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Abstract 

 

Background: The ability to attract and retain competence has become an increasingly challenging process 

as the external environment is constantly changing. Since regions have different capacities and conditions, 

previous research has only discussed the problem from the perspective of small versus large regions. Hence, 

the medium-sized region often falls into a gray zone and does not always have priority in national initiatives, 

which can affect the opportunities to attract and retain competence. 

 

Purpose: The purpose of the study is to map how 1) political, 2) economic, 3) social, 4) technological, 5) 

legal and 6) environmental/ecological factors affect the possibilities of attracting and retaining competence 

in a medium-sized region. 

 

Method: The study has been carried through via a quantitative data collection in form of a survey followed 

by a quantitative, statistical analysis. Through a questionnaire survey with 40 questions and with standardized 

response options, we collected data from 108 units. The survey was distributed by email and social media, 

answered by both men and women from different industries. After the data collection, the data was analyzed 

via the statistical data program SPSS Statistics to report average and standard deviations and with the help of 

Python and Plotly, in order to answer the purpose of the study by making a combined mapping of the impact 

of each factor. 

 

Conclusion: The study shows that the complete PESTLE analysis is a relevant tool for mapping the external 

environment of organizations and regions and describing how this affects the opportunities to attract and 

retain competence. 
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1. Inledning  

Kompetens är en grundläggande resurs då det ökar regioners konkurrenskraft. Då regioners kapacitet och 

förutsättningar ser olika ut har förmågan att attrahera och behålla kompetens blivit en alltmer utmanande 

process i takt med att den externa omgivningen förändras. I denna studie identifieras den externa 

omgivningens faktorer med hjälp av PESTLE-analysen, därav har studien antagit ett makroperspektiv. Målet 

med denna studie är därför att kartlägga hur 1) politiska, 2) ekonomiska, 3) sociala, 4) teknologiska, 5) 

juridiska och 6) miljömässiga/ekologiska faktorer påverkar möjligheterna att attrahera och behålla 

kompetens i en medelstor region.  

1.1 Behovet av kompetens   

Vi lever i ett organisationssamhälle då vi antingen tillbringar en stor del av vårt dagliga liv i eller i kontakt 

med organisationer. En central komponent i organisationssamhället är företag då dessa påverkar utvecklingen 

av samhällets ekonomi (Brunsson, 2010). Begreppet företagsekonomi innebär möjligheterna att hushålla med 

begränsade resurser och en mänsklig resurs är kompetens (Nilsson, Wallo, Rönnqvist & Davidsson, 2011).  

Sedan 1990-talet är både akademiker, forskare och yrkesverksamma fullt överens om att i tider 

där konkurrensen växer och den externa omgivningen förändras är det kompetens som är nyckeln till 

framgång (Pfeffer, 1994) och således organisationens mest kritiska resurs (Reich, 1990). Dock går det att 

konstatera att kompetens är en viktig resurs för organisationer än idag, vilket leder in på Human Resource 

Management (HRM) som är tvärvetenskapligt område och en avknoppning från företagsekonomin (Nilsson 

et al., 2011). HRM innefattar hur organisationer utvecklas genom att ta tillvara på mänskliga resurser på ett 

effektivt sätt är och är en av de mest grundläggande mekanismerna för att säkerställa att den kompetens som 

finns i organisationen överensstämmer med dess intressen (Nilsson et al., 2011). Innebörden av kompetens 

kan diskuteras på olika sätt men vi kan vara överens om att begreppet innebär en individs förhållningssätt, 

kunskap, färdigheter, erfarenheter och värderingar som används för att utföra en yrkesmässig prestation 

(Namatevs, Turlais & Dubkevics, 2016). Här spelar HR-funktionen en viktig roll då det är denna som 

säkerställer att organisationen tar tillvara på kompetens utifrån medarbetarens livscykel, dvs. processen att 

attrahera, rekrytera, utveckla, behålla och avveckla medarbetare (HR.com, 2018). Därav går det att fastställa 

att medarbetarlivscykeln är en grundläggande process i organisationers HRM-aktiviteter och att dessa bör 

vara väl integrerade i organisationens affärsstrategi för att denna ska uppnå sina strategiska mål (Nilsson et 

al., 2011).  

En organisations HRM-aktiviteter kan se olika ut men förmågan att attrahera och behålla 

kompetens är grundläggande för att en organisation ska vara konkurrenskraftig (Collins, 2007). Att attrahera 

kompetens är det första steget i medarbetarlivscykeln och kan förklaras genom att organisationen 

implementerar en unik HR-strategi för att betraktas som en attraktiv arbetsgivare (Collins, 2007). Att behålla 

kompetens kan liknas med det stadie man i medarbetarlivscykeln kallar “onboarding” där organisationen 

genom sin HR-strategi arbetar aktivt för att befintliga medarbetare trivs och stannar kvar i organisationen 

(Sohn, 2017). Att behålla kompetens innefattar även att fånga upp studenter som gjort praktik, examensarbete 

eller samarbeta med lokala aktörer för att behålla kompetens på orten (Sohn, 2017). Dock är det inte endast 

organisationens interna strategier som är avgörande för förmågan att attrahera och behålla kompetens. Det 

kommer bli en framtida utmaning då vårt dynamiska samhälle har skapat en geografisk obalans av kompetens 

och dagens jobb anses som utbytbara samtidigt som konkurrensen om arbetskraft växer (Taylor & Collins, 

2000). Tarique och Schuler (2010) menar att det finns en brist på kunskap hur organisationer ska attrahera 

och behålla kompetens och att dessa därav behöver anpassa sina HRM-system i relation till organisationens 

externa omgivning för att förstå och anpassa sig till sin omvärld.  
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Även ur ett regionalt perspektiv har möjligheten att attrahera och behålla kompetens blivit ett 

omdiskuterat problem. Tillväxtverket (2019) sänder ut alarmerande signaler om att det råder kompetensbrist 

i Sverige inom vissa yrken och att varje region står inför olika utmaningar för att uppnå en god 

kompetensförsörjning. Vidare fastslår Sveriges Kommuner och Landsting (SKL) (2018, oktober) att denna 

kompetensbrist hämmar ekonomisk tillväxt och att organisationer behöver bli bättre på att planera långsiktigt 

för att bemöta framtidens kompetensbehov. Det är därför mer nödvändigt än någonsin att tillsätta riktade 

åtgärder för att varje region ska uppnå sin fulla kapacitet (Tillväxtverket, 2019). SKL (2015) har i en studie 

undersökt vilka kompetensrelaterade utmaningar som Sveriges regioner upplever som de svåraste. Ett 

gemensamt problem är en avsaknad av dialog mellan organisation och offentlig sektor och att det efterfrågas 

samverkan för att öka sin förmåga att attrahera och behålla lokal kompetens. Redaktionen (2017, juni) i 

Svenskt näringsliv menar att kompetensbristen är ett resultat av låg kvalitet i utbildningar som erbjuds 

regionalt och att man misslyckats att skapa en effektiv matchning mellan organisationers kompetensbehov 

och arbetsmarknadens utbud. Om inte denna matchning överensstämmer så försvåras möjligheterna att 

attrahera och behålla kompetens och risken att regionens befolkning flyttar ökar (Redaktionen, 2017, juni). 

