbetsplats. Problemet kanske är att dessa, utifrån sett enkla faktorer, är svårare 

att skapa på en arbetsplats än vad man tror. Det är enklare att ge de anställda en god fysisk 

arbetsmiljö och en hög lön, men det räcker inte till. Att skapa goda relationer mellan de 

anställda, hålla relationen mellan chef och anställd professionell men ändå trevlig eller att ge 

alla ”roliga” arbetsuppgifter är trots allt en svår uppgift. Därför är dessa krav kanske svårare 

att tillgodose än vad man tror och det kanske gör att generation Y framstår som krävande och 

kräsna.  

 

De två andra grupperna som respondenterna tillhör, det vill säga blivande ingenjörer samt 

studenter, var också lätta att koppla till under analysens gång. Ingenjörsyrket kan utifrån sett 

ses som ett karriärsyrke där arbetsuppgifter, karriär och hög lön bör stå i centrum. Vi tror att 

ingenjörer ofta har ett stort genuint intresse för sitt arbete och att de är högpresterare. Detta 

stämde delvis överens med våra respondenter. Att de har ett stort intresse för sina kommande 

arbetsuppgifter är tydligt med tanke på att ”roliga arbetsuppgifter” är en viktig faktor för dem 

i kommande arbete. Samtidigt var intresset för karriär och lön inte lika viktigt. Gällande 

orsaken till ointresse för lön har diskussionen redan förts men gällande karriär kan det 

möjligtvis ha att göra med osäkerheten som tidigare diskuterats. Med tanke på att de har en 
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oklar bild över sitt kommande yrke, och därmed känner en osäkerhet inför detta, kanske 

karriärsmöjligheter är svåra att föreställa sig i dagens läge. Precis som respondenterna påpekar 

är karriär något som kommer vara viktigt om ett par år framåt och detta styrker vår reflektion 

kring detta. Att respondenterna är studenter var också ett intressant perspektiv att se ur. 

Respondenterna kopplar sitt kommande arbetsliv till deras nuvarande studentliv vid ett flertal 

tillfällen och menar att de gärna vill ha ett likartat upplägg i det kommande arbetet. De trivs 

med tydliga målsättningar, utmaningar och det sociala stödet som finns i universitetsstudierna. 

Att de är studenter kan också kopplas till deras intresse av att ha goda sociala relationer med 

tanke på att studenter ofta har ett stort kontaktnät kring sig (sin studiegrupp) under sina 

studier. Också intresset för mentorskap kan kopplas till detta då en lärare fungerar som en 

slags mentor som ökar studenternas kompetens.   

 

Ämnet denna studie behandlar är inte känsligt och därmed var det inte några problem att få 

uttömmande svar från respondenterna under intervjuerna. Det var lätt att finna mönster under 

analysens gång vilket kan tyda på att intervjufrågorna har uppfattats lika av alla respondenter 

men framför allt också att gruppen med respondenter var homogen; de var alla män, 

ingenjörsstudenter och tillhörde generation Y. Om man skulle göra vidare forskning utifrån 

denna studie vore det därför intressant att exempelvis studera kvinnor eller en äldre generation 

istället. Det vore också intressant att undersöka samma grupp ännu en gång, efter att de trätt ut 

i arbetslivet, för att se om deras drömmar kring kommande arbetsplats blev förverkligade. 
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Bilaga 1 - Intervjuguide 
 

 

Inför intervjun 

 

 

 Syfte: Öka förståelsen för vad sistaårsstudenter inom ingenjörsprogrammet på 

Karlstads Universitet anser vara attraktivt hos kommande arbetsgivare.  

  

 Personuppgifter behandlas konfidentiellt och eventuell information som kan avslöja 

identiteten raderas i transkriberingen.  

 

 Intervjun beräknas att ta ca 45 – 60 min.  

 

 Respondenterna kommer bli informerade om att de när som helst kan avbryta 

intervjun, och också välja att inte svara på någon enstaka fråga, utan att ge någon 

anledning till detta. I efterhand har respondenten rätt till att dra tillbaka data som 

erhållits från intervjun. 

 

 Materialet kommer användas i studiesyfte relaterat till ovan nämnt syfte. Materialet 

kommer att redovisas i gruppform med hjälp av ospårbara citat. 

 

 Vi kommer fråga om muntligt samtycke för deltagande i intervjun och användning av 

materiel, samt inspelning av intervjun.  

 

 Respondenterna kommer även bli meddelade om att inspelningen som görs under 

intervjun raderas efter transkribering. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

Bakgrundsfrågor 

 

1. Vad heter du? 

 

2. Hur gammal är du? 

 

3. Vad läser du för utbildning? 

 

4. Vart kommer du ifrån? 

 

5. Vart bor du idag? 

 

6. Kan du tänka dig att flytta för att få ett arbete? 

 

7. Är läget viktigt när du söker jobb? 

 

8. Vill du stanna på samma arbetsplats under en längre period? 

 

9. Vad är mest intressant för dig – att arbeta inom privat eller offentlig sektor? 

  

10. Vad anser du vara en attraktiv arbetsplats? 

 

11. Berätta vad du tror kommer motivera dig mest i ditt framtida arbete? 

 

 

 

Sociala relationer 

 

1. Är det viktigt för dig att trivas med de människor du arbetar tillsammans med? 

 

2. Är det viktigt för dig med olika tillställningar som främjar sociala relationer på och 

efter arbetet (tex personalkvällar/teambuilding)? 

 

3. Är goda relationer till arbetskamraterna något som skulle kunna vara avgörande vid 

val av arbetsplats? 

 

4. Är det viktigt med en god relation till chefen/cheferna, enligt dig? 

 

 



 

 

 

 

 

Arbetsmiljö 

 

(Förklara fysisk respektive psykisk arbetsmiljö.) 

 

1. Beskriv en god fysisk arbetsmiljö, enligt dig? 

 

2. Beskriv en god psykisk arbetsmiljö, enligt dig? 

 

   

 

Karriärsmöjligheter 

 

1. Hur definierar du karriär? 

 

2. Är karriär viktigt för dig? 

 

 

Lön 

 

1. Hur viktigt är det med en hög lön i ditt framtida arbete? 

 

 

 

Utveckling i arbetet 

 

1. Är varierande arbetsuppgifter i ditt kommande arbete viktigt? 

 

2. Är det viktigt med utmaningar i arbetet? 

 

3. Är det viktigt att din kommande arbetsplats satsar på kompetensutveckling hos sin 

personal? 

 

4. Vad är mest intressant för dig: en bred arbetslivserfarenhet från flera arbetsplatser 

eller en djup erfarenhet från få arbetsplatser?  

 

 

Sammanfattning 

 



 

 

1. Av det vi nu har pratat om – vad anser du vara de viktigaste faktorerna för en 

attraktiv arbetsplats? 


