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"SNART FÅR JAG VARA MED OCH SPELA!"
Kvinnliga civilingenjörsstudenter om sina framtida yrkesliv 1

Helena Saaranen

Studiens  syfte  var  att  få  en  bred  och  fördjupad  bild  av  kvinnliga 
civilingenjörstudenters planer, drömmar och mål kring sina framtida 
yrkesliv.  Atlas  Copco  Construction  Tools  kom  med  förslaget  på 
uppsatsämne  då  de  ville  kartlägga  kvinnliga  civilingenjörstudenters 
preferenser  för  att  bättre  kunna  attrahera  dessa  till  företaget.  En 
metodtriangulering  utfördes,  där  kvantitativ  och  kvalitativ  metod 
samverkade  i  form  av  en  egenkonstruerad  enkät  samt  intervjuer. 
Studien inleddes med en teoretisk genomgång av tidigare forskning 
med fokus på organisation & kön samt hur arbetssökande attraheras 
till  arbeten/organisationer.  Enkäten  besvarades  av  116  kvinnliga 
civilingenjörstudenter  från  KTH,  Chalmers  och  Linköpings 
Universitet.  Halvstrukturerade  intervjuer  genomfördes  med  6 
studenter.  Resultaten  visade  att  studenterna  var  intresserade  av 
tekniktunga branscher samtidigt  som de populäraste arbetsområdena 
var icke-tekniska. Studenterna skattade variation och utveckling som 
de  viktigaste  faktorerna  i  ett  arbete,  och  drömde  om  att  förbättra 
världen  genom  sitt  arbete.  Signifikanta  skillnader  framkom  i 
svarsmönster  beroende  på  utbildningsinriktning  och  studieort. 
Studenternas bild av företag som arbetsgivare påverkades i stor mån 
av  direkta  kontakter  med  företag  under  utbildningen.  Resultaten 
överensstämde till viss del med tidigare forskning. 

Kvinnor  fick  tillträde  till  civilingenjörsutbildningarna  i  Sverige  1921.  Sedan  dess  har  antalet 
kvinnor som läser dessa utbildningar  ökat,  men även varierat  beroende på konjunkturen (SOU, 
2004).  År  2004 var  andelen  kvinnor  som påbörjade  en  civilingenjörsutbildning  på  KTH 24%, 
Chalmers 21% och Linköping 22% (Högskoleverket, 2006). Att kvinnor är underrepresenterade på 
utbildningarna  leder  till  färre  kvinnliga  civilingenjörer  och  en  snedfördelning  mellan  könen  på 
många  nivåer  i  näringslivet.  Civilingenjörer  kan  efter  examen  arbeta  med  en  mängd  olika 
arbetsområden. Civilingenjörer återfinns ofta i chefspositioner, något förenklat kan man se det som 
att fler kvinnliga civilingenjörer leder till fler kvinnor på chefspositioner. 

Arbetslösheten för civilingenjörer låg hösten 2007 på 0.8%, den lägsta nivån sedan 2001 (Sveriges 
Ingenjörer, 2008). Då det råder brist på arbetskraft blir det viktigt för företag att profilera sig och 
aktivt arbeta för att locka till sig den kvalificerade arbetskraften. Ju fler som söker ett jobb desto 
större chans har företaget att hitta den person som är mest lämplig för tjänsten. 

1 Tack till: Ingemar Torbiörn för handledning. Sara Fredin på Atlas Copco Construction Tools för uppsatsämnet, 
möjligheten att genomföra studien och intressanta diskussioner. Henrik för stöd och uppmuntran. Alla studenter som 
deltagit i undersökningen och delat med sig av sina drömmar, mål och förhoppningar.
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Arbetet med jämställdhetsplanen på Atlas Copco Construction Tools väckte frågan om kvinnors 
karriärvägar  i  relation  till  männens,  eftersom antalet  kvinnliga  chefer  är  väldigt  lågt.  Då  Atlas 
Copcos mål är att väsentligt öka andelen kvinnor på tekniktunga tjänster och i förlängningen på 
chefspositioner  kom  de  med  en  förfrågan  om  en  undersökning  om  vad  kvinnliga 
civilingenjörsstudenter söker efter i ett jobb och hur de ser på sina framtida karriärer. Detta för att 
bättre kunna attrahera kvinnor med denna studiebakgrund till företaget.

I  högskoleverkets  undersökning  "Civilingenjörer-  igår,  idag,  imorgon"  (2003)  tillfrågades 
civilingenjörer  om  sina  huvudsakliga  arbetsuppgifter.  För  kvinnor  var  den  vanligaste 
sysselsättningen  projektledning (25%),  männen återfanns  främst  inom forskning  och utveckling 
(37%). En tredjedel av civilingenjörerna ansåg att deras arbetsuppgifter överensstämde med det som 
ingick i utbildningen vilket är ett tecken på att utbildningen är en grund för att arbeta med många 
olika  saker.  Endast  40%  tyckte  att  kontakterna  med  arbetsmarknaden  hade  varit  goda  under 
utbildningen,  högskoleverket  menar  att  det  finns  utrymme  för  att  utveckla  samarbetet  mellan 
högskolor och näringslivet (Högskoleverket, 2003).

Undersökningföretaget  Universum  Communications  gör  varje  år  en  enkät  till  svenska 
universitetsstuderande om vilka arbetsgivare som är mest attraktiva. År 2008 var de populäraste 
företagen  för  civilingenjörsstudenter  Sony  Ericsson,  Ericsson,  ABB,  Saab  och  Volvo  Group 
(Universum Communications, 2008).

I  en  jämställdhetsundersökning  av  Sveriges  ingenjörstunga  företag  visade  det  sig  att  andelen 
kvinnliga chefer endast var 5% på de undersökta företagen, detta trots att den totala andelen kvinnor 
på företagen var 40%. Dessutom framkom det att 20% av kvinnorna hade blivit utsatta för sexuella 
trakasserier på arbetsplatsen, att det förekom osakliga löneskillnader mellan män och kvinnor på 
20%  av  företagen  som  gjort  en  lönekartläggning  samt  att  föräldraledighet  påverkade 
karriärsmöjligheter i en negativ riktning (Sveriges Ingenjörer, 2006). 

Nedan föjer en teoretisk genomgång av tidigare forskning om organisation och kön, kvinnor och 
icke-traditonella yrkesområden, organisationers attraktivitet för arbetssökande, employer branding 
och företagsaktiviteter riktade mot studenter. 

TEORETISK BAKGRUND

Forskning om organisation och kön
De senaste 40 åren har en mängd studier gjorts i Sverige (och utomlands) inom området kön och 
organisation. I början av 1970-talet kom denna forskning mest att fokusera på individperspektivet 
men har sedan 1990-talet mer fokuserat på strukturer i organisationer och maktförhållanden som 
kan förklara varför kvinnor är underrepresenterade på högre positioner (SOU, 2003). Flera av dessa 
studier har riktat in sig på just civilingenjörer, fokus har legat på att synliggöra betydelsen av kön i 
organisationer, problematisera ojämställdhet och olika villkor för män och kvinnor samt undersöka 
varför så få kvinnor innehar chefspositioner. Wahl undersökte 1992 kvinnliga civilingenjörers och 
civilekonomers karriärsutveckling. Undersökningsdeltagarna hade i regel redan jobbat länge och 
därmed kunde Wahl kartlägga och synliggöra karriärshinder,  samband mellan karriär och familj 
med mera. Wahl fann bland annat att över hälften av kvinnorna i studien hade upplevt att de blev 
direkt diskriminerade i arbetslivet till exempel då det gällde lönenivåer och utvecklingsmöjligheter. 
Dessutom upplevde många av kvinnorna ett glapp mellan vad de ville uppnå i sin karriär och vad de 
faktiskt hade uppnått (Wahl, 1992).
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I en genomgång av motivationsteori visar Hyde & Kling (2001) att motivationsteorierna skapades 
av och om män innan 1960-talet. I jämförelser av prestationsbaserad motivation mellan män och 
kvinnor upptäcktes till en början stora könsskillnader. Dessa skillnader har dock försvunnit med 
tiden  och  aktuella  studier  kan  ej  längre  se  någon  signifikant  skillnad  i  mäns  och  kvinnors 
prestationsbaserade  motivation.  I  slutet  av  1960-talet,  då  motivation  började  studeras  ur  ett 
feministiskt  perpektiv,  gjordes  en  studie  som  hävdade  att  skälet  till  att  kvinnor  var  mindre 
motiverade till att lyckas i yrkeslivet berodde på egenskaper hos kvinnorna. Undersökningen fick 
stor uppmärksamhet men resultaten visade sig senare inte stämma (Hyde & Kling, 2001).

Kvinnor och icke-traditionella arbetsområden 
Brown,  Eisenberg  &  Sawilowsky  (1997)  jämförde  kvinnliga  studenter  som  läste  till 
matematiklärare respektive ingenjörer. Syftet var att se hur dessa grupper skilde sig åt då båda ägnar 
sig  åt  naturvetenskapliga  ämnen  men  matematiklärare  är  ett  mer  traditionellt  kvinnoyrke  än 
ingenjör.  Resultaten  visade  att  ingenjörsstudenterna  skattade  flexibiltet  och  prestige  högre  än 
kvinnor som läste till matematiklärare. Ingenjörsstudenterna hade större tilltro till att lyckas inom 
icketraditionella arbetsområden än den andra gruppen men betydligt lägre tilltro till sin förmåga att 
lyckas  inom  traditionella  arbetsområden  än  matematikstudenterna.  Studenterna  som  läste  till 
matematiklärare  hade  större  behov  av  att  arbetet  stämde  överens  med  deras  självbild  än 
ingenjörsstudenterna (Brown, Eisenberg & Sawilowsky 1997). 

En studie visade att kvinnor som väljer icketraditionella arbetsområden (som teknik) skattade sig 
som mer motiverade än kvinnor som väljer traditionella arbetsområden. Det fanns även ett samband 
mellan självförtroende och val av ett icke-traditionellt arbetsområde. Studie- och yrkesvägledning 
som förutom att ge information om icketraditionella yrken även stärker självförtroende och visar på 
positiva egenskaper i  dessa  yrken ökar sannolikheten för kvinnor att  söka sig till  dessa arbets-
/studieområden. (Read, 1994). 

Att göra karriär 
Karriärsbegreppet  har  definierats  och  operationaliserats  på  många  sätt.  Fortfarande  är  den 
traditionella karriärsbeskrivningen den vanligaste, där karriären sker vertikalt, men däremot är den 
traditionella  karriären inte populärast då personer själva får välja vilken sorts  karriär de vill  ha 
(Honeycutt & Rosen, 1995). Wahl delade i sin avhandling in begreppet karriär i 5 kategorier: 1. 
Traditionell karriär. Karriären beskrivs som höga positioner, att klättra uppåt, bli chef, få hög lön. 
2. Karriär som egen utveckling. Fokus ligger på att utvecklas i sitt yrkesliv, lära sig mer, utmana sig 
själv. 3. Kombination av traditionell karriär och egen utveckling. 4. Dubbel beskrivning av karriär. 
Karriären ses som både negativt och positivt. Det negativa är strävan efter högre positioner, prestige 
och hög lön. Det  positiva  beskrivs  som självförverkligande  och utveckling.  5.  Karriär  som ett  
negativt begrepp. Avståndstagande från traditionell karriär som leder till att hela karriärsbegreppet 
förkastas (Wahl, 1992).

På ett liknande sätt delade Billing (2006) upp deltagarna i sin intervjustudie av kvinnliga chefer i tre 
grupper: De mycket intresserade, de måttligt intresserade och de ambivalenta. Den första gruppen 
beskrevs som målmedvetna och aktivt strävande efter chefspositioner.  Att bli chef var för dessa 
kvinnor ett aktivt beslut och inget som "bara hände". Den andra gruppen, de måttligt intresserade, 
beskrev att det var naturligt för dem att bli chefer, dock var de inte lika aktiva i sin strävan att bli 
chefer  som den första  gruppen. De ambivalenta  däremot hade inte  aktivt  sökt  chefsposter  utan 
snarare hamnat på dessa positioner. Kvinnorna i denna grupp beskrev osäkerhet och tveksamhet 
inför att bli chefer, bland annat för att de riskerade att bli ifrågasatta av kollegor men även för att de 
i  chefspositionen  kunde  tappa  kopplingen  till  sina  specialistkunskaper  och  forskning  (Billing, 
2006).
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Karriär och familj 
Den stereotypa bilden av en civilingenjör på chefsposition är en man. Karriären är vertikal och 
påverkas inte mycket av hans privatliv. Troligtvis har han en (hemma-)fru som ansvarar för barn 
och  hemarbete  (SOU,  2004).  En  amerikansk  studie  från  1980-talet  visade  att  kvinnliga 
civilingenjörer hade färre barn än manliga civilingenjörer. Männen var oftare gifta och hälften av 
dem  var  gifta  med  kvinnor  som  hemarbetade.  De  kvinnliga  civilingenjörerna  var  oftare 
ensamstående eller gifta med manliga civilingenjörer (Jagacinski, 1987). I takt med att kvinnor har 
fått ökat tillträde till högre positioner har denna bild till viss mån förändrats. Men fortfarande tar så 
lite  som  1%  av  de  svenska  manliga  civilingenjörerna  med  barn  ut  mer  än  10  månaders 
föräldraledighet  per  barn.  Motsvarande  siffra  för  kvinnliga  civilingenjörer  med  barn  är  71% 
(Sveriges  Ingenjörer,  2006).  Men  är  den  traditionella  karriären  på  väg  ut  till  förmån  för  ett 
karriärsbegrepp som möjliggör ett aktivt familjeliv och ansvarstagande för barn och hem? Och hur 
påverkar olika karriärsmöjligheter arbetssökandes intresse för jobb? Honeycutt och Rosen (1995) 
studerade dessa frågor. De presenterade tre olika karriärsbegrepp: traditionell, dubbel och flexibel 
och lät personer skatta jobbannonser som beskrev olika sorters karriärer.  Studien visade att  den 
flexibla karriären (företag där personer uppmuntrades att aktivt ta hand om barn och familj) var den 
typ av karriär som uppfattades som mest attraktiv. Detta resultat gällde för både män och kvinnor. 
Den  traditionella  karriären  var  minst  attraktiv  för  undersökningsdeltagarna,  även  om  den 
kombinerades med hög lön (Honeycutt & Rosen, 1995). 

Teorier om organisationers attraktivitet för jobbsökande 
Frågan om hur och varför personer attraheras och söker sig till företag är ett växande område inom 
organisationspsykologin.  Möjligen handlar det om ett  fokusskifte- istället  för att  fråga varför en 
arbetssökande kan tänkas få ett arbete frågas det nu även varför en arbetssökande vill ha ett arbete. 
Holcombe-Erhhart  &  Ziegert  (2005)  har  gjort  en  uppdelning  av  teorier  om  arbetssökandes 
attraktion till arbetsplatser. De menar att det finns tre huvudsakliga metateorier som forskningen 
kan delas in i, dessa redovisas nedan. 

1.   Metateorier  om bearbetningen av omgivningen (environment processing metatheory).  Dessa 
teorier fokuserar på hur information om företag tolkas av arbetssökande. Det handlar om betydelsen 
av att känna till företaget, signalteori om hur sökande pusslar ihop bilder av företag på basis av 
signaler  som  t.ex.  företagsrepresentanter  och  organisationskarakteristika  samt  heuristisk-
systematiska teorier som handlar om att information bearbetas på olika sätt beroende på vilken typ 
av information det är. 