Då vi lever i en komplex och föränderlig värld har det blivit allt viktigare för organisationer att 

överväga vilka externa faktorer som rör sig i deras omgivning och hur dessa påverkar deras HRM-aktiviteter 

i form av att attrahera och behålla kompetens (Gupta, 2013). Organisationer behöver därför implementera 

skräddarsydda strategier för att skapa framgångsrika HRM-aktiviteter och öka sin förståelse för den externa 

omgivningen (Brunsson, 2010). Enligt Armstrong (2016) definieras begreppet strategi som en långsiktig 

organisatorisk plan som skapar konkurrensfördelar genom att sammanställa resurser i syftet att bemöta 

organisationens intressenter. Den externa omgivningen diskuterar vi närmare nedan. 

1.2 Att använda PESTLE-analysen för att beskriva den externa omgivningen  

För att kunna analysera den externa omgivningen är det lämpligt att använda sig av ett verktyg i form av en 

PESTLE-analys (Zalengera et al., 2014) då detta analysverktyg beskriver den externa omgivning som 

påverkar organisationens HRM-aktiviteter genom politiska, ekonomiska, sociala, teknologiska, juridiska och 

miljömässiga/ekologiska faktorer utifrån ett makroperspektiv (Zalengera et al., 2014). Genom att använda 

detta analysverktyg kan organisationer lättare planera och anpassa sina verksamheter både ur ett kort- och 

långsiktigt perspektiv då politiska faktorer såsom politisk stabilitet, inflation och konjunkturcykler kan 

svänga relativt snabbt medan sociala faktorer såsom kultur, normer och demografisk utveckling är något som 

växer fram över tid (Björkbacka, Blomqvist & Krantz, 2012). Organisationer kan också få en bättre förståelse 

för behovet av att planera och positionera sig vid upp- och nedgång gällande marknadstillväxt och bli 

medvetna om deras potential och affärsinriktning på marknaden (Zalengera et al., 2014). Vi anser att 

PESTLE-analysen kan kopplas ihop med olika utmaningar att attrahera och behålla kompetens. Detta 

diskuteras nedan. 

Politiska faktorer. Politiska val kan resultera i långa förhandlingar om regeringsunderlag eller 

minoritetsregeringar vilket medför att organisationers planering, beslutsfattning och investeringar påverkas 

av hur det politiska klimatet utvecklas, eftersom organisationer är beroende av ett politiskt klimat som främjar 

deras intresse (Alesina, Özler, Roubini & Swagel, 1996). Enligt Rydinger (2017, november) flyr flera 

organisationer Sverige då man upplever en brist på samverkan, dialog och ett icke tillfredsställande 

företagsklimat men också för att svensk lagstiftning inte upplevs överensstämma med organisationens behov 

(Rydinger, 2017, november).  

Ekonomiska faktorer. Tillväxt- och finansieringsmöjligheter har visat sig påverka 

organisationers ekonomiska kapacitet då detta i sin tur påverkar organisationers arbete med att attrahera och 

behålla kompetens (Zorina, 2018). Även höga skattetryck är något som påverkar organisationers möjligheter 

att attrahera och behålla kompetens (Rydinger, 2017, november). 
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Sociala faktorer. Människor flyttar inte endast till ett jobb, de flyttar till en plats och en social 

tillvaro (Wojan, 2007). Den sociala omgivningen i form av natur, kultur, idrott och andra aktiviteter som 

tillgodoser invånarnas livsstil eller intressen har visat sig vara avgörande för valet av bostads- eller arbetsort 

(Gupta, 2013). Då befolkningens rörelsemönster är i ständig förändring varierar även åldersfördelningen, 

vilket föder olika behov beroende åt vilket håll den demografiska utvecklingen rör sig (Niedomysl & 

Malmberg, 2009). Små regioner består ofta av en homogen åldersfördelning på grund av att den yngre 

generationen flyttar iväg för att studera eller för att skapa bättre karriärmöjligheter. Stora regioner har således 

större möjligheter att attrahera och behålla kompetens då dessa har tillgång till flera generationer av 

humankapital (Niedomysl & Malmberg, 2009).  

Teknologiska faktorer. Teknisk infrastruktur i form av goda förbindelser, fungerande nätverk, 

järnvägar och vägar är grundläggande för att möjliggöra distansarbete eller pendling vilket gör att små 

regioner blir mindre sårbara (Munton, 1995). Dock har den geografiska placeringen trots en god teknisk 

infrastruktur en stor påverkan på organisationers möjligheter att attrahera och behålla kompetens (Gupta, 

2013). Därför arbetar Statens väg- och transportinstitut (VTI) (2018) tillsammans med andra statliga 

myndigheter för att motverka kompetensbaserade klyftor i Sveriges regioner och de problem som följer av 

urbaniseringen och att humankapitalet centraliseras till de större städerna. Dock menar Brorström och 

Parment (2016) att urbaniseringen för med sig utmaningar som påverkar både stora och små regioner. De 

regioner som har gott om humankapital fortsätter utvecklas positivt och genererar ett större urval för 

organisationer, medan regioner som har brist på humankapital tenderar att stagnera (SKL, 2015). I dagens 

digitaliserade samhälle behöver organisationer anamma ett innovativt arbetssätt genom att använda sig av 

digitala och teknologiska verktyg (SKL, 2015). Dock menar Eliasson (1998a) att utan lokal kompetens i form 

av medvetna och kvalificerade organisationer som tillämpar ny teknik kan tekniken inte bidra i den 

utsträckning som den är till för. Den lokala kompetensen är således grundläggande för att en region ska hänga 

med i samhällsutvecklingen och implementera ett innovativt arbetssätt.  

Juridiska faktorer. Juridiska och legala system såsom lagar, policys och andra riktlinjer har 

också en betydande roll (Gupta, 2013). Von Below och Skogman Thoursie (2010) menar att en arbetsrättslig 

lagstiftning som Lagen om anställningsskydd (LAS) och andra arbetsmiljörättsliga lagar påverkar 

organisationers möjligheter att attrahera och behålla kompetens olika beroende på organisationens storlek, 

bransch eller geografisk position. 

Miljömässiga/ekologiska faktorer. Den miljö som omger organisationer har en inverkan på 

deras möjligheter att attrahera och behålla kompetens, då denna påverkar invånarnas val av bostadsort och 

arbetsort. Huruvida invånare anser att den omgivande miljön uppfattas som attraktiv tenderar vara en viktig 

aspekt för den arbetskraft som organisationer försöker attrahera och behålla (Weng & McElroy, 2010).  

Det går således utifrån tre anledningar att konstatera att PESTLE-analysen är relevant. 1) den 

kan beskriva organisationers externa omgivning, 2) den kan identifiera vilka faktorer som påverkar 

organisationers förmåga att attrahera och behålla kompetens och 3) den visar att regionala skillnader påverkar 

ett antal aspekter utifrån PESTLE-analysen (Mellander, Florida, Asheim & Gertler, 2013). Utifrån dessa tre 

anledningar diskuterar vi problemet vidare nedan. 

1.3 Förhållandet mellan organisation och region   

Som nämnt ovan kan ingen organisation existera utan att i någon utsträckning påverkas av sin externa 

omgivning (Fagerberg, Mowery & Nelson, 2005). Ur ett nationellt perspektiv hanteras den externa 

omgivningen olika beroende på hur länders förutsättningar ser ut (Tillväxtverket, 2019). På så vis kan det 

nationella agerandet liknas med ett lands regioner. Dock har inte regioner samma slagkraft och 

påverkansmöjligheter som en nation har, de blir snarare påverkade av sin politiska sfär. Sverige som nation 

består av 21 regioner med skiftande behov och förutsättningar (Tillväxtverket, 2019). Regeringen stiftar 

lagar, strategier, förordningar och villkorsbeslut och det är regionernas uppgift att implementera denna politik 
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utifrån olika förutsättningar och kapacitet (Tillväxtverket, 2019). Den regionala utvecklingen ska således 

främja de organisationer som finns lokalt för att dessa ska kunna attrahera och behålla kompetens på ett 

effektivt och hållbart sätt.  

Enligt C. Mellander (personlig kommunikation, 6 maj 2019) är definitionen av en medelstor 

region något tvetydig då sammanhanget spelar roll och vilken storlek övriga regioner har. En nation som 

USA som har en större befolkning än Sverige har således en annan storleksgrad på sina regioner och 

definierar en medelstor region på ett sätt, medan den svenska regionen definieras på ett annat (C. Mellander, 

personlig kommunikation, 6 maj 2019). Den regionala utvecklingen ser inte heller likadan ut i alla regioner. 

Skillnader i kapacitet gör att vissa regioner har svårare att tillgodose lokala organisationers framtida 

kompetensbehov och på så vis bli konkurrenskraftiga (Wetterqvist, mars, 2017). En region belägen i norra 

Sverige med en stor andel glesbygd och en mindre andel befolkning har sina förutsättningar jämfört med en 

region i södra Sverige med fler storstäder och en större befolkning, vilket innebär att man behöver anta 

anpassade strategier för att anpassa sig till sin externa omgivning. Externa faktorer kan således ha en positiv 

effekt för vissa regioner, medan de kan ha negativa effekter på andra (Wetterqvist, mars, 2017). Dock är det 

inte bara Sverige som brottas med problem kring obalans i regional kapacitet. Studier har visat att det råder 

en obalans även i andra länder och att klyftorna fortsätter att öka (Berry & Glaeser, 2005). I synnerhet drabbar 

denna obalans främst mindre regioner med en avskild geografisk placering, utan de resurser och kapacitet 

som större, centrala regioner har. Detta faktum sätter press på mindre regioners förmåga att samverka med 

andra aktörer för att attrahera och behålla kompetens och för att undvika kompetensbrist i de organisationer 

som har en viktig position för regionens fortsatta utveckling (Eliasson, 1983). Detta påvisar också att allt 

eftersom den externa omgivningen förändras behöver regioner och organisationer systematiskt anpassa sig 

genom att anta skräddarsydda strategier och använda sig av relevanta analysverktyg för att överleva (Eliasson, 

1983).  

1.4 Behovet av att förklara hur den externa omgivningen påverkar möjligheterna att 

attrahera och behålla kompetens i en medelstor region  

Utifrån tidigare forskning har det framkommit att externa faktorer har en påverkan på organisationers 

möjligheter att attrahera och behålla kompetens (Gupta, 2013). Dock har varje faktor undersökts enskilt, utan 

relation till de övriga. Därav saknas en sammantagen kartläggning av vilken påverkan samtliga faktorer enligt 

PESTLE-analysen har på möjligheterna att attrahera och behålla kompetens. Då tidigare forskning främst 

belyser möjligheterna att attrahera och behålla kompetens i små och stora regioner ser vi ett behov av att 

uppmärksamma den mellanstora regionen, då denna alltför ofta hamnar i en gråzon när det gäller nationella 

satsningar och antas ha en lägre prioritering (Eliasson, 1998a). Kan detta innebära att medelstora regioners 

behov inte alltid blir tillgodosedda?  

   För att förankra problemet till praktiken stämdes en träff med en näringslivsutvecklare inom 

strategisk kompetensförsörjning på Jönköpings kommun. Enligt M. Sohlberg (personlig kommunikation, 26 

mars 2019) är processen kring att attrahera och behålla kompetens en pågående utmaning då medelstora 

kommuner alltför ofta hamnar i en så kallad gråzon genom och antas att vara självgående och inte prioriteras 

vid nationella satsningar. Ett annat relevant problem är att regioner sällan höjer blicken, vilket gör att dessa 

lätt blir isolerade från sin externa omgivning och de möjligheter som det innebär (M. Sohlberg, personlig 

kommunikation, 26 mars 2019).  

På så vis har det identifierats ett kunskapsgap, vilket är att PESTLE-analysen som verktyg inte 

har används i sin helhet i en annan studie och att den medelstora regionen inte har analyserats utifrån den 

fullständiga PESTLE-analysen. Även att tidigare forskning diskuterar frågan utifrån perspektivet stora kontra 

små regioner där den medelstora regioner hamnar i en gråzon. Detta leder till fram till studiens syfte.  
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1.5 Syfte 

Syftet med denna studie är att kartlägga hur 1) politiska, 2) ekonomiska, 3) sociala, 4) teknologiska, 5) 

juridiska och 6) miljömässiga/ekologiska faktorer påverkar möjligheterna att attrahera och behålla kompetens 

i en medelstor region. 
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2. Metodologi  

Utifrån problemformulering och syfte ska studiens metodologi redovisas kring vilka tillvägagångssätt som 

valts. Synen på världen är enligt Bryman och Bell (2017) indelad i ontologi och epistemologi och det 

förhållningssätt vi väljer ska baseras utifrån vår syn på världen och hur vi ser på kunskap. För att besvara 

studiens syfte anser vi därför att ett positivistiskt förhållningssätt passar väl, då utrymmet till fri tolkning är 

begränsad. Studiens forskningsplan baseras således på ett positivistiskt förhållningssätt, en deduktiv ansats 

och kvantitativ forskning i form av en fallstudie.  