2. Metateorier om bearbetningen av sig själv (self-processing metatheory). Dessa teorier baseras på 
socialpsykologi  och  utgår  från  att  arbetssökandes  självuppfattning  påverkar  deras  syn  på  sin 
omgivning. Här återfinns exempelvis teorier om hur sökandens självförtroende,  tro på den egna 
förmågan och självbild påverkar attraktion till arbetsgivare/organisationer. 

3.  Interaktionsprocess-metateorier  (interactionist  processing  metatheory).  Dessa  teorier  tar  upp 
betydelsen av sökandens personliga egenskaper i samband med organisationens egenskaper. Hit hör 
till exempel Vrooms förväntansteori, person-job fit-teorin och ASA (attraction-selection-attrition) 
där man menar att sökandes attraktion till organisationer är beroende av hur väl de tycker att de 
passar in. (Holcombe-Erhhart & Ziegert, 2005).
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Vroom's förväntansteori (1964) har lagt grunden för en stor del av forskningen om arbetssökandes 
intresse för arbetsplatser. Förväntansteorin bygger på att två faktorer påverkar sannolikheten för att 
en person ska söka sig till ett arbete: hur attraktivt den sökande anser att jobbet/organisationen är 
och hur stor chans den sökande tror att  den har att  få jobbet.  Om en arbetsplats uppfattas som 
attraktiv och man tror att man har möjlighet att få jobbet så kommer man att söka jobbet (Vroom, 
1964, refererat i Brooks & Betz, 1990).

                                              +                                                =

Figur 1: Vroom's förväntansteori.

Eccles (1994) har vidareutvecklat denna modell inom motivationsforskningen med hänsyn till andra 
påverkande faktorer som till exempel  genustillhörighet. Teorin har samma bas, det vill säga att 
sannolikheten att en person ska ta sig an en utmaning/syssla beror på hur högt sysslan värdesätts av 
personen och hur stor tilltro personen har till sin förmåga att klara av den. Det Eccles tillför är en 
ram  av  andra  påverkande  faktorer  som  socialisering,  uppmuntran  från  föräldrar  och  lärare, 
könsroller, självförtroende med flera. Prestationsbaserad motivation styrs alltså av både inre och 
yttre faktorer. Eccles teori har fått stöd i flera empiriska studier. (Eccles, 1994, refererat i Hyde & 
Kling,  2001).  I  likhet  med detta  har  studier  visat  att  barn  ofta  är  intresserade  av  många  olika 
yrkesområden  men  att  könsroller  och  socialisering  tenderar  att  påverka  mäns  och  kvinnors 
yrkesintressen i olika riktningar. Familjen spelar en stor roll i att uppmuntra kvinnor till att välja 
yrken inom teknik, då det gäller att uppmuntra flickor att tro på sin förmåga att lyckas inom dessa 
områden trots att  teknik är ett  traditionellt  "manligt"  yrkesområde (Whitmarsh,  Brown, Cooper, 
Hawkins-Rodgers & Wentworth, 2007).

Om man ser till de teorier som studerar arbetssökandes egenskaper i förhållande till organisationers 
egenskaper  kan person-organization  fit,  person-job  fit,  person-vocation  fit  och  person-group  fit 
nämnas. Person- job fit teorier är kanske de mest utbredda av dessa teorier. Studier inom denna teori 
fokuserar  på  hur  väl  en  person passar  ihop med olika  arbetsuppgifter  och på vilket  sätt  denna 
koppling påverkar arbetssökandes val av jobb (Kristof, 1996).

Person-Organization  Fit-teorin  fokuserar  på  betydelsen  av  att  arbetssökandens  personlighet 
stämmer överens med organisationens "personlighet". Inom detta forskningsområde har man bland 
annat studerat betydelsen av två faktorer: organisationens värderingar och demografiska relationella 
samband  (Cable  &  Judge,  1996).  Kristof  (1996)  definierar  person-organization  fit  som  ett 
samlingsnamn för hur en arbetssökande eller arbetstagare passar ihop med en organisation, både 
vad det gäller hur personen och organisationen kan matcha varandra men även hur de kompletterar 
varandra genom att uppfylla den andras behov. Personer som upplever sina personliga värderingar 
överensstämma  med  arbetsplatsens/organisationens  antas  må  bättre  och  göra  ett  bättre  jobb 
( Kristof, 1996). Flera forskare menar dock att det är svårt att skatta betydelsen av detta samband 
när en person redan finns i en organisation då arbetsplatsens socialisering kan bidra till att personen 
identifierar sig med organisationens värderingar (Cable & Judge, 1996, Kristof, 1996).

Studenter uppmanas ofta att välja en yrkesinriktning som passar deras personlighet, det finns en 
mängd olika tester som visar på vilka arbetsområden som passar olika personlighetstyper (Cable & 
Judge, 1996). Det har dock diskuterats om dessa instrument verkligen är reliabla prediktorer för 
personers val av yrken. En studie visade till exempel att direkta frågor om personers önskningar 

Arbetsplatsen uppfattas
som attraktiv.

Uppfattning om goda
möjligheter att få jobbet. Personen söker jobbet.
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gällande  arbetsområde  var  en  starkare  prediktor  till  val  av  arbete  än  resultat  på  intressetester 
(Holland, Gottfredsson & Baker, 1990).

I  en  longitudinell  studie  jämfördes  person-organization  fit  (p-o  fit)  och  person-job  fit  (p-j  fit) 
gällande vad som hade störst påverkan på arbetssökandes attraktion till arbeten. Dessa samband 
undersöktes under fyra stadier av en ansökningsprocess: efter att personen hade sökt jobbet, efter att 
personen hade varit på första intervjun, efter att personen varit på andra intervjun och slutligen då 
personen hade fått jobberbjudandet eller inte. Betydelsen av p-o fit och p-j fit varierade över dessa 
faser;  i  fas  1  påverkade  både  subjektiv  p-o  fit  och  p-j  fit  de  arbetssökandes  attraktion  till 
organisationen/jobbet, i fas 3 påverkade p-j fit men inte p-o fit arbetssökandens benägenhet att tacka 
ja till ett jobberbjudande. Carless (2005) menar att resultaten visar att den arbetssökandes bild av 
hur väl både jobbet och organisationen passar ihop med hennes personlighet/värderingar har stor 
betydelse i ett inledande skede i en arbetssökningsprocess då det gäller hur intresserad personen är 
av  jobbet  och  organisationen  men  tenderar  att  tappa  betydelse  då  den  arbetssökande  får  mer 
information om jobbet och organisationen. Carless menar att arbetsgivare bör försöka ge så mycket 
information  som  möjligt  om  arbetet  (som  arbetsuppgifter,  arbetsförhållanden  och 
utvecklingsmöjligheter) och om organisationens värderingar i ett så tidigt skede som möjligt för att 
den arbetssökande ska kunna fatta korrekta beslut. Om arbetsgivaren ger intryck av att vara mån om 
att  den  arbetssökande  passar  bra  ihop  med  jobbet  och  organisationen  så  uppfattas  dessutom 
arbetsgivaren som omhändertagande vilket har ett positivt samband med arbetssökandes attraktion 
till organisationen (Carless, 2005).

Betydelsen  av att  rekryteraren  och den arbetssökande är  demografiskt  lika  har  undersökts  med 
blandade resultat. Cable och Judge fick i sin studie fram att demografiska aspekter av relationen 
mellan  rekryterare  och  arbetssökande  inte  hade  någon  betydelse.  Däremot  fann  de  ett  starkt 
samband  mellan  arbetssökandes  planer  på  att  söka  sig  till  ett  företag  och  personens  faktiska 
beteende  att  söka  sig  till  företaget.  Dessutom  visade  de  att  den  arbetssökandens  subjektiva 
uppfattning om huruvida deras värderingar stämde överens med organisationens var en prediktor 
för att söka sig till organisationer (Cable & Judge, 1996).

Chapman, Uggerslev, Carroll, Piasentin & Jones (2005) undersökte i en metaanalys vilka faktorer 
som påverkade arbetsplatsers attraktivitet och arbetssökandes val av jobb. De viktigaste faktorerna 
visade sig vara typ av jobb, arbetssökandens bild av organisationen, rekryterarens beteende och hur 
den  sökande  uppfattade  rekryteringsprocessen.  Lön  och  andra  sorters  förmåner  hade  betydligt 
mindre betydelse än andra faktorer. Chapman et al menar att detta kan bero på att lönen inte varierar 
lika mycket som andra faktorer, som till exempel arbetsmiljö. Uppfattningen om arbetsmiljö hos 
organisationen hade stor påverkan för jobbsökandens benägenhet att söka jobbet (Chapman et al, 
2005). 

Employer Branding
Employer branding är ett begrepp som handlar om vad företag gör för att bygga sina varumärken 
mot  anställda  och  tänkbara  anställda.  Att  bearbeta  varumärken  i  syfte  att  öka  dess  värde  mot 
konsumenter  och samarbetspartners  är  inget  nytt,  däremot är  det  medvetna  employer  branding-
arbetet  ett  relativt  nytt  forskningsområde.  Employer  branding-arbete  går kortfattat  ut  på att  öka 
anställdas  och  potentiella  arbetssökandens  positiva  bild  av  företaget  som  arbetsplats  och 
kommunicera företagets speciella identitet och värdegrund (Lievens, Van Hoye & Anseel, 2007).

Employer branding-arbetet sker i 3 steg: 1. Att identifiera företagets värderingar och översätta dessa 
till  en bild eller ett  centralt  tema som är kommunicerbart.  2. Att  marknadsföra varumärket mot 
tänkbara  arbetssökanden  (utåt).  3.  Att  förmedla  varumärket  till  personer  som  redan  finns  i 
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organisationen (inåt). Backhaus och Tikoo (2004) menar att den största skillnaden mellan employer 
branding och annat varumärkesbyggande arbete är att employer branding bara handlar om att öka 
den positiva bilden av företaget som  arbetsgivare  och att arbetet även sker inom organisationen. 
Trots dessa skillnader så är det även viktigt att övriga varumärkesstrategier går i samma riktning, 
eller har samma värdegrund som employer branding-arbetet. Employer branding är extra viktigt för 
företag som inte är allmänt kända för sina produkter, då företag som producerar kända och populära 
produkter eller tjänster har ett försprång i och med att de finns i de flesta människors medvetande 
(Backhaus & Tikoo, 2004).

Företagsaktiviteter riktade mot studenter 
För att öka studenters kännedom och intresse för arbetsgivare har företag aktiviteter riktade mot 
studenter  på  universitet  och  högskolor.  Arbetsmarknadsdagar  där  företag  presenterar  sig  är  en 
aktivitet som många företag är engagerade i. Företag kan även välja att vara ännu mer aktiva på 
universitet/högskolor genom att anordna företagsföreläsningar, erbjuda ex-jobb, bjuda in studenter 
på studiebesök och ha annan kontinuerlig  kontakt  med studenter.  För  studenter  med begränsad 
information  om  hur  det  skulle  kunna  vara  att  arbeta  på  ett  specifikt  företag  fungerar  dessa 
företagskontakter som "signaler" om företaget och dess värderingar (Turban 2001). 

Flera  studier  visar  att  hur  rekryteraren/företagets  kontaktpersoner  beter  sig  påverkar  sökandes 
benägenhet att söka jobbet (Chapman et al, 2005;  Goltz & Giannantonio 1995). Det viktigaste i 
denna bedömning är att personen/rekryteraren är trevlig, andra faktorer som rekryterarens kön och 
ålder har inte stor betydelse. Goltz & Giannantonio menar att potentiella arbetssökande ofta saknar 
tillräcklig information om organisationer som de kan tänkas arbeta för. Bilden av rekryteraren blir 
då en bild av organisationen, det sker en generalisering av intrycket av personen till att gälla hela 
organisationen.  Om rekryteraren  upplevs som varm och vänlig  kan dessa  attribut  överföras  till 
organisationen och jobbet, varpå sannolikheten ökar för att söka sig till organisationen. På samma 
sätt kan en rekryterare/ företagsrepresentant som är otrevlig minska den potentiella arbetssökandens 
intresse av organisationen i sin helhet (Goltz & Giannantonio, 1995).

En studie tog upp vad det fanns för samband mellan företagsaktiviteter på universitet, studenternas 
kännedom om företaget och studenternas attraktion av företaget. Företags synlighet på utbildningen 
ökade studenternas postiva bild av företaget och därigenom intresset för att jobba på företaget. Att 
företaget var aktivt och synligt under utbildningen påverkade studenterna mer än att de hade varit 
på intervju på företaget. Att ha god kännedom om företaget påverkade intresse för företaget både 
direkt och indirekt genom att det påverkade studenternas bild av företaget  och ökade studenternas 
uppfattning om att företaget erbjöd utvecklande arbetsuppgifter. Turban (2001) menar att företag 
bör vara aktiva i  att  uppehålla  kontakt  med studenter  för att  öka antalet  som sedan söker jobb 
(Turban, 2001).

Vad söker teknologer hos en arbetsgivare?
I Universum Communications undersökning karriärbarometern (2007) var de populäraste företagen 
för svenska teknologer Volvo, Ericsson och Sony Ericsson. Atlas Copco återfanns på 21:a plats då 
det  gällde  idealranking  och  på  19:e  plats  då  det  gällde  intresseranking.  Atlas  Copco  var  mer 
populärt  för  manliga  teknologer än kvinnliga.  Teknologerna föredrog att  samla information om 
tänkbara  arbetsgivare  genom  information  från  bekanta  som  jobbade  på  företagen,  företagens 
hemsidor  och  platsannonser  på  internet.  Teknologerna  associerade  de  populära  företagen  med 
"spännande produkter/tjänster/kunder", "gott rykte och anseende" samt "framgång på sin marknad". 
På frågan om vad de trodde att arbetsgivarna kunde erbjuda dem var de mest frekventa svaren "en 
god  referens  för  min  framtida  karriär",  "uppgifter  som  innebär  allt  större  utmaningar"  och 
"varierande  arbetsuppgifter".  De  faktorer  som  teknologerna  ansåg  vara  viktigast  i  valet  av  en 



9

framtida  ideal  arbetsgivare  var  "spännande  produkter/tjänster/kunder",  "bra/förtroendeingivande 
ledning" samt "gott rykte och anseende"(Universum Communications, 2007).

Teoribakgrund i förhållande till studiens syfte
Genomgången av teorierna om arbetssökandes attraktion till arbeten och organisationer syftade till 
att ge en bakgrund till olika synsätt som dominerar forskningen om vad som påverkar personers val 
av  arbeten.  Denna  studies  syfte  är  dock  inte  att  testa  teoretiska  modeller  utan  snarare  en 
förutsättningslös  undersökning  av  en  grupps  (kvinnliga  civilingenjörsstudenters)  olika 
arbetskopplade intressen. 

Utgångspunkten i denna studie skiljer sig även från Wahls (1992) och Billings (2006) på flera sätt. 
Till exempel är undersökningsdeltagarna studenter och kan inte uttala sig om sitt faktiska yrkesliv 
då det ligger i framtiden. Däremot så fokuseras studien på studenternas önskningar, planer och mål 
gällande sina framtida yrkesliv. Utgångspunkten är inte heller att se kvinnorna som en minoritet för 
att se hur organisationer bättre kan tillmötesgå studenternas behov utifrån att de är kvinnor. Snarare 
handlar  det  om  att:  1).  Som  nyutbildade  civilingenjörer  är  de  som  grupp  eftertraktade  på 
arbetsmarknaden, 2). Då studenterna dessutom är kvinnor och många företag har brist på kvinnliga 
anställda och chefer blir de hypotetiskt ännu mer efterfrågade på arbetsmarknaden. Och slutligen: 
3). Fokus är på vad företag kan göra för att locka till sig dessa studenter ("vad vill de ha?" snarare 
än "vad behöver de?").