2.1 Vetenskapligt förhållningssätt: Positivism 

Positivism är en kunskapsteori och därav en del av epistemologin som handlar om läran om hur man ska 

samla in kunskap (Bryman & Bell, 2017). Då denna studie ämnar kartlägga hur den externa omgivningen 

påverkar möjligheterna att attrahera och behålla kompetens i en medelstor region utifrån PESTLE-analysen, 

behöver det material som samlas in hanteras på ett objektivt och rationellt sätt (Bryman & Bell, 2017).   Den 

externa omgivningen i form av politiska, ekonomiska, sociala, teknologiska, juridiska och 

miljömässiga/ekologiska faktorer existerar och är en sanning, oavsett i vilken utsträckning människor 

påverkas av den. Därav har vi i denna studie anammat ett positivistiskt synsätt. Som positivister uppfattar vi 

att världen utanför och forskaren är två separata parter (Jacobsen, 2002). Därav väljer positivister att se 

världen objektivt så dessa parter inte ska ha en påverkan på varandra. Detta innebär att undersökningen utförs 

på ett objektivt sätt utifrån den kontext som de lever i (Jacobsen, 2002). Därav vill vi ha en distans mellan 

oss och studiens enheter. Genom att anta ett positivistiskt förhållningssätt kan studien kan generaliseras till 

fler regioner än enbart den vi avser att undersöka. Vi vill således involvera så lite personliga värderingar och 

subjektiv tolkning som möjligt och på så sätt begränsar vi vår egen medverkan för att beskriva den sociala 

verkligheten som den är, dvs. att studien ämnar nå samma resultat som om någon annan genomfört studien. 

Enligt Bryman och Bell (2017) innebär det att forskaren vill uppnå replikerbarhet i studien, då 

undersökningen inte ska påverkas av vem som utformar den. Bryman och Bell (2017) menar att ett 

positivistiskt förhållningssätt innebär att synen på kunskap kan delas in i generella termer inom det sociala 

systemet, att kunskapen är uppenbar och baseras på fakta och att data ska fastställas värderingsfritt. Det är 

således inte studiens avsikt att redogöra för varje organisations uppfattning, utan utföra en sammantagen 

kartläggning hur externa faktorer påverkar möjligheterna att attrahera och behålla kompetens i en medelstor 

region. Studien kommer därav att göra en generalisering av regionen och kartlägga insamlade data utifrån 

hur verkligheten ser ut, vilket rimmar väl med vårt positivistiska förhållningssätt (Bryman & Bell, 2017).  

2.2 Studiens forskningsdesign 

När studiens problemformulering är gjord ska författarna avgöra vilken undersökningsmetod som är mest 

ändamålsenlig för studien (Jacobsen, 2002). Då studien utgår från tidigare forskning har denna en deduktiv 

ansats. Då studiens kunskapsgap utgår från PESTLE-analysen för att kartlägga hur den externa omgivningen 

påverkar möjligheterna att attrahera och behålla kompetens i en medelstor region utifrån ett makroperspektiv, 

styrks valet av ett positivistiskt förhållningssätt. Då studien ämnar kartlägga insamlade data utifrån en region 

lämpar sig en fallstudie och därav är studiens data samt insamlings- och analysmetod kvantitativ (Bryman & 

Bell, 2017).    
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Figur 2.1: Studiens forskningsdesign (Eggen & Andersson, 2019) 

2.2.1 Deduktiv ansats  

Rollen av teori är en viktig aspekt i en vetenskaplig forskningsprocess och huruvida vad som ska styra 

studiens tillvägagångssätt; empiri eller teori (Bryman & Bell, 2017). Innan forskningsprocessen påbörjas och 

för att hålla studien så objektiv som möjligt, behöver forskaren återkommande säkerställa att studiens innehåll 

är relevant och om kunskapen, genom teori, är relevant för ändamålet av studien (Jacobsen, 2002). Då studien 

bygger på tidigare forskning gällande hur den externa omgivningen möjligheterna att attrahera och behålla 

kompetens vill vi använda relevant, existerande teori för att fylla studiens kunskapsgap. På så sätt har vi valt 

att ha en deduktiv ansats (Bryman & Bell, 2017). Då studien ämnar ha en objektiv och neutral 

insamlingsmetod som successivt adderas till vår kunskapsbyggnad, används en så kallad kumulativ forskning 

(Jacobsen, 2002). Tidigare forskning kring PESTLE-analysen medför att vi kan beskriva den externa 

omgivningen utifrån denna (Gupta, 2013). PESTLE-analysen har valts som teoretisk referensram då denna 

beskriver externa faktorer utifrån ett makroperspektiv, vilket innebär att denna analyserar världen som den är 

och utifrån sanningen. Vi anser därav att ett makroperspektiv är en bra kombination med positivism som 

innebär liknande synsätt. Vi grundar således studien på teorier innan påbörjad datainsamling, då vi vill 

beskriva problemformuleringen så specifikt från början (Jacobsen, 2002).  

 PESTLE-analysen har möjliggjort att vi har funnit ett forskningsgap som vi undersöka vill 

genom en empirisk insamling (Jacobsen, 2002). PESTLE-analysen ger även möjligheten att utforma 

ämnesriktiga frågor till studiens enheter. Detta rimmar väl med ett positivistiskt förhållningssätt, då 

positivister anser att det ska finnas en logik i framställande av teorier och data (Bryman & Bell, 2017). Genom 

ett deduktivt förhållningssätt och ett positivistiskt synsätt utifrån ett makroperspektiv kan vi kartlägga 

insamlade data utifrån en teoretisk referensram för att besvara studiens syfte. Slutligen, utifrån denna 

beskrivning baserar vi vår studie på väl beprövade teorier och tidigare forskning. Då studien utgår från en 

teoretisk referensram kommer denna att styra insamling av data, vilket leder in på valet av en kvantitativ 

forskningsmetod.  

2.2.2 Kvantitativ forskningsmetod  

För att besvara studiens syfte ska författaren avgöra vilken typ av data som är lämplig. Detta kan delas in i 

kvantitativa eller kvalitativa data (Bryman & Bell, 2017). En kvantitativ metod innebär att studiens mått och 

värden är numeriska och generella, vilket rimmar väl med vårt positivistiska förhållningssätt (Jacobsen, 

2002). I denna studie ämnar därför datainsamlingen ske genom siffror och numeriska värden för att skapa en 

övergripande bild över hur den externa omgivningen påverkar möjligheterna att attrahera och behålla 

kompetens i en medelstor region. Därav behöver vi använda oss av en insamlingsmetod som ökar chansen 

att når ut till så många enheter som möjligt för att kunna kartlägga hela regionen (Jacobsen, 2002). En 

kvantitativ metod möjliggör att, i linje med ett positivistiskt förhållningssätt, objektivt samla in och analysera 

kvantitativa data för att skapa en generell uppfattning av hur den externa omgivningen påverkar möjligheterna 

att attrahera och behålla kompetens i en medelstor region. Genom att ha standardiserade svarsalternativ och 

frågor i studiens insamlingsmetod som utgår från 1) politiska, 2) ekonomiska, 3) sociala, 4) teknologiska, 5) 

juridiska och 6) miljömässiga/ekologiska faktorer är studiens tillvägagångssätt kompatibelt med ett 

positivistiskt förhållningssätt och deduktiv ansats, då frågorna är teoretiskt grundade och möjliggör insamling 

av standardiserade svar. Då samtliga enheter får svara på frågor utifrån samma förutsättningar och utan 

utrymme till fritextsvar behåller vi objektiviteten i studiens insamlingsmetod och mått.  
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 Kvantitativa undersökningsmetoder blir ofta kritiserade för att utföras via distans och uppfattas 

som ett avståndstagande mellan forskaren och studiens enheter. Dock anser vi inte att detta är en nackdel då 

studien ämnar genomföras med objektiva ögon och således vara så fri som möjligt från påverkan av 

enheternas subjektiva värderingar. Enheterna svarar dock utifrån sin organisations situation vilket kan ses 

som en form av subjektiv bedömning och innebär en viss nivå av tolkning, men för att skapa den överblick 

som krävs och besvara studiens syfte anser vi detta som nödvändigt. För att minimera nivån av tolkning har 

vi ingen personlig interaktion med enheterna (Jacobsen, 2002).  

 I studien analyseras den insamlade data utifrån en kvantitativ ansatsmetod. Detta går i linje med 

valet kring en kvantitativ datainsamling, en deduktiv ansats och ett positivistiskt förhållningssätt. På så vis 

kan insamlad data behandlas utifrån givna standardiserade svar, vilket skapar en möjlighet att generalisera 

resultatet till andra medelstora regioner. Det finns därav inga detaljerade eller nyanserade svar som kan 

påverka studiens mål; att kartlägga hur den externa omgivningen påverkar möjligheterna att attrahera och 

behålla kompetens i en medelstor region. 

 Vi avser även att identifiera den information som vi behöver i studien innan vi påbörjar vald 

datainsamling. Detta gör att vi antar en extensiv metod som anses som sluten. En extensiv metod medför att 

vi vill undersöka många enheter med få variabler, vilket är väl lämpat för att uppnå studiens syfte. Detta går 

i linje med en kvantitativ forskningsmetod (Jacobsen, 2002). Med hjälp av en deduktiv ansats utifrån 

PESTLE-analysen och ett positivistiskt förhållningssätt kan vi säkerställa att vi utför undersökningen utifrån 

ett makroperspektiv.  

Slutligen fastställs att genom att samla in och analysera kvantitativa data genom en kvantitativ 

metod, präglas studien av en utmärkande kvantitativ forskning. 

2.2.3 Fallstudie och val av fall  

Den sista delen i studiens forskningsdesign är att forskaren avgör hur data ska samlas in. I denna studie är det 

centralt att undersöka hur 1) politiska, 2) ekonomiska, 3) sociala, 4) teknologiska, 5) juridiska och 6) 

miljömässiga/ekologiska faktorer påverkar möjligheterna att attrahera och behålla kompetens i en medelstor 

region. För att knyta an till studiens deduktiva ansats genom PESTLE-analysen som teoretisk referensram 

och ett positivistiskt förhållningssätt är det därav relevant att fokusera på ett fall utifrån ett makroperspektiv. 

Att använda sig av en fallstudie innebär att studera en viss plats eller lokal (Bryman & Bell, 2017). I denna 

studie är fallet en region; Jönköpings region. 

Det är alltså lämpligt att använda fallstudier vid de fall som forskaren vill inhämta en stor mängd 

information om det enskilda fallet (Bryman & Bell, 2017). Då studiens fall är Jönköpings region är det 

nödvändigt att samla in en stor mängd data från en bred population för att på ett sammantaget sätt kunna 

kartlägga hur en medelstor region påverkas av sin externa omgivning. På så vis samlar vi in data från ett stort 

antal enheter (organisationer) men fokuserar på ett enskilt fall (medelstor region). Enligt Bryman och Bell 

(2017) ska forskaren vara medveten om vad man vill få ut av studien och på så vis öka sin kunskap. Forskaren 

behöver också ta ställning kring studiens analysnivå och i denna studie kommer vi på så vis använda oss av 

organisationen som analysnivå. Vi väljer således att avgränsa oss genom att anta ett organisationsperspektiv 

då studien ämnar kartlägga hur 1) politiska, 2) ekonomiska, 3) sociala, 4) tekniska, 5) juridiska och 6) 

miljömässiga/ekologiska faktorer påverkar möjligheterna att attrahera och behålla kompetens i en medelstor 

region. Enligt Bryman och Bell (2017) passar en fallstudie väl in i kombination med den kvalitativa 

forskningsansatsen, men det är inte nödvändigt då en fallstudie kan vara ett sätt att testa eller att generera en 

teori. Då denna studie har en deduktiv ansats anser vi att en fallstudie passar väl för att testa den teori som 

ligger till grund för datainsamlings- och analysprocessen och för att besvara studiens syfte (Bryman & Bell, 

2017).  
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2.3 Övergripande modell över studiens metodologi  

Figur 2.2 nedan illustrerar att studien präglas av ett positivistiskt förhållningssätt. Genom en 

skrivbordsundersökning framkom att det saknas en sammantagen kartläggning av hur externa faktorer 

påverkar möjligheterna att attrahera och behålla kompetens i en medelstor region, vilket genererade studiens 

kunskapsgap och syfte. Via en litteraturundersökning samlades litteratur in för att bygga studiens teoretiska 

referensram som baseras på PESTLE-analysen och begreppen attrahera och behålla kompetens, då det finns 

en omfattande mängd forskning kring hur externa faktorer påverkar möjligheterna att attrahera och behålla 

kompetens utifrån PESTLE-analysen. Studien utgår därför från en deduktiv ansats (Jacobsen, 2002). Via 

litteraturundersökningen och PESTLE-analysen utformades studiens hypoteser. Den teoretiska 

referensramen och den deduktiva ansatsen lade således grunden för studiens kvantitativa datainsamling och 

kvantitativa dataanalys som genomfördes via en fallstudie; Jönköpings region där 250 enheter 

(organisationer) fick svara på enkätfrågor. Detta ledde slutligen fram till studiens resultat och i detta skede 

kunde studiens hypoteser bekräftas eller förkastas. 