Syfte
Syftet med uppsatsen är att få både en bred och fördjupad bild av kvinnliga civilingenjörsstudenters 
tankar kring sitt framtida yrkesliv med fokus på vilka arbeten/ arbetsgivare som är mest attraktiva 
för dem samt vad de har för inställning till att ”göra karriär”. Atlas Copco Construction Tools kom 
med initiativet till uppsatsämnet och därav är ett syfte att kartlägga vad de kan göra för att få flera 
kvinnliga sökanden till utlysta tjänster. 

Frågeställningar

Huvudfrågeställning: 

Vad söker kvinnliga civilingenjörsstudenter i ett arbete?

Delfrågeställningar:

Vad har studenterna för drömmar, mål och ambitioner gällande yrkeslivet?

Vilka positioner strävar de mot i arbetslivet? Vill de bli chefer?

Vilka branscher och arbetsgivare är mest attraktiva för denna grupp?

Vad är viktigast i valet av arbetsgivare? 

Vad kan ett företag göra för att bättre attrahera dessa studenter?
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METOD

Undersökningen var till  sin form bred och öppen. Enkäten togs fram i ett  samarbete med Atlas 
Copco Construction Tools. Syftet med metodtriangulering var att få både djup och bredd i svaren. 
Analysen  och  bearbetningen  av  enkätsvar  samt  intervjuer  skedde  parallellt  och  växelverkade  i 
arbetet. Fördjupad litteraturgenomgång löpte genom hela analysarbetet.

Undersökningsdeltagare
Urvalet bestod av 273 studenter vid KTH, Chalmers och Linköpings Universitet. Utbildningarna 
som ingick valdes ut i samråd med Atlas Copco Construction Tools. Samtliga kvinnliga studenter 
vid civilingenjörsutbildningarna industriell ekonomi, maskinteknik, materialdesign, teknisk design, 
farkostteknik och design- och produktframtagning årskurs 5 (termin 9 och 10) erbjöds att delta i 
studien. Utbildningarna ansågs passa undersökningen då de är tekniktunga och innefattar den grupp 
av studenter som Atlas Copco Construction Tools är intresserade av. Svarsfrekvensen blev 42% , 
det vill säga 116 ifyllda enkäter. 

Medelåldern för deltagarna var 26.3 år (sd 3.4). Åldersspannet var mellan 22 och 45 år. 30% av 
studenterna var ensamstående, 50 % var gifta/sambor/ registrerade partners och 20% var särbor. 2.6 
% hade barn (3 personer). Nedan redovisas deltagarna enligt utbildningsinriktning och studieort.

Tabell 1. Fördelning av undersökningsdeltagare  enligt utbildning och utbildningsort. 
Stockholm Göteborg Linköping Totalt

Maskinteknik 19 9 16 44

Industriell ekonomi 11 11 32 54

Teknisk design 0 8 0 8

Farkostteknik 5 0 0 5

Materialdesign 2 0 0 2

Design  och  produkt-
framtagning

3 0 0 3

Totalt 40 28 48 116

Tabell 2- Undersökningdeltagarna fördelade enligt tid kvar på utbildningen.
                                                                                                                                                                                               
Tid kvar på utbildningen

Frekvens Procent
                                                                                                                                                                                                
Mer än ett år 8 7
6-12 månader 44 38
3-6 månader 17 14.8
Mindre än 3 månader 12 10.4
Jag är redan klar med utbildningen 34 29.6
                                                                                                                                                                                               

En tredjedel av studenterna var vid ifyllandet av enkäten redan klara med sin utbildning. En stor del 
av studenterna hade mellan 3-12 månader kvar på utbildningen. Majoriteten av studenterna (88.8%) 
hade ingen annan universitets-/högskoleexamen.  Bland de  11.2 % av studenterna som hade en 
annan examen var ekonomiexamina vanligast. 
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Material 
Enkäten  utformades  för  att  fånga  upp  studenternas  åsikter  kring  jobbsökande,  vilka 
branscher/företag/ typer av arbete som var mest intressanta för dem samt inställning till att bli chef 
(se bilaga 1 för enkäten i sin helhet). En halvstrukturerad intervjuplan skapades men modifierades 
beroende på svarsmönster i de första intervjuerna (se bilaga 4).

Procedur
Studenter som läste sista året på sin utbildning ansågs vara bäst lämpade för studien. Anledningen 
var att studenter som hade längre tids studier kvar kanske inte ännu hade börjat tänka aktivt på sitt 
kommande yrkesliv och vad de vill ha ut av det. Att inkludera studenter som hade gått ut för något 
år sedan och därmed hade kunnat svara på frågor om hur de faktiskt valde jobb övervägdes men 
övergavs då denna grupp var mer svårtillgänglig. I samråd med Atlas Copco Construction Tools 
valdes  6  civilingenjörsutbildningar  som var  intressanta  för  företaget.  Universiteten/högskolorna 
valdes ut med hänsyn till viss geografisk spridning. Enkäten skickades ut till samtliga kvinnliga 
studenter i terminsgrupperna 9 och 10 på de valda utbildningarna. Adresslistorna beställdes från 
Ladok-register i december 2007 (dåvarande terminsgrupper 8 och 9).  

Tillsammans med enkäten skickades ett följebrev (se bilaga 2) samt ett förfrankerat svarskuvert. 
Varje enkät kodades. Det inkom 30% svar efter det första utskicket, efter 2 veckor skickades en 
påminnelse  (se  bilaga  3)  till  de  som  inte  svarat.  Efter  påminnelsen  inkom  ytterligare  svar, 
svarsfrekvensen blev som helhet 42%. Dessutom kom några enkäter i retur och några meddelade 
undersökningsledaren att de sedan länge var färdiga med sina studier eller annat skäl till att inte 
medverka. Ytterligare 4 enkätsvar inkom då data redan var bearbetade, dessa ingick ej i resultaten. 
Sammantaget  inkom  134  svar  (ifyllda  enkäter  samt  icke  ifyllda  enkäter),  det  vill  säga  49%. 
Svarsfrekvensen var högst för de som läste maskinteknik (46%) och lägst för de som läste Design 
och produktframtagning (27%). Geografiskt var svarsfrekvensen högst i Linköping där 64 % av 
studenterna svarade, därefter kom Göteborg med 38% och Stockholm med 37%. Att bortfallet var 
relativt stort kan påverka resultaten. Adresslistorna visade sig inte vara fullständigt korrekta då ett 
antal enkäter kom i retur med posten. Att några enkäter kom i retur med förklaringen att studenten 
befann sig utomlands kan vara en annan förklaring till en del bortfall. Studenter som sedan länge är 
klara med sina studier men som har omregistrerat sig för att ta ut examen ingick också i urvalet och 
ett par av dessa hörde av sig och meddelade att de inte ansåg sig tillhöra målgruppen. 

Intervjudeltagarna  valdes  ut  genom att  slumpa  fram 3  studenter  från  respektive  högskola  som 
uttryckt sitt intresse att delta i intervju i enkäten. Dessa kontaktades per telefon och tillfrågades om 
de hade möjlighet att ställa upp på intervju.  Intervjuerna genomfördes i Linköping (Linköpings 
Universitet) samt Göteborg (Chalmers). Intervjuerna var halvstrukturerade (se intervjuplan bilaga 4) 
Materialet från dessa 6 intervjuer ansågs räcka och inga geografiska skillnader framkom och på 
grund av det genomfördes inga intervjuer i Stockholm. Den kortaste intervjun var 27 minuter och 
den längsta 45 minuter. Som tack för sin medverkan fick intervjudeltagarna 2 biobiljetter var.

Etiska överväganden
I enkätens följebrev informerades deltagarna om  studiens syfte, att deltagande var frivilligt samt att 
data skulle hanteras konfidentiellt (se bilaga 2). Enbart undersökningsledaren har haft tillgång till 
adresslistor  och  enkätsvar.  Samtliga  svar  har  redovisats  utan  att  enskilda  deltagare  går  att 
identifiera. Intervjurespondenterna informerades om frivillighet, sekretess samt att datahanteringen 
och redovisningen skulle ske  utan att enskilda respondenters intervjusvar skulle kunna identifieras 
av  andra  än  dem själva.  Samtliga  undersökningsdeltagare  erbjöds  möjlighet  att  få  tillgång  till 
uppsatsen då den var klar. 
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Databearbetning
Enkätsvaren bearbetades med SPSS. På fråga 19 utfördes en kvalitativ tematisk analys. På fråga 7 
samt 12 (frågor som handlade om vilka företag studenterna skulle söka sig till efter utbildningen 
samt vilka företag de helst ville jobba hos) sammanställdes en lista med företagen efter hur många 
gånger  de  angivits.  Specifika  avdelningar  och  delar  av  företagen  räknades  som  en  poäng  åt 
huvudföretaget  (  t.ex.  räknades  Atlas  Copco  Construction  Tools  till  Atlas  Copco  och  Volvo 
personvagnar till Volvo). Övriga svar redovisades främst deskriptivt. 

Intervjuerna  transkriberades  i  sin  helhet.  Därefter  lästes  de  igenom  ett  flertal  gånger  för  att 
identifiera  teman.  Avsnitt  som berörde respektive tema sorterades ihop. Då temana identifierats 
lästes intervjuerna i sin helhet igen och ytterligare svar kopplade till temana identifierades. Många 
teman  framkom under  intervjuerna  och  undersökningsledaren  gjorde  ett  urval  av  de  viktigaste 
temana  i  förhållande  till  frågeställningarna  på  grund  av  utrymmesskäl.  I  redovisningen  av 
intervjuresultaten var en strävan att förmedla respondenternas svar på ett balanserat sätt där alla 
respondenter fick lika mycket utrymme. 
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RESULTAT

Enkätresultat

Skäl att söka utbildningen
På frågan om varför studenterna sökte sig till den utbildning de läser angav 75% att det var för att 
de var intresserade av ämnet. Hälften av studenterna sökte utbildningen för att de visste att det var 
en bra utbildning. Andra skäl som uppgavs av många studenter var att utbildningen kunde leda till 
att de fick en bra lön, ledde till stora chanser att få jobb samt att utbildningen hade en hög status. 

Om arbetssökandet
77% av studenterna angav att de kommer att söka jobb direkt efter avslutad utbildning. De 23% 
som inte kommer att söka jobb angav alla att de redan hade jobb. Även personer som redan hade 
jobb angav att de skulle söka andra jobb. Därmed var det ingen av studenterna som inte skulle söka 
jobb p.g.a. andra faktorer. 

Tabell 3. På vilket sätt tror du att du kommer att få ditt första arbete efter examen? JA-svar i procent (n=115).
                                                                                                                                                                                             

JA-svar i procent
                                                                                                                                                                                               
Platsannons i dagstidning 15.7
Platsannons på internet 48.7
Arbetsförmedlingen 0
Kontakter med arbetsgivare knutna under studietiden 47.8
Informella kontakter (såsom familj, vänner, bekanta) 17.4
Själv bli uppsökt av arbetsgivare 7
Genom rekryteringsföretag/kandidatbank 11.3
Annat sätt 20.9
                                                                                                                                                                                               

Att få jobb genom att söka på platsannons på internet samt att få jobb genom kontakter som knutits 
med arbetsgivare under studietiden var de vanligaste svaren (48.7% respektive 47.8%). En femtedel 
av studenterna angav andra sätt de trodde att de skulle få jobb på där de vanligaste sätten var att 
spontanansöka  till  arbetsplatser  med  löpande  rekrytering,  att  själv  kontakta  företag  de  var 
intresserade av och att få jobb genom examensarbetet. 

Över 90% av studenterna skattade sina möjligheter att få jobb direkt efter examen som mycket goda 
eller goda. Ingen av studenterna angav att möjligheterna att få jobb var dåliga eller mycket dåliga. 

Preferenser gällande arbetsort samt arbetstid

Tabell 4. Fråga 13- Har du någon idé om var du vill arbeta geografiskt? Svar i frekvens och procent(n=115).
                                                                                                                                                                                               

Frekvens Procent
                                                                                                                                                                                               
I någon av storstadsregionerna 63 54.8%
(Stockholm, Göteborg eller Malmö)
Specifik ort 35 30.4%
Var som helst i Sverige 13 11.3%
Utomlands 4 3.5%

                                                                                                                                                                                               

Mer än  hälften  av  studenterna  svarade  att  de  ville  ha  jobb i  någon av  storstadsregionerna.  18 
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personer svarade dubbelt, d.v.s. att de kunde tänka sig att jobba i någon av storstadsregionerna eller 
specifik ort eller var som helst i Sverige och utomlands. Av de som svarade "specifik ort" nämnde 
hälften Stockholm. Övriga orter som nämndes var Göteborg, Linköping och Mälardalenområdet. 

Figur 2: Procentuell svarsfördelning på fråga 11: "Hur många timmar i veckan vill du i genomsnitt jobba?" (n=115)

På frågan om hur mycket studenterna i genomsnitt ville jobba per vecka svarade nästan hälften 40-
45 timmar. En femtedel av studenterna angav att de ville jobba mer än 45 timmar per vecka. 

De populäraste företagen 
64% av studenterna visste  några arbetsplatser/företag som de kommer  att  söka jobb på.  Nedan 
redovisas svaren för denna fråga som en lista över de företag som flest studenter kommer att söka 
sig till efter utbildningen.

Tabell 5. Resultat på fråga 7- de populäraste företagen att söka jobb hos . Frekvens och procentandelar (n=71).
                                                                                                                                                                                               

Företag frekvens procent
                                                                                                                                                                                               
Volvo 16 22%
Scania 13 18%
Atlas Copco 7 10 %
Sandvik 6 8.5%
Ericsson 5 7%
SAAB 5 7%
ABB 4 5.7%
Siemens 4 5.7%
Vattenfall 4 5.7%
Accenture 3 4.2%
CapGemini 3 4.2%
Maersk 3 4.2%
Sapa 3 4.2%
SCA 3 4.2%
Skanska 3 4.2%
SKF 3 4.2%
Sweco 3 4.2%
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I tabell 5 nämns bara de företag som angavs fler än 3 gånger av studenterna. En del av studenterna 
gav även svar på typer  av arbetsplatser och arbetsområden. Av dessa var "stora konsultföretag/ 
managementkonsultbolag"  det  vanligaste  svaret,  ca  15  studenter  angav  detta  (21%).  Dessutom 
angavs 12 företag två gånger vardera (Alstom,  BAE systems, Bearing Point, Caran, Cliff,  E-on, 
GM,  H&M,  IBM,  IKEA,  P&G  och  ÅF).  Ytterligare  43  företag  nämndes  en  gång  var,  dessa 
redovisas ej på grund av utrymmesskäl. 