 

 
 

Figur 2.2: Övergripande modell över studiens metodologi (Eggen & Andersson, 2019) 
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3. Teoretisk referensram  

Denna studie ämnar kartlägga hur 1) politiska, 2) ekonomiska, 3) sociala, 4) teknologiska, 5) juridiska och 

6) miljömässiga/ekologiska faktorer påverkar möjligheterna att attrahera och behålla kompetens i en 

medelstor region. Genom en litteraturundersökning och studiens deduktiva ansats har det visat sig att externa 

faktorer påverkar möjligheterna att attrahera och behålla kompetens, därav har vi valt PESTLE-analysen 

som teoretisk referensram och definiera den externa omgivningen utefter denna. Avsnittet innefattar därav 

den externa omgivningens samband med att attrahera och behålla kompetens. 

3.1 Sambandet mellan politiska faktorer och att attrahera och behålla kompetens 

Organisationers strategiska arbete bör präglas av en medvetenhet om den externa omgivningens påverkan på 

möjligheterna att hantera kompetens. Detta innebär att aktivt söka efter ny kompetens och behålla den 

befintliga genom att anpassa sig till framtida förändringar (Armstrong, 2016).  

 PESTLE-analysen inleds med politiska faktorer som innefattar förändringar i det rådande 

politiska klimatet, regeringsskifte och lagstiftning men också politiska effekter av regeringsbeslut (Gupta, 

2013). Politisk stabilitet och instabilitet har ett visst inflytande på alla nationer men gör sig till uttryck på 

olika sätt. Alesina, Özler, Roubini och Swagel (1996) definierar politisk instabilitet som benägenheten att 

förändra den styrande makten, antingen genom oförfattningsbara eller konstitutionella medel och menar att i 

de nationer där det råder politisk instabilitet är den ekonomiska tillväxten lägre. Politisk instabilitet är något 

som har ett inflytande på nationer under lång tid och det tar tid att återhämta sig helt efter en politisk kollaps 

eller instabila perioder. Det har således visat sig att politiska faktorer också har ett inflytande på de övriga 

faktorerna i den externa omgivningen (Alesina et al., 1996). En följdfråga som Alesina et al. (1996) därför 

ställer sig är om politisk instabilitet genererar låg ekonomisk tillväxt eller om en låg ekonomisk tillväxt leder 

till politisk instabilitet. Organisationers ekonomisk tillväxt kan minska på grund av en politisk instabil miljö, 

som till exempel långdragna maktskiften. Ur ett annat perspektiv kan en regering försätta sig i en förödande 

situation på grund av en svag ekonomisk utveckling (Alesina et al., 1996). Andra studier har påvisat att låg 

ekonomisk tillväxt ökar risken för politisk instabilitet, då det har en negativ påverkan på organisationers 

ekonomiska investeringar och produktivitet. Politisk instabilitet kan också orsaka klyftor gällande priser och 

skatteskillnader, vilket medför att vissa organisationer och regioner missgynnas eller hamnar efter i 

utvecklingen. Von Below och Thoursie (2010) menar att policys och lagstiftning gällande säkerhet är en 

politisk fråga och att detta genomsyras av politisk instabilitet. Politikerna däremot, anser att det är 

organisationerna som ska generera tillväxt och arbetstillfällen för att regionen ska blomstra. Förhållandet 

mellan organisation, region och politik präglas därför av en ömsesidig förväntan.  

Då politisk instabilitet har visat sig ha en negativ påverkan på ekonomisk tillväxt vilket i sin tur 

påverkar organisationers förmåga att attrahera och behålla kompetens kan politisk stabilitet ha en positiv 

påverkan (Von Below & Thoursie, 2010). Studiens första hypotes är därför följande; 

 

H1a: Politisk stabilitet har en positiv påverkan på organisationers möjligheter att attrahera 

och behålla kompetens.  

 

Bostadsmarknaden har varit ett omdiskuterat dilemma sedan många år tillbaka. Många regioner brottas med 

problem såsom bostadsbrist, bristande kvalitet på bostäder, för höga kostnader eller långa bostadsköer 

(Kalbro, Lind & Lundström, 2009). Bostadsmarknaden spelar således en viktig roll för att skapa en effektiv 

och dynamisk region och bör ses utifrån ett större sammanhang för att kunna anpassas till den demografiska 

förändringen (Kalbro et al., 2009). För att möjliggöra för en nationellt gynnande byggprocess bör man ta ett 

krafttag kring var, hur och vilka typer av bostäder som behöver byggas. På så sätt skapas ett bättre utgångsläge 

för en gemensam ekonomisk tillväxt och en hållbar planering i hela landet (Kalbro et al., 2009).  
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 Bostadsmarknaden spelar också en viktig roll utifrån ett regionalt perspektiv och i relation till 

utvecklingen av ny infrastruktur i syftet att skapa konkurrenskraftiga regioner som skapar tillväxt. Detta 

ställer höga krav på kommuner och regioner att samverka för att attrahera och behålla kompetens genom att 

tillgodose samhällets behov kring byggande av bostäder (Kalbro et al., 2009). Bostadsmarknaden påverkar 

organisationers möjligheter att attrahera och behålla kompetens utifrån flera aspekter. Politiska organ kan 

påverka och utforma bostäder efter behov, till exempel genom lagstiftning eller kommunala bostadsbolag 

som främjar byggande (Lindgren & Holm, 2010). Problematiken är att många organisationer anser att det är 

politikernas ansvar att leverera bostäder och främja byggande som underlättar rörlighet, vilket på lång sikt 

möjliggör för organisationer att attrahera och behålla kompetens. 

 

H1b: En god tillgång av bostäder har en positiv påverkan på organisationers möjligheter att 

attrahera och behålla kompetens. 

 

Tödtling och Trippl (2005) menar att det inte finns en gemensam manual för hur en region blir 

konkurrenskraftig. Därav krävs det att varje enskild region arbetar systematiskt för att ta vara på sina unika 

resurser och identifiera lokala utmaningar. Regionala utmaningar genomsyrar även de organisationer som 

verkar i området och ställer således krav på dem för att behålla och attrahera kompetens (Tödtling & Trippl, 

2005). Därav har det visat sig att samverkan har en påverkan på regioners och organisationers fortsatta 

utveckling då detta leder till en ömsesidig förståelse mellan olika aktörers behov. Genom samverkan mellan 

organisation, näringsliv och övriga instanser kan regioner planera långsiktigt, bli mer motståndskraftiga vid 

externa påtryckningar och på så vis bli en konkurrenskraftig och växande region (Tödtling & Trippl, 2005).  

 En typ av samverkan som visat sig vara betydande för regioners konkurrenskraft är 

kunskapsbaserad kluster (Cooke, 2002). Regioner ses ofta som ett isolerat område och man höjer sällan 

blicken utanför den egna regiongränsen, vilket gör att man lätt missar den positiva effekten av att samla in 

ny kunskap och lära av andra regioner för att förstärka den geografiska positionen. Detta underlättar på så vis 

möjligheterna att attrahera och behålla kompetens (Cooke, 2002). Regioner som inte ser denna möjlighet 

tenderar att stagnera och bli isolerade från sin externa omgivning (Tödtling & Trippl, 2005). Om en region 

har en annan som förebild kan denna anamma den andra regionens arbetssätt och implementera detta inom 

sitt geografiska område. Edquist (1997) menar att ett regionalt samarbete ska ses som en icke linjär, interaktiv 

process med intensiv kommunikation och öppenhet. På så vis kan utbildningsinstitutioner, 

finansieringsinstitut och organisationer arbeta mot ett gemensamt mål för att attrahera och behålla kompetens 

inom den egna regionen. 

 

H1c: En fungerande samverkan mellan region, kommun, näringsliv och organisationer har en 

positiv påverkan på organisationers möjligheter att attrahera och behålla kompetens. 

 

Tillgång till universitet, eftergymnasiala utbildningar och utbildningsaktörer styr vilken nivå av utbildning 

som ges i regionen och påverkar således kompetensutvecklingen i närområdet. Då vissa regioner erbjuder 

universitet och har ett varierande utbud av eftergymnasiala utbildningar påverkar detta befolkningens 

rörelsemönster. Andelen migrerande invånare ökar därför i stadig takt på grund av flytt till de orter och 

regioner som erbjuder universitet eller andra eftergymnasiala utbildningar (Rérat, 2016). Detta innebär en 

utmaning att attrahera och behålla kompetens för de regioner som inte kan erbjuda den typen av utbildning 

(Rérat, 2016). En färsk studie visar att 54% av andelen invånare som flyttar från en region för att studera inte 

flyttar tillbaka. Denna så kallade utbildningsbaserade migration skapar således en geografisk obalans av 

kompetens (Haartsen & Thissen, 2014). Dock har de regioner som erbjuder universitet och andra 

eftergymnasiala utbildningar sin problematik med att behålla nyexaminerad kompetens, då 45% av andelen 

examinerade stannar kvar och söker arbete i den region som de har studerat (Rérat, 2016). Trender visar att 

man hellre flyttar vidare och söker arbete i större städer som erbjuder bättre utvecklingsmöjligheter, mer 
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arbetstillfällen och högre lönenivå (Glaeser & Maré, 2001). Detta belyser fenomenet ytterligare och visar på 

att det är en pågående utmaning att attrahera och behålla kompetens. 

 

H1d: Regionens tillgång till universitet eller annan eftergymnasial utbildning har en positiv 

påverkan på organisationers möjligheter att attrahera och behålla kompetens.  

3.2 Sambandet mellan ekonomiska faktorer och att attrahera och behålla 

kompetens 

Vidare följer ekonomiska faktorer som innefattar förändringar på arbets-, bostads-, och kapitalmarknaden, 

priser, räntor, förändringar i växelkurser, världshandelns mönster, konjunkturcykler och andra ekonomiska 

effekter (Gupta, 2013). Därav är tillväxt och finansiering två viktiga byggstenar för en organisations 

utveckling. Utvecklingen har rört sig från att regioner har velat attrahera organisationer till att stället vilja 

attrahera kompetens. Anledningen till denna trend är att om det finns tillgång till kompetens är således 

organisationer villiga att starta verksamhet i regionen, då det innebär bättre förutsättningar för en god tillväxt 

(Gupta, 2013). Ekonomisk tillväxt kopplas därför ofta samman med framgången kring att attrahera 

kompetens. Regioner med en positiv ekonomisk utveckling möjliggör en framtidstro för regionens potential, 

vilket kan innebära finansieringsmöjligheter då regionen uppfattas som uppåtgående och uppvisar en 

stabilitet. Därav är det angeläget för regioner att arbeta systematiskt med denna fråga (Mellander et al., 2013). 

Den externa omgivningen har en stor inverkan på de aktörer som befinner sig i regionen, därav går det att se 

ett samband mellan den externa omgivningen och framgång i form av ekonomisk tillväxt (Forslid, 2008). 

Enligt Zorina (2018) kan organisationer använda tillväxtmodeller för att behandla grundläggande 

ekonomiska frågor och problem. Dock brister ofta organisationernas insikt kring att investering i kompetens 

genererar ökad tillväxt. Hur man ska arbeta för att attrahera och behålla kompetens är därför en av de mest 

grundläggande frågorna som en organisation behöver ta ställning till (Zorina, 2018).  

 Organisationer i den geografiska omgivningen påverkar regionens ekonomiska tillväxt genom 

att skapa arbetstillfällen. Därav går det att dra slutsatsen att regioners och organisationers tillväxt går hand i 

hand. Dock går det inte att uppfylla detta mål utan en attraktiv och kunskapsfrämjande omgivning. Denna 

kunskapsfrämjande omgivning definieras enligt ovan som kunskapsbaserade kluster, som genom 

kunskapsspridning och nätverkande gör det geografiska området mer attraktivt och ökar chansen att invånare 

finner området tilltalande och således kan tänka sig att bosätta sig och arbeta där (Mellander et al., 2013). På 

så vis ökar möjligheten att attrahera och behålla kompetens och på lång sikt har det en positiv inverkan på 

hela regionens ekonomiska tillväxt. Studiens andra hypotes är således; 

 

H2a: En fungerande tillväxt och goda finansieringsmöjligheter inom regionen har en positiv 

påverkan på organisationers möjligheter att attrahera och behålla kompetens.  

 

Något som har en negativ påverkan på organisationers utveckling är när levnads- och boendekostnader inte 

ligger på en nivå som tillfredsställer invånare. När invånare har svårt att hitta boende, begränsas också 

möjligheterna att attrahera och behålla kompetens (Czinkan & Horváth, 2019). Fastighetspriserna påverkas 

av bostadsbebyggelsen och balansen mellan utbud och efterfrågan. Om invånare kan hitta en bostad till ett 

lämpligt pris ökar chansen att fler stanna kvar i regionen. För att förstå nivån på dagens bostadspriser bör 

man inse att den geografiska placeringen och omgivningen spelar en nyckelroll när det kommer till invånares 

och organisationers behov. Idag är det svårt att få tillgång till bostad i större städer på grund av höga priser 

och hård konkurrens, vilket resulterar i en bostadsbrist som gör att organisationer kan drabbas av färre 

ansökningar till deras vakanser. Här kan mindre regioner ha en fördel då de allt som oftast har lägre levnads- 

och boendekostnader då efterfrågan på dessa bostäder är lägre. Det går alltså att dra slutsatsen att det är 

efterfrågan som avgör boendekostnaderna (Czinkan & Horváth, 2019). I mindre städer är tillgängligheten till 
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bostäder god men bristen på arbetskraft, humankapital och arbetstillfällen är istället ett större problem då den 

unga generationen tenderar att flytta till större städer för bättre utvecklingsmöjligheter. Större städer och 

regioner som anses vara attraktiva att bo, leva och arbeta i brottas istället med utmaningen att tillgodose en 

växande efterfrågan av bostäder (Mellander et al., 2013). Därav blir bostadsbrist en negativ konsekvens av 

att regionen inte uppfattat den externa omgivningens behov (Eliasson, 1983). Vidare menar Eliasson (1983) 

att det råder en obalans på regional nivå gällande regioners storlek, tillgång till bostäder och behov av 

arbetskraft vilket har en negativ påverkan på organisationers möjligheter att attrahera och behålla kompetens. 