Tabell  6.  Resultat  på fråga  12- företag som studenterna  gärna  skulle  arbeta  hos/för.  Frekvens och procentandelar, 
(n=101).
                                                                                                                                                                                               

Företag frekvens procent
                                                                                                                                                                                               
Volvo 23 23%
Scania 21 21%
Accenture 13 13%
Sandvik 10 10%
Atlas Copco 9 9%
Ericsson 9 9%
IKEA 9 9%
Vattenfall 9 9%
Ångpanneföreningen 9 9%
ABB 8 8%
SCA 8 8%
SAAB 8 8%
SKF 7 7%
Sweco 6 6%
Electrolux 5 5%
McKinsey 5 5%
Procter & Gamble 5 5%
E-on 4 4%
H&M 4 4%
Siemens 4 4%
                                                                                                                                                                                                

Volvo och Scania var, liksom i fråga 7, de populäraste företagen enligt studenterna. Konsultfirman 
Accenture kom på tredje plats på denna fråga jämfört med fråga 7 där företaget kom längre ner på 
listan. På fråga 7 hade dock inte alla studenter nämnt företag vid namn utan 15 personer angav ett 
mer generellt  svar som visade på intresse för ett  flertal  konsultfirmor.  Förutom de företag som 
nämns i  listan  så  nämndes 10 företag tre  gånger  vardera (Astra  Zeneca,  BT Industries,  Caran, 
Ergonomidesign, Green Cargo, IBM, Maersk, Preera, Semcon och Skanska) samt 14 företag två 
gånger vardera (Apple,  Bombardier,  Cap Gemini,  Connecta,  ITT Flygt,  Occam, Sapa,   Bearing 
Point, Ernst&Young, Cloetta, Exportrådet, Lantmännen, Parker och  SSAB). Dessutom angavs 64 
företag en gång vardera. Dessa företag redovisas ej på grund av utrymmesskäl. 

Populäraste företagen fördelade på utbildningar 
Av studenterna som läste maskinteknik svarade 38 av totalt 44 studenter på frågan om företag som 
de gärna vill arbeta på. De fem populäraste företagen hos dessa studenter var Scania (29%), Volvo 
(26%), Atlas Copco (16%), SAAB (16%) och Sandvik (13%). 

Av studenterna som läste industriell ekonomi svarade 47 av 54 personer på fråga 12. De populäraste 
företagen hos denna grupp var Accenture (25% av studenterna ville gärna arbeta där), Volvo (17%), 
Scania (15%) och McKinsey, Procter & Gamble, IKEA, ABB och Vattenfall (11% vardera). 
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Populäraste företagen fördelat på utbildningsort
Av  studenterna  som  läste  på  KTH  svarade  32  av  sammanlagt  40  studenter  på  fråga  12.  De 
populäraste  företagen för  studenterna  på KTH var  Scania  (22%),  Atlas  Copco (19%),  Sandvik 
(19%) samt Volvo, Electrolux och Ericsson (16% vardera).

Av studenterna som läste vid Chalmers svarade 24 av sammanlagt 28 studenter på fråga 12. De 
populäraste företagen hos dessa studenter var Volvo (42%), SCA (29%) och SKF (21%).

Av studenterna i Linköping svarade 43 av sammanlagt 48 personer på frågan om företag de gärna 
ville jobba på. De populäraste företagen för dessa studenter var Scania (30% av studenterna ville 
gärna jobba där), Accenture (23%), Volvo (19%) och SAAB (14%).

Arbetsområden
Då  det  gäller  vilka  arbetsområden/typer  av  arbeten  som  studenterna  var  intresserade  av  var 
projektledning  och  konsultarbete  de  populäraste  områdena  (se  tabell  7).  De  minst  populära 
arbetsområdena var konstruktion och teknisk information. 

Tabell 7. Hur intresserad är du av följande arbetsområden/ typer av arbeten? M(sd) och svar i procentandelar (n=116).
                                                                                                                                                                                               

M (sd) 0 1 2 3 4 5
inte lite mycket
alls

                                                                                                                                                                                               
Konstruktion 1.75(1.67) 36.3% 14.2% 13.3% 15.9% 15% 5.3%

Produktutveckling 3.31(1.43) 5.2% 6.1% 16.5% 21.7% 25.2% 25.2%

Försäljning/marknadsföring 2.92(1.48) 9.6% 7% 19.1% 26.1% 22.6% 15.7%

Produktion 3.15(1.35) 6.1% 5.2% 15.7% 29.6% 27% 16.5%

Projektledning 3.98(1.08) 2.6% 0% 5.2% 17.4% 38.3% 36.5%

Konsultarbete 3.68(1.19) 0.9% 5.2% 8.7% 25.2% 29.6% 30.4%

Logistik/inköp 2.98(1.68) 9.6% 14.8% 13.9% 17.4% 18.3% 26.1%

Industridesign 2.49(1.52) 12.2% 13.9% 27% 18.3% 16.5% 12.2%

Produktionsekonomi 2.73(1.55) 12.2% 10.4% 17.4% 26.1% 19.1% 14.8%

Organisationsutveckling 3.46(1.47) 6.1% 7.8% 7% 20% 30.4% 28.7%

Teknisk Information 2.17(1.28) 12.3% 17.5% 29.8% 21.9% 17.5% 0.9%

                                                                                                                                                                                               

Oberoende  t-tester  genomfördes  för  att  se  om  det  fanns  någon  skillnad  mellan 
utbildningsinriktningarna  maskinteknik  och  industriell  ekonomi  då  det  gällde  intresse  av 
arbetsområden. Studenterna som läste maskinteknik hade signifikant högre intresse av att arbeta 
med konstruktion än studenterna som läste industriell ekonomi (maskinteknik m 2.29, industriell 
ekonomi m 1.17, t=3.41, p 0.001). Studenterna som läste industriell ekonomi hade signifikant större 
intresse  av  att  arbeta  med  försäljning/marknadsföring  än  studenterna  som  läste  maskinteknik 
(maskinteknik m 2.47, industriell ekonomi m 3.41, t=3.305, p 0.001). Det fanns även signifikanta 
skillnader  då  det  gällde  intresse  för  att  arbeta  med  teknisk  information  (maskinteknik  m 2.43, 
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industriell ekonomi m 1.67, t=3.10, p 0.003). Skillnader i intresse av övriga arbetsområden mellan 
dessa  utbildningsinriktningar var ej signifikanta. 

Oberoende  t-tester  utfördes  där  medelvärdesskillnader  jämfördes  mellan  de  olika  högskolorna. 
Studenterna på KTH var signifikant mer intresserade av arbetsområdena produktion (kth m 3.4, 
chalmers m 2.67, t=2.089, p 0.04) och teknisk information (kth m 2.7, chalmers m 2.11, t=1.935, p 
0.05)  än  studenterna  på  Chalmers.  Studenterna  vid  KTH  var  signifikant  mer  intresserade  av 
arbetsområdena  produktutveckling  (kth  m  3.6,  link.  m  2.97,  t=2.076,  p  0.04)  och  teknisk 
information (kth m 2.7, link. m 1.76, t=3.583, p 0.001) än studenterna på Linköpings Universitet. 
Studenterna  vid  Linköpings  Universitet  var  signifikant  mer  intresserade  av  arbetsområdena 
logistik/inköp (kth m 2.37, link. m 3.74, t=4.048, p 0.000) och produktionsekonomi (kth m 2.4, link. 
m 3.23, t=2.649, p 0.01) än studenterna på KTH. Studenterna på Chalmers var signifikant  mer 
intresserade av industridesign (chalmers m 2.85, link. m 2.12, t=2.010, p 0.04) än studenterna på 
Linköpings Universitet. Studenterna i Linköping var siginifikant mer intresserade av logistik/inköp 
(chalmers m 2.57, link. m 3.74, t=3.097, p 0.003) och produktionsekonomi (chalmers m 2.39, link. 
m 3.23, t=2.343, p 0.02) än studenterna på Chalmers.

Arbetsområdena  delades  även  in  i  två  grupper:  traditionellt  tekniska (konstruktion, 
produktutveckling,  produktion,  industridesign  och  produktionsekonomi)  och  icke-tekniska 
(försäljning/marknadsföring,  projektledning,  konsultarbete,  logistik/inköp  och 
organisationsutveckling).  De  icke-tekniska  arbetsområdena  var  mer  populära  (m  3.40)  än  de 
traditionellt tekniska (m 2.58). Oberoende t-test visade att studenterna som läste industriell ekonomi 
var  signifikant  mer  intresserade  av  att  arbeta  med  icke-tekniska  områden  än  de  som  läste 
maskinteknik  (in.ek.  m  3.73,  maskin  m  3.25,  t=2.640,  p  0.01).  Det  förekom inga  signifikanta 
skillnader mellan dessa utbildningsinriktningar då det gällde intresse för de traditionellt tekniska 
områdena. Inga signifikanta skillnader framkom i intresse av att arbeta med traditionellt tekniska 
och icke-tekniska arbetsområden mellan högskolorna. 

Branscher
De populäraste branscherna var fordon (m 3.37) och verkstadsindustri (m 3.06). De minst populära 
branscherna var gruvindustri (m 1.67) och bank/finans (m 1.77). (för fullständiga resultat, se bilaga 
5). 

Oberoende t-tester genomfördes för att se om det fanns skillnader i intresse för att arbeta inom de 
olika branscherna hos studenter som läste maskinteknik respektive industriell ekonomi. Signifikanta 
skillnader framkom i intresse av att arbeta med bank/finans (maskin m 1.47, in.ek m 2.35, t=3.164, 
p 0.002), fordon (maskin m 3.68, in.ek m 2.98, t=2.736, p 0.007) samt detaljhandel (maskin m 2.31, 
in.ek. m 3.37, t=3.597, p 0.001). 

Det  förekom även skillnader i  intresse för att  arbeta inom olika branscher mellan högskolorna. 
Studenterna  vid  Linköpings  Universitet  var  signifikant  mer  intresserade  av  att  arbeta  inom 
verkstadsindustrin (kth m 2.62, link. m 3.57, t=2.886, p 0.005), transport (kth m 2.32, link. m 2.97, 
t=2.138, p 0.03), skog (kth m 1.9, link. m 3.04, t=4.018, p 0.000) och detaljhandel (kth m 2.4, link. 
m  3.25,  t=2.576,  p  0.001)  än  studenterna  vid  KTH.  Studenterna  vid  Linköping  var  även  mer 
intresserade  än  studenterna  vid  Chalmers  av  verkstadsindustri  (chalmers  m 2.85,  link.  m 3.57, 
t=2.194, p 0.03), skog (chalmers m 2.0, link. m 3.04, t=3.358, p 0.001) samt stålindustri (chalmers 
m 2.0, link. m 2.83, t=2.679, p 0.009). Inga signifikanta skillnader framkom då det gällde intresse 
av branscher mellan KTH och Chalmers. 
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Faktorer som påverkar ett arbetes attraktivitet
Fråga  15  handlade  om hur  stor  påverkan  olika  faktorer  hade  i  bedömningen  av  en  arbetsplats 
attraktivitet.  Frågorna  handlade  om saker  som företagen  stod  för,  olika  aktiviteter  hos  företag, 
egenskaper i arbetet osv.  Svaren delades sedan in i 3 grupper- mycket viktigt (m= <4) , något 
viktigt (m= 3-4) och inte så viktigt (m > 3). 
Mycket  viktigt-  Goda  utvecklingsmöjligheter,  varierande  arbetsuppgifter,  kontinuerlig 
vidareutbildning och flexibla arbetstider. 
Något viktigt- att företaget är välkänt och har ett gott rykte, att företaget tar ett etiskt/socialt ansvar, 
aktivt  jämställdhetsarbete,  möjligheter  att  arbeta  internationellt,  hög  lön,  trevliga  lokaler,  att 
företaget ordnar gemensamma aktiviteter för anställda och att företaget är miljömedvetet. 
Inte så viktigt- Att företaget är svenskt, tillgång till mentorprogram, tillgång till traineeprogram, 
tillgång till löneförmåner som t.ex. tjänstebil och att företaget varit synligt under utbildningen. 

De faktorer som studenterna bedömde som viktigast var "goda utvecklingsmöjligheter" (m 4.62) 
och "varierande arbetsuppgifter" (m 4.59). Majoriteten av studenterna tyckte att dessa faktorer hade 
stor  betydelse.  De  faktorer  som  studenterna  ansåg  hade  lägst  betydelse  i  bedömningen  av  en 
arbetsplats attraktivitet var "att företaget är svenskt" (m 1.38) och "att företaget varit synligt under 
utbildningen" (m 2.35). För total svarsredovisning se bilaga 5.

Oberoende  t-tester  visade  att  studenter  med  inriktningen  industriell  ekonomi  (in.ek.)  hade 
signifikant högre medelvärde än studenterna som läste maskinteknik (maskin) på frågorna där de 
skattade betydelse av tillgång till mentorprogram (in.ek. m 2.88, maskin m 2.23, t=3.114, p 0.002), 
tillgång till traineeprogram ( in.ek. m 2.94, maskin m 2.04, t=3.509, p 0.001) och att företaget varit 
synligt under utbildningen (in.ek. m 2.75, maskin m 2.18, t=2.122, p 0.03). Studenterna som läste 
maskinteknik hade signifikant högre medelvärde än studenterna som läste industriell ekonomi på 
betydelsen av att  företaget var miljömedvetet  (in.ek m 3.33, maskin m 3.75, t=1.988, p 0.005). 
Övriga medelvärdesskillnader mellan dessa grupper på fråga 15 var ej signifikanta.  Jämförelser 
mellan högskolorna visade att studenterna vid KTH skattade högre på betydelsen av "att företaget 
tar ett etiskt/ socialt ansvar" än studenterna vid Chalmers (kth m 3.97, chalmers m 3.53, t=2.045, p 
0.04). Studenterna vid Linköpings Universitet hade signifikant högre medelvärden än studenterna 
vid Chalmers då det gällde "tillgång till traineeprogram" (chalmers m 2.0, link. m 2.79, t=2.594, p 
0.01) och "tillgång till löneförmåner som t.ex. tjänstebil" (chalmers m 2.64, link. m 3.04, t=2.075, p 
0.04). Inga andra skillnader på fråga 15 beroende av högskoletillhörighet framkom. 

Inställning till att bli chef
26 % av studenterna siktade på att uppnå en lägre chefspost under sitt yrkesliv. Mer än hälften av 
studenterna (54.8%) siktade mot en chefsposition på mellannivå. Mer än en tredjedel (37.4%) av 
studenterna  ville  bli  högre  chefer.  En  fjärdedel  (25.4%)  av  studenterna  ville  bli  specialister. 
Majoriteten av studenterna (87.8%) siktade inte mot att bli styrelseledamöter. Ungefär en tredjedel 
(32.2%) av studenterna ville dock bli medlemmar av en ledningsgrupp. 6.1% av studenterna ville 
varken  bli  chefer,  specialister,  styrelseledamöter  eller  medlemmar  i  ledningsgrupper.  Det  bör 
observeras att i frågan om vilka positioner studenterna strävade efter i sitt framtida yrkesliv fick 
studenterna ange flera svarsalternativ. En del fyllde t.ex. bara i "medlem i ledningsgrupp", andra 
fyllde  bara  i  "högre  chefsposition"  medans  andra  fyllde  i  såväl  lägre-,  mellan-  samt  högre 
chefsposition.
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Nedan redovisas svaren på fråga 18 som gäller hur viktigt det är för studenterna att bli chefer.

Tabell 8. Resultat på fråga 18. Hur viktigt är det för dig att bli chef? M(sd) och svar i procentandelar (n=116).
                                                                                                                                                                                               

m(sd) 0 1 2 3 4 5
inte lite mycket
alls

                                                                                                                                                                                                
2.85(1.44) 9.5% 8.6% 18.1% 25% 28.4% 10.3%

                                                                                                                                                                                                

Det framkom signifikanta medelvärdesskillnader mellan studenterna vid maskin respektive in.ek. 
gällande hur viktigt det var för studenterna att bli chef. Studenterna som läste in.ek. hade signifikant 
större intresse av att bli chefer än de som läste maskin (in.ek. m 3.38, maskin m 2.54, t=3.219, p 
0.002). Inga skillnader i intresse av att bli chef framkom i oberoende t-tester mellan högskolorna. 

26.5% av studenterna hade vid ifyllandet av enkäten planer på att starta ett eget företag i framtiden. 
Majoriteten av studenterna (73.5%) hade inga planer på att starta egna företag. 

Drömjobbet
Enkätens sista fråga "Beskriv kortfattat ditt drömjobb!" besvarades av 77% av studenterna. Svaren 
varierade i omfattning och form. Nedan presenteras teman som kom upp i svaren:  variation och 
utveckling, förändring och meningsfullhet samt ledarskap.

Variation och utveckling 
Att  ha ett  varierande jobb och varierande arbetsuppgifter  var  det som nämndes flest  gånger  av 
studenterna. Andra allmäna önskemål om arbetet var att det skulle vara flexibelt, utvecklande och 
utmanande.  Flera studenter menade att  en bra chef och trevliga kollegor var ett  måste i jobbet. 
Projektledning och arbete i grupp nämndes som en arbetsform som var eftertraktad. Att arbetet ger 
möjlighet till att utvecklas som person tycktes vara viktigt för studenterna. En del av utvecklingen 
beskrevs som kopplat till  produkter- att utveckla produkter och kunna se tydliga resultat  och få 
uppskattning för dessa. 

"Varierande arbetsuppgifter som ofta är lite för svåra så att man tvingas utvecklas och lära sig 
mer. Tydligt ledarskap. Uppgifterna ska kännas viktiga även i ett större perspektiv. Mångfald 
även bland sammanstättning av kollegor;  ursprung,  utbildning,  bakgrund osv.  Vill  kunna  
påverka och kunna förändra genom mina resultat."

"Ett varierande och stimulerande arbete med uppgifter som ger mig en utmaning. Trevliga  
arbetskamrater. Utvecklande. Chef eller ansvarsposition. Gärna inom produktutveckling där 
jag får vara med i hela kedjan."

Förändring och meningsfullhet
Att genom arbetet påverka och förbättra samhället var en del av drömjobbet för flera studenter. Att 
göra skillnad- genom att till exempel förbättra miljön, skapa produkter som hjälper människor eller 
göra  teknik  tillgänglig  för  vanliga  människor.  Utveckling  och  förändring  var  återkommande 
beskrivningar på vad studenterna önskade åstadkomma i sina arbeten.

"Viktigt att känna att man gör något som spelar roll, driver en god utveckling eller kommer 
många till nytta."
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"För mig är det viktigt med varierande arbetsuppgifter, bra social miljö (bra arbetskamrater), 
möjligheter till vidareutveckling och framför allt att det jag jobbar med känns betydelsefullt. I 
dagsläget känns miljöfrågan väldigt betydelsefull för mig."

Ledarskap
En tiondel av studenterna nämnde i sina svar att de strävade efter chefspositioner. Motiven som 
nämndes till varför de ville bli chefer var bland annat att det var en utmaning, att positionen skulle 
ge möjligheter att påverka arbetets riktning men även i vissa fall att positionen skulle kunna ge 
möjlighet att förbättra samhället. 

"Jag  är  med  och  leder  ett  projekt/  har  en  chefspost  där  jag  kan  vara  med  och  
utveckla/konstruera ett fordon från noll tills att man har ett resultat. Jag vill kunna känna att 
jag behövs i företaget och gör något vettigt."

"Ett  arbete  i  ledande  position,  projektledare  eller  chef,  som  innebär  ansvar,  eget  
beslutsfattande  samt  varierande  arbetsuppgifter.  Gärna  med  internationella  uppdrag  
emellanåt." 

Sammanfattningsvis var de mest frekventa önskemålen en arbetsplats där studenterna fick variation, 
möjlighet att utvecklas som personer och yrkespersoner, påverka samhället och leda projekt som 
resulterade i tydliga resultat. Konkreta arbetsuppgifter nämndes ej av majoriteten av studenterna. De 
arbetsområden  som  nämndes  flest  gånger  var  logistik,  produktutveckling,  konsultarbete  och 
projektledning. Svaren präglades även av tilltro till den egna förmågan, höga ambitioner och en 
positiv inställning till det framtida yrkeslivet. 

Sammanfattning av enkätresultat
Det kan vara svårt att överblicka resultaten från enkäten. Här följer en beskrivning av den "typiska" 
studenten som har svarat på enkäten för att tydliggöra resultaten. Studenten är i 25-års åldern och 
hon har ett fast förhållande men inga barn. Hon valde att läsa till civilingenjör främst för att hon var 
intresserad av ämnet men även för att hon visste att det var en bra utbildning och att den kunde leda 
till ett arbete med hög lön. Hon ser mycket ljust på sitt kommande arbetsliv och tror att hon har 
goda chanser att  få jobb då hon är färdigutbildad. Hon kommer att  få sitt  första jobb antingen 
genom att söka på en platsannons på internet eller genom de kontakter med arbetsgivare hon knutit 
under utbildningen. Hon vill helst jobba i någon av storstadsregionerna och gärna 40-45 timmar per 
vecka. Hon vill helst jobba inom fordons- eller verkstadsindustrin och hennes arbetsuppgifter får 
gärna  vara  projektledning,  konsultarbete  eller  organisationsutveckling.  Om hon  får  välja  vilket 
företag hon helst jobbar på så blir det Volvo eller Scania. Hon tycker att det är viktigt med goda 
utvecklingsmöjligheter,  kontinuerlig  vidareutbildning  och  flexibla  arbetstider.  Om  företaget 
dessutom tar ett etiskt och socialt ansvar samt är miljömedvetna så är det ett plus. Hon har inga 
planer  på  att  starta  ett  eget  företag  men  däremot  är  hon  intresserad  av  att  bli  chef,  helst  på 
mellannivå. Hennes drömjobb innehåller variation och möjligheter att påverka och förändra, kanske 
på produktnivå men även på en samhällsnivå.
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Intervjuresultat

Nedan  presenteras  resultaten  för  intervjuerna.  Resultaten  har  delats  in  i  följande  teman:  om 
jobbsökandet,  viktiga  faktorer  i  ett  jobb,  företagskontakter  under  utbildningen,  tankar  om 
begreppet karriär, tankar om den egna karriären samt inställning till att bli chef. 

Om jobbsökandet
Då  det  gäller  vilka  jobb  som  studenterna  vill/ska  söka  så  skilde  sig  svaren  en  del  mellan 
respondenterna. Två av respondenterna hade redan jobb, en hade börjat söka jobb och tre hade inte 
påbörjat jobbsökandet. En del av respondenterna visste ganska tydligt vilken sorts jobb de var ute 
efter  medans  andra var  öppna för  det  mesta.  Ett  par  av  respondenterna  gav uttryck  för  att  det 
viktigaste var att få ett jobb - att de inte kunde ställa så mycket krav som nyutexaminerade.

Första jobbet har jag alltid hört att man ska inte vara så kräsen liksom, att man ska ta det man 
får. Äldre som har gått ut innan, de kanske inte har fått deras drömjobb utan man får ta lite, 
vara nöjd med det första jobbet. 

Flera av respondenterna menade att det var svårt att veta vilka jobb de kan och vill söka då deras 
utbildningar är väldigt breda och kan leda till många olika sorters jobb. Flera studenter berättade om 
sin osäkerhet gällande sina kunskaper och att det var svårt att veta vad i utbildningen de skulle få 
praktisk användning för i sina kommande jobb. 

Det är  en ganska svår fråga för när man går utbildningen så är det så svårt att veta, det  
känns inte som att man lär sig något eller man gör ju det men det känns som att jag kan ju 
inte så mycket egentligen, så vad jag skulle kunna, det är svårt att se hur jag skulle kunna 
bidra på mitt första jobb, även om, jag kan ju saker.

Jag vet inte riktigt, det är svårt att säga, det är som med examensarbetet nu att folk frågar vad 
jag  skulle  kunna  tänka  mig  att  göra  och  jag  skulle  kunna  tänka  mig  att  göra  vad som  
helst inom, för jag har ju inte gjort något än, jag har ju bara läst om det.

Hos flera av studenterna fanns det en dubbelhet- de var osäkra på vilken sorts tjänster de kunde 
söka och vad de kunde bidra med samtidigt som de tyckte att utbildningen gav en bred grund till 
många olika arbeten och såg ljust på möjligheterna att få jobb. En av respondenterna resonerade 
kring detta:

Men det är väl ingen som har gått min utbildning som kan så mycket mer än jag, alltså, alla 
är  ju  på  samma  nivå  som  går   ut,  eller  som  min  pappa  sa  som  också  har  läst  ett  
civilingenjörsämne  att  det  enda  han  hade  användning  av  från  sin  utbildning  var  
hydraulikkursen,  resten  fick  han  lära  sig  på  plats  ,  för  det  såg  helt  annorlunda  ut  i  
verkligheten än när man pluggade. Att höra såna saker är ganska lugnande ändå, att det är  
mycket som man lär sig på arbetsplatsen.

Ett par av respondenterna hade börjat tänka i andra banor, att de faktiskt kunde ställa krav då det 
råder brist på civilingenjörer på arbetsmarknaden i nuläget.

Eftersom marknaden  ser  ganska  god ut  just  nu  så  försöker  jag  också  tänka  vad  de  har  
företagen kan erbjuda mig  inte  bara  "det  här  vill  jag  ha,  hur  kan jag  verka  så  bra  som  
möjligt" utan jag försöker vara lite mer selektiv och tänka, är de nånting för mig, har de  
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samma värderingar som jag har, att man kan vara lite mer kräsen nu än vad man kanske varit
tidigare när det var så få jobb. 

Hälften  av  studenterna  var  intresserade  av  traineetjänster.  De  såg  traineeprogrammen  som  en 
möjlighet att testa olika arbetsområden för att lära sig mer och även för att testa vilken sorts jobb 
som passade dem bäst. 

Det kan vara en smidig start på arbetslivet , om man inte riktigt vet vad man vill göra så som 
jag är så kanske man får inblick i många olika arbetsområden och får prova på vara kanske en 
period utomlands, vara på lite olika avdelningar och det tycker jag kan vara bra som ett första 
jobb eftersom man inte är riktigt säker på vad man vill.

Flera  arbetsområden  uppgavs  som  intressanta  av  studenterna:  produktion,  produktutveckling, 
produktionsplanering, logistik, ekonomi, marknadsföring, materialstyrning, materialteknik, inköp, 
försäljning, kognitiv ergonomi m.fl. Bredden på angivna arbetsområden visade även på bredden av 
ämnen inom  civilingenjörsutbildningarna, individuella preferenser och inriktningar spelade större 
roll än just vilken utbildning studenterna läste. 

Tjänsterna i sig var dock inte det som beskrevs som det viktigaste i valet av arbetsgivare uppgav 
flera  studenter.  Istället  spelade  andra  saker  in  som  vilket  företaget  var,  hurdan  kultur  och 
värderingar företaget har osv.

Jag tror att jag väljer ganska mycket på arbetsgivare, jag tror att den specifika tjänsten är lite 
mindre  viktig  att  det  mer  är  om bilden  man  har  av  arbetsmiljön  och  vad  man  har  för  
företagskultur och sen är det inte lika viktigt exakt vilken avdelning man har.

Viktiga faktorer i ett jobb 

Ja, vad vill man ha ut av ett företag... Jag vet inte, det är svårt att säga, det är väl mer, det som 
man  kommit  underfund  med  nu  är  ju  att  det  är  så  himla  viktigt  med  arbetsmiljö  och  
arbetskamrater och sådär, men det är ju egentligen inget som, det kan vara svårt att veta i  
förväg, det kanske är mer när man kommer på intervju om man får... Man vill ha ett företag 
som är mån om sina, där man får växa som yrkesperson och just som tjej så vill man ju att de 
ska vara , att de tycker att både män och kvinnor ska vara föräldralediga och sådär, att de  
tycker att det är bra att man är hemma med sina barn och så , Nej, så är det väl, man får på 
något sätt kunna stå bakom deras produkter och så, typ vapen, haha, vapenproduktion vet jag 
inte om jag hade varit så himla sugen på. Ja, bra lön.

Ovanstående  citat  beskriver  en  respondents  önskemål  om  vad  hon  önskar  hos  en  framtida 
arbetsgivare. Citatet valdes ut för att det fångar flera av de faktorer som återkom gång på gång 
under  intervjuerna.  Bra  arbetsmiljö  och  en  "trevlig"  organisationskultur  beskrevs  av  flera 
respondenter  som  något  mycket  viktigt.  Att  arbetsgivare  "ser"  sina  anställda,  såväl  som 
yrkespersoner  som  individer  och  att  företaget  medverkar  till  sina  medarbetares  personliga 
utveckling nämndes som en andra viktiga egenskaper. Att ha en bra lön nämns sist i ovanstående 
stycke. Flera respondenter nämnde lönen som något som hade betydelse, däremot var lönen inte det 
viktigaste i bedömningen av ett arbetes attraktivitet.  

Jämställdhetsarbete nämndes av flera respondenter som viktigt, främst gällde det att arbetsgivaren 
hade en positiv inställning till att medarbetarna tog ut föräldraledighet, och att detta inte bara gällde 
kvinnor utan även män. Jämställdhetstankar påverkade även bilden respondenterna fick av olika 
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företag. En av respondenterna berättade att hon brukade gå in på tänkbara arbetsgivares hemsidor 
och studera dem utifrån hur företaget framställde sig själva.

Man går in på en hemsida och så brukar man kunna klicka på "om oss" då och då brukar det 
alltid finnas en bild på styrelsen, den säger ganska mycket tycker jag, där ser man lite vad 
man har att ... om det är " här är det nån som har satt in 12 stycken likadana bilder på samma 
person" då är det något som att jaha hur tillåtande är den här miljön? /.../man får en liten  
känsla för vad man har prioriterat.

En av studenterna menade att just jämställdhetsfrågor var något som arbetsgivaren gärna själva fick 
ta upp och presentera, istället för att den arbetssökande skulle fråga om det.

Man vill liksom inte verka sådär, "nu kommer hon på anställningintervju och så börjar hon 
klaga", eller du vet, man kan ju fråga om det men det är trevligt när företag tar ansvar för det 
och berättar om det, för jag tror att det är viktigt för många tjejer att veta för det är liksom inte 
jämställt någonstans och bara att företaget visar att de kan säga vad det är de gör, för det  
tjänar de på. 

Etiska/sociala  aspekter  nämndes  i  flera  av intervjuerna  som något  betydelsefullt.  Att  kunna stå 
bakom företagets produkter och känna att man bidrar till samhället genom att arbeta där var viktigt 
för respondenterna. 

Ska jag ändå göra något 8 timmar om dagen minst så vill jag ju att jag ska göra något  
nyttigt, att jag känner att jag gör är något bra, och inte något som bidrar till växthuseffekten 
eller konsumtion eller, fast jag vill ju jobba med konsumenter men ändå ja, göra något för 
miljön kanske, använda material som går att återvinna.

Att utvecklas inom sitt yrke, att få utmanande arbetsuppgifter och vidareutbildas ansågs som viktigt 
av flera respondenter. De beskrev att det skulle "hända något" på arbetsplatsen, att arbetet skulle 
röra sig framåt och ständigt förbättras. Här nämndes även att det var viktigt med att få prova på 
olika saker, till exempel arbeta utomlands under en period.

Att det  inte står still, att det alltid händer något inom branschen, eller inom företaget, nya 
förändringar  och att  det inte är  samma gamla  vanliga hela tiden, nytänkade och att  man  
erbjuder sina anställda vidareutbildning och kurser och verkligen fortsätter framåt, att man  
inte stannar upp när man kommer till ett nytt jobb utan är i lärandeprocess hela tiden, det  
skulle jag uppskatta.

Företagskontakter under utbildningen
Respondenternas bild av olika företag som arbetsgivare påverkades i stor mån av direkt kontakt 
med företagen. Flera respondenter hade ingen tydlig bild av vad de skulle kunna jobba med efter sin 
utbildning och saknade tillräcklig kunskap om vad olika arbetsgivare kunde erbjuda. Majoriteten av 
respondenterna  angav  att  de  tyckte  att  arbetsmarknadsdagar,  företagsföreläsningar  och  andra 
studentaktiviteter på initiativ av företag/ arbetsgivare var givande. Flera av respondenterna hade via 
dessa kontakter fått upp ögonen för företag som de kunde tänka sig att arbeta för. 

Jag tyckte  att det var en väldigt positiv föreläsning, det kom en tjej som jobbade där nu, hon 
kom och pratade om hur hon tyckte att det var att jobba på Scania, hur det  var, att det var 
väldigt trevligt företagsklimat, det lät trevligt.
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Det är väldigt mycket med studiebesök och gästföreläsningar som jag inspireras mycket av 
och jag är väldigt mottaglig för det just nu, därför att man börjar tänka i de banorna. Vi var på 
IKEA på studiebesök och kollade på deras centrallager och jag blev helt fascinerad av deras 
logistiklösning och kände att oj, vilket företag! 

Dessa kontakter med företag har för flera av respondenterna lett till ny kunskap och nya idéer om 
tänkbara  arbetsplatser.  En  stor  del  av  företagen  som  i  intervjuerna  nämns  som  attraktiva  och 
intressanta har studenterna träffat på under arbetsmarknadsdagar.

Ofta har man en förutfattad bild, eller man vet inte så mycket om företagen och så kommer de 
hit och visar sin rätta sida och man får mer information om företaget, inom vilka områden de 
är verksamma, det är jättebra!

Det är väldigt bra med arbetsmarknadsdagar att man bara får se dem, företagen, deras logo 
och deras namn och så kan man gå fram och fråga vad de gör, för de är väldigt få företag som 
man vet nåt mer om än bara namnet.

Flera av respondenterna menade att vilken sorts person de träffar i dessa kontakter samt hur den 
personen presenterar sitt företag är det viktigaste, både på gott och ont. En av respondenterna tyckte 
att dessa personer hade mycket stor betydelse för vilken bild hon fick av företaget. 

Jag går mycket på person, det är just de personer jag har träffat, det gör hela skillnaden för 
mig om att om man går på ett företagsevent och känner att "nej, de här vill jag inte bo i ett 
hotellrum i Eslöv med en vecka" och då känner man "nej". Det är en ganska bra måttstock, 
kan  man  tänka  sig  det  liksom./.../de  här  stora  företagen  har  ju  ganska  massiva  HR-
avdelningar och en massiv rekryteringsprocess det går ju sällan på bara "ja, du verkar ju  
trevlig" och har man gått igenom den här personen så noga och känt att "det här passar oss" 
och så känner jag "nämen, den här vill jag inte bo på ett hotellrum med" då passar nog inte jag 
där.

Flera respondenter berättade om negativa upplevelser av företag under arbetsmarknadsdagar. I flera 
fall  rör  det  sig  om att  de  fått  ett  negativt  bemötande  av  företagets  representant,  att  personen 
uttryckligen sagt att deras företag inte kan erbjuda respondenten något, att de inte har förmedlat 
tillräcklig information om hur det är att jobba på företaget eller att personen de träffat har uppfattats 
som otrevlig eller ointresserad av respondenten. 

Jag tyckte inte att han presenterade sitt företag nåt bra för mig eller presenterade vad de hade 
för tjänster, vad de kunde erbjuda just mig, jag blev mer lite nonchalerad. Och då, automatiskt 
så fick jag en negativ bild av företaget.

Förra året när vi hade arbetsmarknadsdagar här så var jag på jakt efter exjobb då och så  
frågade jag och berättade vad jag var intresserad av och de sa "jaha, det vet inte jag , men du 
kanske kan ringa den här" och det ger liksom inte, då hade man lika gärna kunnat slå upp det 
på deras hemsida. 

Respondenterna  har  fått  bäst  bild  av  de  företag  som  har  haft  en  ganska  "ny"  person  som 
representant. Att personen hade läst samma eller liknande utbildning som responderna upplevdes 
som positivt och att personen fortfarande minns hur det var att studera. Att personen var kunnig om 
vad företaget kunde erbjuda nyutexaminerade studenter samt vilka arbetsuppgifter som kunde ingå i 
ett jobb var andra faktorer som värdesattes av respondenterna. 
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Unga människor som inte har jobbat där så länge men det är det man kanske vill fråga : vad 
fick du göra först på jobbet, vad gjorde du första dagen eller första arbetsuppgifter , det är ju 
sånt som man inte riktigt vet vad man får göra, det ger ju mycket.

Tankar om begreppet karriär 
På frågan om hur respondenterna ställer sig till begreppet karriär upplevde flera ordet som negativt 
laddat. Det som upplevdes som negativt var att göra karriär för att medvetet få högre positioner, 
högre status samt högre lön. Flera respondenter uppgav också att det första de tänkte på var en 
valsituation mellan att göra karriär och att bilda familj eller ha ett rikt socialt liv. 

Det negativa är att man hela tiden ska pusha för att avancera, inte för att man tycker att det är 
roligt, utan för att man vill komma till nästa nivå och få högre lön och så.

Just att man får göra avkall på så mycket annat , kanske att ha tid att resa och ha tid att hälsa 
på vänner, familj och släkt. Att det tar upp så mycket tid och så mycket energi och ork och 
när man väl är ledig så kanske man är jättetrött.

Respondenterna uppgav dock att det fanns positiva aspekter i begreppet karriär också. Det handlade 
om att utvecklas i sitt yrkesliv, lära sig nya saker och att samtidigt utvecklas som person. Ett par av 
respondenterna såg karriären som något naturligt som händer i yrkeslivet utan att man medvetet 
måste sträva efter det.

När man utvecklas så blir det väl ett naturligt steg att få en högre position allteftersom men 
inte som att planen med att utbilda sig är att få en karriär på ett snabbt sätt, utan det ser jag 
som att det kommer helt naturligt.

Jag vet inte, karriär känns som att det är något alla gör höll jag på att säga , det är den tiden 
man jobbar och så får man göra lite vad man vill av det. Jag tycker att allt det är karriären.

Karriär det är väl att komma högre upp på stegen, ja mer komplexa arbetsuppgifter och mer 
ansvar, sen kan ju det både vara personalansvar eller mera ansvar för projekt och sådär.

Tankar om den egna karriären
Då  det  gällde  den  egna  karriären  så  återkom de  negativa  aspekterna  av  att  göra  karriär  som 
respondenterna nämnde angående begreppet karriär. Flera av respondenterna vände sig mot att göra 
karriär för att få mer lön, högre positioner eller högre status men ville samtidigt utvecklas i sitt 
yrkesliv. Flera studenter beskrev detta som en kompromiss: de strävade inte aktivt efter att göra 
karriär men resonerade kring att de i takt med att de lärde sig mer och utvecklades antagligen skulle 
göra karriär ändå. Ett par respondenter såg karriären som något som skulle hända i vilket fall som 
helst. 

Jag vill utvecklas , kunna förstå saker bättre men jag är inte intresserad av att avancera för att 
jag vill ha mer prestige och mer pengar utan att göra det jag tycker är roligt. Jag tror nog att 
jag kommer att göra karriär i allafall även om jag kanske inte kommer vara så jättedriven som 
kanske många andra är, för jag kommer, det kommer vara en naturlig del att jag blir bättre på 
det jag gör, får nya jobb, utvecklas.

Som person, kunskapsmässigt vill jag givetvis växa hela tiden och lära mig mer, jag vill inte 
stanna upp, och det kanske går i hand i hand med att man får mer avancerade tjänster och 
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ansvar men jag kommer nog känna nån gång att nu är jag nöjd och stanna av, inte växa eller 
klättra hela hela tiden. 

Flera respondenter nämnde den egna karriären som en balansgång- att göra karriär skulle innebära 
att de fick ge upp andra aspekter av livet som de skattade som viktiga. Flera av studenterna menade 
att i en valsituation mellan karriären och andra saker i livet (som familjebildning, hobbies, tid för 
privatlivet) var karriären inte så viktig. 

Ja, till exempel då man väljer att skaffa barn och familj så tror jag nog att det kommer att  
stanna upp iallafall litegrann i karriären och jag känner nog att det vill jag ha också jag är nog 
beredd att offra lite av min karriär för familj.

Men händer  det  andra  saker  i  livet  som gör  att  jag  får  andra  prioriteringar  och  att  jag  
prioriterar ner jobbet.... Allt kan ju hända, inget är garanterat.

Inställning till att bli chef 
De flesta av respondenterna svarade till en början att de inte var intresserade av att bli chefer. Då de 
resonerade vidare kom dock de flesta fram till att de kunde tänka sig att bli chefer i framtiden. 
Chefspositionen beskrevs som något som kunde vara aktuellt i framtiden om erbjudandet kom och 
det kändes rätt. Studenterna beskrev det som att i nuläget, i slutet av utbildningen, var steget till att 
vara chef med personalansvar långt borta. Flera respondenter menade att de inte passade som chefer 
som personer. De hade en bild av hur chefer var/ skulle vara som de inte identifierade sig själva 
med. Respondenterna menade dock att detta kunde förändras , i takt med att de utvecklades såväl 
yrkesmässigt som privat. 

Jag tror inte att jag skulle passa som det. Jag är en sån person som vill vara vän med alla, jag 
har nog svårt att bryta och , jag är nog mer medlare än den som bestämmer, jag har inte svårt 
att foga mig efter någon, jag är nog mer den som medlar och ser till att alla jobbar på och mår 
bra än att bestämma exakt hur vi ska göra.

Chefen ska vara som en fast punkt för alla andra och ha såhär ett övergripande ansvar, jag vet 
inte, jag känner inte att jag nu är mogen att vara chef för någon annan men jag kommer säkert 
att bli det i framtiden.

En annan anledning till att inte vilja bli chef var tanken på personalansvar. Ett par respondenter 
menade att ansvar för projekt eller uppdrag var något de kunde tänka sig men att de hade en bild av 
att chefer med personalansvar dels inte mådde bra samt att de kom långt bort från de ursprungliga 
arbetsuppgifterna, t.ex. produktutveckling. 

Men det kanske är för att jag inte har träffat någon bra chef, när jag tänker efter, alla chefer 
jag har träffat har ju varit väldigt bittra , de är stressade, hinner inte prata, hinner inte lyssna 
på människor, och är ofta ganska så, verkar inte så tillfreds med sin tillvaro. Och då är det ju 
klart att om man får den bilden av en chef så vill man ju inte vara chef själv.

En vacker dag sitter man där med sitt personalansvar som jag har förstått är det som gör att 
man blir riktigt trött också, att det tar mycket på krafterna. Men om jag skulle ha ett jobb som 
har alla andra utvecklande egenskaperna men inget personalansvar, det har jag inga problem 
med

Något som däremot beskrevs i positiva termer var att vara projektledare och leda samt samordna 
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arbetet för ett mindre antal medarbetare.

Jag kan tänka mig att vara chef för en mindre grupp, det som lockar mig i att vara chef är väl 
att liksom kunna ta hand om människor, lasta om, fördela belastning på människor bättre, jag 
har tänkt mig en mindre grupp för att det är mer personligt 

Ja, att driva projekt, man kanske har ansvar för de som jobbar i projektet då , kanske kolla 
andra projekt men ingen , nej, ingen chef som mer umgås med andra chefer och mycket  
pappersarbete och sånt, det lockar inte. 

De positiva delarna av att vara chef beskrevs som att få stora möjligheter att påverka, utveckla både 
produkter och arbetsmiljö i mindre grupper, få uppskattning av medarbetare och att utvecklas som 
person. 

DISKUSSION

Syftet  med  undersökningen  var  att  få  både  en  bred  och  en  fördjupad  bild  av  vad  kvinnliga 
civilingenjörsstudenter skattar som viktigt gällande framtida arbeten. Trots att det går att se tydliga 
mönster i studenternas önskemål så är de inte en homogen grupp. Både målsättningar, ambitioner 
och  intresseområden  varierar.  Bland  respondenterna  hittar  vi  både  23-åringen  som  vill  bli 
managementkonsult och 38-åriga tvåbarnsmamman som ser andra värden i livet än att göra karriär. 
Vi hittar studenten som drömmer om att ta över familjeföretaget såväl som studenten som vill flytta 
till USA för att jobba på NASA. En del skattar en trevlig arbetsplats som det absolut viktigaste och 
andra att bli verkställande direktör för något av de stora börsbolagen. Nedan diskuteras resultaten i 
förhållande till den teoretiska bakgrunden i tillämpliga delar.

Resultatdiskussion
Generella önskemål om det kommande arbetet

Studenterna har önskemål om var de vill arbeta rent geografiskt, de flesta vill ha arbete i någon av 
storstadsregionerna eller specifikt Stockholm. Dessutom vill majoriteten av studenterna inte arbeta 
mer än normal arbetstid. Då över 90% av studenterna ser sina möjligheter till att få arbete efter 
examen som goda eller mycket goda kan dessa svar vara en reflektion på att studenterna inser sitt 
värde på arbetsmarknaden och därmed i mindre mån är anpassningsbara till att flytta till mindre 
orter eller vara beredda att lägga ner mer arbetstid än det normala. Att hälften av studenterna tror att 
en möjlig väg till arbete är genom de kontakter som knutits med arbetsgivare under studietiden kan 
också  tolkas  som  ett  tecken  på  att  framtidsutsikterna  är  goda.  Ingen  av  studenterna  anger  att 
arbetsförmedlingen kan vara ett sätt att få det första jobbet. Även under intervjuerna framkom det 
att studenterna såg positivt på sina möjligheter att få jobb, även om de uttryckte osäkerhet kring 
exakt vilka jobb de skulle söka sig till. 

Intresse av branscher, arbetsområden och företag
Studenterna var  mest  intresserade  av  att  jobba inom ingenjörs-  och tekniktunga branscher  som 
fordon och verkstadsindustri. Då studenterna skattade intresse av arbetsområden blev bilden dock 
en annan: samtliga av de populäraste arbetsområdena var icke-tekniska till sin natur. Att studenterna 
var intresserade av projektledning överensstämde även med högskoleverkets undersökning om vad 
kvinnliga  civilingenjörer  oftast  har  för  arbetsuppgifter  (Högskoleverket  2003).  De  populäraste 
företagen i undersökningen var Volvo och Scania. Då det gäller Volvo så går det att se en tydlig 
geografisk effekt hos studenterna i Göteborg (mer än 40% av studenterna vid Chalmers ville gärna 
jobba på Volvo). Volvo förekom dock frekvent som önskad arbetsplats hos studenterna även på de 
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andra utbildningsorterna. I jämförelsen av utbildningsinriktningar framkom skillnader i populäraste 
företag: maskinstudenterna angav företag inom verkstads- och fordonsindustrin. Studenterna som 
läste industriell ekonomi var främst intresserade av att jobba för konsultföretaget Accenture. Övriga 
favoritföretag  hos   in.ek.-studenterna  var  mer  blandade  än  maskinstudenternas,  på  topplistan 
förekom både energiföretag  samt  företag inom detaljhandeln.  Kanske är  detta  ett  tecken på att 
industriell ekonomi är en bredare utbildning med tanke på branscher än maskinteknik. Atlas Copco 
placerades högre på rankinglistan än i Universums undersökning (2008). Det finns flera möjliga 
förklaringar till detta: Atlas Copco står med som avsändare i enkäten och det påverkar antagligen 
studenters benägenhet att nämna dem. En annan tänkbar förklaring är att urvalet i studien skiljer sig 
från  Universums,  utbildningarna  som  ingick  i  denna  studie  är  mer  "tekniktunga"  än  övriga 
civilingenjörsutbildningar,  dessutom är urvalets storlek betydligt  mindre.  Även om vissa företag 
nämndes fler gånger än andra är det viktigt att observera att det totala antalet företag som nämndes 
av studenterna var 108 stycken, det vill säga nästan lika många som antalet respondenter. 

Faktorer som efterfrågas i det framtida arbetet
De viktigaste egenskaperna i ett jobb för studenterna var goda utvecklingsmöjligheter, varierande 
arbetsuppgifter,  kontinuerlig  vidareutbildning  och  flexibla  arbetstider.  Variation,  flexibilitet  och 
utveckling framkom även frekvent i svaren då studenterna skulle beskriva sina drömjobb. Dessa 
svar  återkom även  i  intervjuerna.  Att  uppfatta  arbetet  som meningsfullt  och  att  arbetet  ger  ett 
mervärde i att det bidrar till en positiv utveckling i samhället angavs som faktorer som var viktiga 
på en djupare nivå. Detta kunde även leda till att arbetet kändes viktigt, roligt och motiverande. Hög 
lön och förmåner uppfattades som positivt men inte tillräckligt. Detta överensstämmer med tidigare 
forskning  (Chapman  et  al,  2005).   "Varierande  arbetsuppgifter"  förekom  som  viktigt  både  i 
undersökningen samt i KarriärBarometern (2007). Att övriga viktiga faktorer skiljer sig åt mellan 
dessa undersökningar kan bero på flera faktorer, till exempel att frågorna som ställdes inte var de 
samma. 

Att göra karriär
I sina beskrivningar av drömjobbet kunde de flesta svaren sorteras in i kategorierna "karriär som 
egen utveckling" och "kombination av traditionell karriär och egen utveckling" (för kategorier, se 
Wahl,  1992).  Under  intervjuerna  beskrev  dock respondenterna  karriären  främst  inom kategorin 
"dubbel beskrivning av karriären". Skillnader framkom då studenterna skulle beskriva begreppet 
karriär  och  hur  de  såg  på  sin  egna  karriär.  Begreppet  karriär  beskrevs  enligt  den  traditionella 
karriärsmodellen, och flera respondenter var negativa till den. Då studenterna beskrev sina tankar 
om den egna karriären var det dock "karriär som egen utveckling" som framställdes. Studenterna 
beskrev att utveckling var ett måste, däremot fick karriären inte gå ut över privatlivet för mycket. 
Dessa fynd överensstämde med Honeycutt och Rosens (1995). 

Inställning till att bli chef 
Majoriteten av studenterna var intresserade av chefspositioner, och mer än en tredjedel siktade mot 
höga chefspositioner. Hur viktigt det var att bli chef varierade bland studenterna men 40% skattade 
det som viktigt eller mycket viktigt. Under intervjuerna varierade studenternas inställning och vilja 
till att bli chefer. De kunde sorteras in i Billings (2006) samtliga tre kategorier av vilja till att bli 
chefer. Den vanligaste inställningen var dock "måttligt intresserad", där det fanns en öppenhet inför 
att  få en chefsposition i framtiden men där detta inte var ett  mål i sig. Intervjurespondenternas 
tankar om att bli chef tycktes ha samband med hur de hade upplevt chefer på olika arbetsplatser. 
Hos de studenter som helst ville se sina framtida jobb som direkt kopplade till produkter fanns en 
rädsla för att chefspositionen skulle skapa ett avstånd till produkterna och istället mest handla om 
personalansvar. 
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Företagskontakter
Hälften av studenterna såg kontakter knutna med arbetsgivare under utbildningen som en möjlig 
väg  till  det  första  jobbet.  Samtidigt  skattades  betydelsen  av  "att  företaget  varit  synligt  under 
utbildningen" som relativt lågt (m 2.35). Under intervjuerna tyckte majoriteten av respondenterna 
att kontakter med företag under utbildningen var viktiga och givande. Studenterna fick möjlighet att 
få mer information om företagen som arbetsgivare,  företagens värderingar och dessa kunskaper 
kunde  leda  till  ett  större  eller  mindre  intresse  för  arbetsgivaren  beroende  på  vilket  intryck 
studenterna fick av företagens representanter. Högskoleverket menade i sin undersökning att få av 
de tillfrågade studenterna tyckte att kontakterna med företag under utbildningen var tillräckliga, och 
att  det  fanns ett  utrymme  för  att  förbättra  dessa  kontakter  (Högskoleverket,  2003).  Att  företag 
gynnas av att vara synliga under utbildningen bekräftas av tidigare forskning (Backhaus & Tikoo, 
2004; Carless, 2005; Goltz & Giannantonio, 1995; Turban, 2001). Respondenternas beskrivningar 
av  hur  intrycket  av  företagsrepresentanterna  generaliseras  till  ett  intryck  av  företaget  stämmer 
överens med tidigare forskning (Goltz & Giannantonio, 1995; Turban, 2001). 

Hur kan ett företag bli mer attraktivt för dessa studenter?
Om man ser till Vroom's förväntansteori (1964, refererat i Brooks & Betz, 1990) så ökar betydelsen 
av att  den sökande ser jobbet/företaget  som attraktivt  då hon har en positiv inställning till  sina 
förmågor  och  sina  möjligheter  att  få  jobbet.  Företag  bör,  i  tider  då  det  råder  konkurrens  om 
arbetskraft och inte arbeten, jobba aktivt med att visa upp sig själva för tänkbara arbetssökande och 
göra detta på ett  medvetet  sätt.  Vad som bör lyftas fram av företag i kontakt med studenter är 
givetvis olika beroende på vad det är för företag och vad de har behov av. Men det är möjligt att 
kampen  om  den  bästa  arbetskraften  inte  kommer  att  avgöras  av  direkta  förhållanden  på 
arbetsplatsen- utan snarare på basis av hur företaget visar upp sig för tänkbara arbetssökanden och 
vad de väljer att lyfta fram. Resultaten av denna undersökning kan i viss mån användas som en 
indikator på vad ett företag bör välja att lyfta fram i kontakt med denna grupp av studenter. Att lyfta 
fram värderingar som efterfrågas av studenterna och att beskriva möjliga arbetsuppgifter bör öka 
sannolikheten för att den arbetssökande fattar ett korrekt beslut gällande sitt intresse för arbetet då 
hon kan bedöma dessa utifrån sina egna värderingar och intresseområden. 

Metoddiskussion
Att  kombinera  kvalitativ  och  kvantitativ  metod  i  undersökningen  (metodtriangulering)  gav 
resultaten både bredd och djup. Dock har studien metodologiska brister som diskuteras nedan.

Av de totalt 273 enkäter som skickades ut inkom 116 ifyllda enkäter som inkluderades i resultaten. 
Sammantaget,  med av olika  anledningar  returnerade enkäter,  inkom 134 svar  som ger  en total 
svarsfrekvens på 49%. Tänkbara förklaringar till det stora bortfallet diskuteras i metoddelen. På bas 
av det förklarade bortfallet finns inga indikatorer på att bortfallet är systematiskt, kanske handlar det 
snarare om att urvalsinstrumentet (ladokutdrag) inte var tillräckligt precist för att fånga upp den 
tänkta undersökningsgruppen. Det finns dock anledning att tolka resultaten med en viss försiktighet 
beroende på storleken av bortfallet.  Det interna bortfallet  var generellt  lågt.  Öppna frågor hade 
störst bortfall, som till exempel fråga 19 där svarsfrekvensen var 77%. 

Information i följebrevet kan ha påverkat resultaten. Dels gäller det studenternas skattning av sina 
möjligheter att  få jobb efter examen där det  i  följebrevet står "Du är, som snart färdigutbildad 
civilingenjör,  eftertraktad  på  arbetsmarknaden".  Att  Atlas  Copco  står  med  som  avsändare  i 
följebrevet kan ha bidragit till att Atlas Copco placerades högre på listorna av populära företag än i 
liknande undersökningar. 

Då det gäller att mäta vad som är viktigast i ett val av ett arbete är resultaten i denna undersökning 
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hypotetiska då det inte går att jämföra resultaten mot var studenterna faktiskt kommer att söka jobb 
eller var de kommer att jobba. Cable & Judge (1996) menade dock att det finns ett samband mellan 
intentioner att söka sig till en arbetsplats och det faktiska beteendet att göra det. Holland et al (1990) 
menade också att direkta frågor om intressen predicerar utfall i högre grad än intressetester vilket 
ger  stöd  för  att  studiens  resultat  angående  intresseområden  kan  ha  relevans  för  kommande 
sökbeteenden.

Avslutningsvis
Att framstå som, och att vara, en attraktiv arbetsgivare är viktigt i tider då det råder konkurrens om 
kvalificerad  arbetskraft.  Kunskap  om  tänkbara  arbetssökande  kan  vara  ett  sätt  att  anpassa 
rekryteringsaktiviteter för att uppnå positiva resultat. Studien visade på intresse och inställning till 
den egna karriären hos en grupp civilingenjörsstudenter. Samtidigt som denna grupp av studenter 
tycktes  se  med  tillförsikt  på  sitt  framtida  yrkesliv  inom branscher  där  mansdominans  varit  ett 
faktum historiskt så återstår problemet med att förhållandevis få kvinnor utbildar sig till ingenjörer. 
Detta  problem kan inte  lösas  enbart  av företagen.  Det  behövs ett  samarbete  mellan  näringsliv, 
högskolor,  gymnasieskolor,  högstadieskolor  o.s.v.  Om  ett  företag  försöker  locka  kvinnliga 
civilingenjörer  till  sig så behöver de tekniska högskoleutbildningarna locka gymnasister  från de 
naturvetenskapliga utbildningarna. Gymnasieskolorna måste samarbeta med högstadier för att öka 
antalet som söker dessa inriktningar. Intresset för teknik måste hållas levande i grundskolan, på 
förskolenivå, ja, helt enkelt från det att vi börjar lära oss och intressera oss för hur saker fungerar. 
Fördomar och felaktiga uppfattningar om att teknik bara är för män och killar måste angripas på 
styrelsenivå  och  bokstavligen  även  på  sandlådenivå.  Det  återstår  också  att  se  i  hur  stor  mån 
studenternas mål kommer att förverkligas i arbetslivet. Den undersökta gruppen av studenter vill bli 
chefer,  utvecklas,  få  ansvar  och förbättra  något  inom sina  yrkesområden-  nu  ligger  bollen  hos 
företagen att möta dessa önskningar. 
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Bilaga 1. Enkät.

ENKÄT TILL CIVILINGENJÖRSSTUDENTER kod 
                                                                                                                                                              

1.Vilken utbildning läser du?  Maskinteknik
 Industriell Ekonomi
 Teknisk Design
 Farkostteknik
 Materialdesign 
 Design och produktframtagning

 Annan nämligen:...........................................

...........................................................................

                                                                                                                                                              

2. Vid vilken högskola/universitet  KTH
läser du?  Chalmers

 Linköpings Universitet

                                                                                                                                                              

3. Har du förutom ovan nämnda utbildning 
någon annan högskole-/universitetsexamen?  Nej

 Ja, nämligen:...............................................

.........................................................................

.........................................................................

                                                                                                                                                              

4. Av vilka anledningar sökte du till just den 
utbildning du studerar nu? 
Kryssa i de som stämmer.  Leder till stora chanser att få jobb

 Kan leda till att jag får hög lön
 Utbildningen ger mig ett statusyrke
 Intresserad av ämnet
 Någon i familjen har läst en
    liknande utbildning
 Någon av mina vänner går utbildningen
 Visste att det var en bra utbildning
 Det var den utbildning jag kom in på
 Utbildningen har hög status
 Ingen av ovanstående
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5. Hur lång tid har du  Mer än ett år
kvar på din utbildning?  6-12 månader

 3-6 månader
 Mindre än 3 månader
 Jag är redan klar med utbildningen.

                                                                                                                                                              

6. Kommer du att söka jobb direkt  Ja
efter din examen?  Nej

om nej, ange anledning:

 Har redan jobb/ vet var jag ska jobba
 Ska fortsätta studera
 Ska ut och resa
 Familjebildning/föräldraledighet
 Annat; nämligen:

.........................................................................

.........................................................................

                                                                                                                                                              

7. Finns det några arbetsplatser som 
du vet att du kommer att söka dig till 
då du är klar med din utbildning?  Nej

 Ja, som t.ex:

.........................................................................

.........................................................................

.........................................................................

                                                                                                                                                              

8. Hur bedömer du i nuläget dina 
möjligheter att få jobb efter examen?

 Mycket goda
 Goda
 Varken goda eller dåliga 
 Dåliga
 Mycket dåliga
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9. På vilket sätt tror du att du kommer att
få ditt första arbete efter examen?  Platsannons i dagstidning

 Platsannons på internet
 Arbetsförmedlingen
 Kontakter med arbetsgivare
   knutna under studietiden
 Informella kontakter (såsom familj, vänner,
   bekanta)
 Själv bli uppsökt av arbetsgivare
 Genom rekryteringsföretag/kandidatbank

 Annat sätt, som:...........................................

.........................................................................

.........................................................................
                                                                                                                                                                

10. Har du någon idé om var du vill 
arbeta geografiskt?  I någon av storstadsregionerna (Stockholm, 

    Göteborg eller Malmö)
 Specifik ort; nämligen:

...........................................................................
 Var som helst i Sverige
 Utomlands

                                                                                                                                                         

11. Hur många timmar i veckan 
vill du i genomsnitt jobba?  mindre än 35 timmar

 35-40 timmar
 40-45 timmar
 45-50 timmar
 mer än 50 timmar

                                                                                                                                                              

12. Nämn 3 företag där du gärna 
skulle kunna tänka dig att arbeta. ..........................................................

..........................................................

..........................................................
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13. Hur intresserad är du
av följande arbetsområden/
typer av arbeten?

inte alls lite   mycket
Konstruktion     0 1......................2......................3.....................4......................5

        

Produktutveckling     0 1......................2......................3.....................4......................5
        

Försäljning/     0 1......................2......................3.....................4......................5
marknadsföring         

Produktion     0 1......................2......................3.....................4......................5
        

Projektledning     0 1......................2......................3.....................4......................5
        

Konsultarbete     0 1......................2......................3.....................4......................5
        

Logistik/ Inköp     0 1......................2......................3.....................4......................5
        

Industridesign     0 1......................2......................3.....................4......................5
        

Produktionsekonomi     0 1......................2......................3.....................4......................5
        

Organisations-     0 1......................2......................3.....................4......................5
utveckling         

Teknisk     0 1......................2......................3.....................4......................5
Information         

Finns det andra arbetsområden/typer av arbeten som du är intresserad av?
Vilken typ av arbeten är det och hur intresserad är du av dem?

    0 1......................2......................3.....................4......................5
....................................        

    0 1......................2......................3.....................4......................5
....................................        
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14. Nedan följer en lista med olika branscher.
Ange hur intresserad du är av att jobba 
inom respektive bransch. 

inte alls lite   mycket
It/Data/Telecom     0 1......................2......................3.....................4......................5

        

Verkstadsindustri     0 1......................2......................3.....................4......................5
        

Elektronik     0 1......................2......................3.....................4......................5
        

Bank/Finans     0 1......................2......................3.....................4......................5
        

Bygg/Fastighet     0 1......................2......................3.....................4......................5
        

Transport     0 1......................2......................3.....................4......................5
        

Läkemedel     0 1......................2......................3.....................4......................5
        

Energi     0 1......................2......................3.....................4......................5
        

Skog     0 1......................2......................3.....................4......................5
        

Fordon     0 1......................2......................3.....................4......................5
        

Stålindustri     0 1......................2......................3.....................4......................5
        

Gruvindustri     0 1......................2......................3.....................4......................5
        

Detaljhandel     0 1......................2......................3.....................4......................5
        

Annan bransch:
    0 1......................2......................3.....................4......................5

...............................         
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...............................     0 1......................2......................3.....................4......................5
        

                                                                                                                                                              
                                                                                                                                                             

15. Skatta hur stor påverkan följande faktorer har
i din bedömning av en arbetsplats attraktivitet!

   mycket
  ingen alls liten         stor

Att företaget är välkänt      0 1......................2......................3......................4.....................5
och har ett gott rykte             

Att företaget tar ett           0 1......................2......................3......................4.....................5
etiskt/socialt ansvar                

Att företaget är svenskt      0 1......................2......................3......................4.....................5
            

Tillgång till         0 1......................2......................3......................4.....................5
mentorprogram             

Tillgång till         0 1......................2......................3......................4.....................5
traineeprogram             

Aktivt jämställdhets-         0 1......................2......................3......................4.....................5
arbete             

Möjligheter att arbeta         0 1......................2......................3......................4.....................5
internationellt             

Flexibla arbetstider         0 1......................2......................3......................4.....................5
            

Hög lön         0 1......................2......................3......................4.....................5
            

Kontinuerlig         0 1......................2......................3......................4.....................5
vidareutbildning             

Tillgång till löneförmåner  0 1......................2......................3......................4.....................5
som t.ex. tjänstebil             

Goda utvecklings-         0 1......................2......................3......................4.....................5
möjligheter             

Varierande         0 1......................2......................3......................4.....................5
arbetsuppgifter             

Trevliga lokaler         0 1......................2......................3......................4.....................5
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Att företaget ordnar
gemensamma aktitviteter   0 1......................2......................3......................4.....................5
för anställda             

Att företaget är         0 1......................2......................3......................4.....................5
miljömedvetet             

Att företaget varit         0 1......................2......................3......................4.....................5
synligt under             
utbildningen
                                                                                                                                                              

16. Har du planer på att starta  Ja
ett eget företag i framtiden?  Nej 

                                                                                                                                                              

17. Vilken/ vilka av följande positioner  Chefspost på lägre nivå
siktar du mot i ditt framtida yrkesliv?  Chefspost på mellannivå

 Chefspost på högre nivå
 Specialist
 Styrelseledamot
 Medlem i ledningsgrupp
 Ingen av ovanstående

                                                                                                                                                              

18. Hur viktigt är det   inte alls lite    mycket
  för dig att bli chef?         0 1......................2......................3......................4.....................5

            

                                                                                                                                                              

19. Beskriv kortfattat ditt drömjobb! 
(t.ex. vilken sorts tjänst, arbetsuppgifter, position osv.)

................................................................................................................................................................

................................................................................................................................................................

................................................................................................................................................................

................................................................................................................................................................

................................................................................................................................................................

................................................................................................................................................................
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................................................................................................................................................................
                                                                                                                                                              

Födelseår ........... Civilstånd  ensamstående
 sambo/gift/reg.partnerskap
 särbo

Har du barn?  ja, antal:.....
 nej

                                                                                                                                                              

Till sist...
Kan du tänka dig att ställa upp på en intervju där du får utveckla dina svar kring dessa 
frågor? Tid och plats bestäms senare i samråd med dig. Intervjudeltagare får en present för 
sin medverkan.

 Ja, jag kan tänka mig att ställa upp i en intervju. (ej bindande)

Namn:.......................................................................

Telefonnummer:.......................................................

Bostadsort:................................................................
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Bilaga 2. Följebrev.

Till kvinnliga civilingenjörsstudenter!

Hej! Du är, som snart färdigutbildad civilingenjör, eftertraktad på arbetsmarknaden. Syftet med 
denna undersökning är att ta reda på hur du ser på din framtida karriär; vilka arbeten du kommer att 
söka och vad du har för mål och drömmar kopplade till ditt framtida yrkesliv. Enkäten är en del av 
mitt examensarbete på psykologlinjen vid Stockholms Universitet. Undersökningen utförs på 
uppdrag av Atlas Copco Construction Tools som kom med idén till uppsatsen. Atlas Copco 
Construction Tools har som mål att få in fler kvinnor i företaget och är intresserade av att veta vad 
du som blivande civilingenjör söker i ett arbete. 

Din medverkan i undersökningen är givetvis frivillig. Det är dock viktigt för undersökningen att så 
många som möjligt svarar för att öka kunskapen inom detta område. Försök att svara på alla 
frågorna och skicka sedan ditt svar i det portofria svarskuvert som följer med, gärna inom en vecka.

Enkätsvaren kommer att avidentifieras och personuppgifter samt dina svar kommer att behandlas 
konfidentiellt och enbart av undersökningsledaren. Svaren kommer sedan att datoriseras utan 
möjlighet att koppla svaren till dig som person. Varje enkät är märkt med en kod för att jag ska veta 
vilka som har svarat och vilka jag ska skicka påminnelser till. Då dina svar har datoriserats kommer 
listorna med namn och koder att förstöras. 

Utöver enkäten vill jag även intervjua ett mindre antal civilingenjörsstudenter för att få en bättre 
och djupare bild av ämnet. I slutet av enkäten får du ta ställning till om du kan tänka dig att delta i 
en intervju. 

Jag är tacksam för att du svarar på mina frågor och hoppas att de även kan väcka tankar och 
funderingar om ditt framtida yrkesliv. Om du har några frågor om enkäten eller undersökningen så 
kontakta mig på telefonnummer 0735- 963 541 eller 08-18 01 53.

Tack på förhand!

Stockholm, februari 2008

Helena Saaranen Ingemar Torbiörn
Undersökningsledare Handledare / Professor
Psykologiska Institutionen Psykologiska Institutionen
Stockholms Universitet Stockholms Universitet
tel: 0735 963 541 tel 08-162008
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Bilaga 3. Påminnelse.

Hej! För ett par veckor sedan skickades det ut en enkät till dig med frågor om hur du ser på din 
framtida karriär som civilingenjör. Enkäten är en del av mitt examensarbete på psykologlinjen vid 
Stockholms Universitet och utförs på uppdrag av Atlas Copco Construction Tools. Atlas Copco 
Construction Tools har som mål att få in fler kvinnor i företaget och är intresserade av att veta vad 
du som blivande civilingenjör söker i ett arbete. 

Eftersom jag inte har fått något svar från dig skickar jag denna påminnelse. Din medverkan i 
undersökningen är givetvis frivillig men det är viktigt för undersökningens kvalitet att så många 
som möjligt svarar. Jag vore mycket tacksam om du fyllde i enkäten och skickade den till mig i 
svarskuvertet som följde med enkäten. Om du behöver en ny enkät eller svarskuvert så kontakta 
mig via mail eller telefon så skickar jag nya (se kontaktuppgifter längst ner på sidan). Om du redan 
har skickat in enkäten så kan du bortse från denna påminnelse. 

Enkätsvaren kommer att avidentifieras och personuppgifter samt dina svar kommer att behandlas 
konfidentiellt och enbart av undersökningsledaren. Svaren kommer sedan att datoriseras utan 
möjlighet att koppla svaren till dig som person. Varje enkät är märkt med en kod för att jag ska veta 
vilka som har svarat och vilka jag ska skicka påminnelser till. Då dina svar har datoriserats kommer 
listorna med namn och koder att förstöras. 

Om du har några frågor om enkäten eller undersökningen är du välkommen att kontakta mig!

Tack på förhand!

Stockholm, februari 2008

Helena Saaranen
Undersökningsledare
Psykologiska Institutionen
Stockholms Universitet
tel: 0735 963 541
helena.saaranen@hotmail.com
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Bilaga 4. Halvstrukturerad intervjuplan.

Intervjuplan 

Introduktion

Inledning, ramar: om syftet med uppsatsen, sekretess, hantering av data osv.

Bakgrund 

Hur lång tid har du kvar, har du redan börjat söka jobb?

Har du haft några tankar inför den här intervjun?
Några frågor innan vi börjar?

Om utbildningens påverkan på synen på jobb

Hur tänkte du när du sökte till din utbildning? 
Hade du någon tanke om då vilken sorts jobb du ville ha?

Har de tankarna ändrats sen dess? 
Finns det något i utbildningen som har fått dig att bli intresserad av något annat än vad du 
ursprunligen hade tänkt dig?

Om arbetssökandet

Hur väljer du vilka jobb du ska söka? 

Vilken sorts tjänster kommer du att söka/ söker du? 

Kommer du att söka många jobb? 

Om attraktiva arbetsgivare

Finns det något ett företag kan göra för att ditt intresse för att arbeta där skulle öka?

Vad är det i de företag du vill jobba hos som lockar dig?

Om det första jobbet

Finns det något som är extra viktigt för dig i valet av ditt första arbete?

Har du någon bild av hur ditt första jobb skulle kunna se ut?

Om att göra karriär

Vad betyder det för dig att göra karriär? Vill du göra karriär?

Vill du bli chef? Varför resp. varför inte?
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Vill du göra karriär inom ett företag eller byta jobb för att utvecklas?

Om drömjobbet

Hur ser ditt drömjobb ut?`

Har du någon plan över hur du ska få ditt drömjobb?

Jobbet vs annat

Hur viktigt är jobbet för dig i det stora hela, sett till andra saker i ditt liv?

Vad driver dig just nu? Vad motiverar dig?

De som har jobb:
Hur gick rekryteringsprocessen till? 

Fanns det något i rekryteringsprocessen som du upplevde som bra eller dåligt? 

Motsvarar det jobbet som du har de tankar du hade då du sökte jobbet?
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Bilaga 5. Tabeller.

Resultat fråga 15. M(sd) och svar i procentandelar (n=116).
                                                                                                                                                                                               
Skatta hur stor påverkan följande faktorer har i din bedömning av en arbetsplats attraktivitet.

M(sd) 0 1 2 3 4 5
ingen liten mycket
alls stor 

                                                                                                                                                                                                
Att företaget är välkänt och 3.53(0.97) 0.9% 0.9% 11.2% 33.6% 37.9% 15.5%
har ett gott rykte

Att företaget tar ett etiskt/ 3.71(0.92) 0% 0.9% 8.6% 29.3% 40.5% 20.7%
socialt ansvar

Att företaget är svenskt 1.38(1.23) 31% 25.9% 21.6% 17.2% 3.4% 0.9%

Tillgång till mentorprogram 2.57(1.1) 5.2% 9.6% 28.7% 38.3% 15.7% 2.6%

Tillgång till traineeprogram 2.41(1.35) 9.5% 16.4% 26.7% 22.4% 20.7% 4.3%

Aktivt jämställdhetsarbete 3.35(1.18) 1.7% 5.2% 13% 34.8% 26.1% 19.1%

Möjligheter att arbeta 3.66(1.21) 1.7% 1.7% 13.8% 26.7% 23.3% 32.8%
internationellt

Flexibla arbetstider 4.0(0.88) 0% 0.9% 5.2% 18.1% 44.8% 31%

Hög lön 3.77(0.85) 0% 0.9% 6% 26.7% 47.4% 19%

Kontinuerlig vidareutbildning 4.37(0.7) 0% 0.9% 0.9% 5.2% 46.6% 46.6%

Tillgång till löneförmåner 2.91(0.96) 0.9% 7.8% 18.1% 50% 19% 4.3%
som t.ex. tjänstebil

Goda utvecklingsmöjligheter 4.62(0.53) 0% 0% 0% 2.6% 31.9% 65.5%

Varierande arbetsuppgifter 4.59(0.57) 0% 0% 0.9% 1.7% 34.5% 62.9%

Trevliga lokaler 3.68(0.79) 0.9% 0.9% 0.9% 36.2% 49.1% 12.1%

Att företaget ordnar gemensamma 3.19(1.1) 3.4% 3.4% 12.9% 38.8% 32.8% 8.6%
aktiviteter för sina anställda

Att företaget är miljömedvetet 3.5(1.06) 0.9% 3.4% 11.2% 31% 36.2% 17.2%

Att företaget varit synligt under 2.35(1.41) 12.1% 14.7% 29.3% 20.7% 16.4% 6.9%
utbildningen
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Resultat fråga  14. M(sd) och svar i procentandelar (n=116).
                                                                                                                                                                                              
 Ange hur intresserad du är av att jobba inom respektive bransch.

M (sd) 0 1 2 3 4 5
inte lite mycket
alls

                                                                                                                                                                                               
It/Data/Telecom 1.95(1.48) 20.9% 20.9% 24.3% 15.7% 13% 5.2%

Verkstadsindustri 3.06(1.5) 4.3% 17.4% 11.3% 20.9% 26.1% 20%

Elektronik 1.84(1.18) 13% 31.3% 21.7% 26.1% 7.8% 0%

Bank/Finans 1.77(1.42) 27% 15.7% 26.1% 18.3% 10.4% 2.6%

Bygg/Fastighet 2.34(1.39) 13% 15.7% 21.7% 27.8% 17.4% 4.3%

Transport 2.72(1.44) 8.7% 13% 18.3% 28.7% 20% 11.3%

Läkemedel 2.13(1.54) 19.8% 19% 15.5% 26.7% 11.2% 7.8%

Energi 2.83(1.37) 5.2% 14.8% 15.7% 32.2% 20% 12.2%

Skog 2.39(1.42) 12.1% 17.2% 19% 28.4% 17.2% 6%

Fordon 3.37(1.27) 2.6% 6.9% 12.1% 27.6% 30.2% 20.7%

Stålindustri 2.54(1.43) 10.3% 15.5% 18.1% 30.2% 17.2% 8.6%

Gruvindustri 1.67(1.31) 22.6% 26.1% 22.6% 20.9% 5.2% 2.6%

Detaljhandel 2.86(1.55) 13% 7.8% 12.2% 27% 27% 13%

                                                                                                                                                                                               