När invånare upplever att levnads- och boendekostnader är rimliga inom regionen har det en positiv påverkan 

på möjligheterna att attrahera och behålla kompetens. Därav blir studiens hypotes 2b följande;  

 

H2b: Regionens levnads- och/ eller boendekostnader har en positiv påverkan på 

organisationers möjligheter att attrahera och behålla kompetens. 

 

Organisationer kan i olika utvecklingsskeden vara i behov av ekonomiskt stöd, därav kan dessa ansöka om 

ekonomiska bidrag från myndigheter. Syftet med ekonomiska bidrag är att utveckla organisationer och stödja 

dem i deras arbete. Några exempel är bidrag såsom innovationsstöd, forskningsstöd, utvecklingsstöd, 

investeringsstöd eller ekonomiskt stöd till utbildning eller produktutveckling (Vinnova, 2017). Ekonomiskt 

stöd i form av utbildning kan hjälpa organisationers arbete att attrahera och behålla kompetens, genom att 

investera i relevanta utbildningar utifrån organisationens behov. Vinnova (2017) beviljar olika typer av 

ekonomiska bidrag för att stötta organisationer i deras arbete och underlätta för dem att vidareutveckla sin 

verksamhet. Arbetsförmedlingen erbjuder också olika typer av ekonomiskt stöd till organisationer för att de 

ska bli mer konkurrenskraftiga. Arbetsförmedlingen (2017) samarbetar också med Sveriges Kommuner och 

Landsting (SKL) för att utveckla och underlätta för regioners och organisationers möjligheter att hantera 

kompetens. Även Tillväxtverket (2019) bidrar med ekonomiskt stöd till organisationer genom 

investeringsbidrag, innovationsstöd eller stöd till samverkansprojekt.  

 

H2c: Ekonomiskt stöd från till exempel Arbetsförmedlingen, Vinnova eller Tillväxtverket har 

en positiv påverkan på organisationers möjligheter att attrahera och behålla kompetens. 

3.3 Sambandet mellan sociala faktorer och att attrahera och behålla kompetens 

Sociala faktorer innefattar sociala trender, normer, kultur, invånares livsstil och hälsa och demografiska 

mönster (Gupta, 2013). Demografisk fördelning innefattar befolkningsstorlek, sammansättning och 

fördelning och kan se olika ut beroende på invånares kön, ålder, etnicitet, utbildningsnivå eller civilstånd 

(Gupta, 2013). Då det demografiska mönstret ständigt förändras ställs det höga krav på regioner och 

organisationer att anpassa sig utefter den demografiska fördelningens behov, beteenden, förväntningar och 

värderingar för att attrahera och behålla kompetens (Gordon, 2010).    

 Demografin gällande ålder delas vanligtvis in i fyra kategorier. Traditionalisternas generation 

är den äldsta och mest erfarna åldersgruppen, födda från 1920-talet fram till tidigt 1940-tal. Näst intill 90% 

av dessa har gått i pension och resterande 10% kommer göra det inom den närmaste framtiden. 

Traditionalisterna har värdefull erfarenhetsbaserad kompetens, vilket utmanar organisationer att utforma 

arbetssätt för att ta tillvara och behålla deras kompetens inom verksamheten när dessa går i pension (Gordon, 

2010). Traditionalisternas syn på karriär är att vara trogen en och samma arbetsgivare genom hela yrkeslivet. 

De är mogna, arbetsvilliga. Många organisationer utformar därför arbetssätt och rutiner för att behålla deras 

kompetens så länge som möjligt (Gordon, 2010).  

 Generation X; också kallade MTV-generationen eller Ensamvargarna innefattar den 

åldersgrupp som är födda från mitten av 1960-talet fram till tidigt 1980-tal. Deras syn på karriär präglas av 
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autonomi och att arbetet endast är en inkomst för att kunna leva. De är även misstänksamma mot auktoriteter 

(Kapoor & Solomon, 2011).  

Generationen Baby Boomers är födda från mitten av 1940-talet fram till tidigt 1960-tal och är 

de som har flest auktoritära positioner. Deras syn på att göra karriär är att agera lojalt gentemot sin 

arbetsgivare och förväntar sig samma behandling tillbaka (Crampton & Hodge, 2007).  

Millenierna; eller Generation Y innefattar den åldersgrupp som är yngst på dagens 

arbetsmarknad. De äldsta i denna åldersgrupp är strax över 30 år (Gordon, 2010). De har vuxit upp med 

teknologi sedan barnsben och är de som är mest impulsiva och rörliga på dagens arbetsmarknad. De 

prioriterar livet utanför arbetet i första hand. De har lätt för att lära, är flexibla och ogillar strama regler och 

icke flexibla arbetssätt. Många av Millenierna föddes under lågkonjunktur och är därav både vana och villiga 

vid att anta arbeten som ligger utanför deras kompetensområde istället för att genomgå en linjär traditionell 

karriärtrappa som Traditionalisterna föredrar. På grund av detta letar de ständigt efter snabba karriärvägar 

(Walker, 2016). Millenierna har också en förväntan på att deras arbetsgivare tar ett stort socialt ansvar, till 

exempel genom CSR-arbete. Denna grupp är de som besitter den mest omfattande tekniska kompetensen och 

kan därför bidra till att organisationers vidareutveckling utifrån deras dynamiska förhållningssätt (Lyons, 

Schweitzer, Ng, & Kuron, 2012).  

 Därav går det att anta att generationer förändras över tid och har en varierande syn på karriär. 

Om organisationer anpassar sig efter generationernas olika behov kan deras möjligheter att attrahera och 

behålla kompetens öka (Gordon, 2010). Studiens tredje hypotes är därför följande; 

 

H3a: Den demografiska fördelningen har en positiv påverkan på organisationers möjligheter 

att attrahera och behålla kompetens. 

 

H3b: Invånarnas syn på karriär har en positiv påverkan på organisationens möjligheter att 

attrahera och behålla kompetens. 

 

Vi har redan konstaterat att den demografiska fördelningen har en påverkan på organisationers möjligheter 

att attrahera och behålla kompetens. Den sociala omgivningen har påverkat människor under tusentals år, 

därav ska betydelsen av kultur och normer inte underskattas (Laland, Odling‐Smee & Myles, 2010). 

Regionens kultur och normer kan således ge effekt på organisationens arbete vid dessa frågor. Enligt Laland 

et al. (2010) definieras kultur och normer som en populations beteenden, värderingar, övertygelser och 

traditioner men det finns andra forskare som snarare definierar kultur som en form av information som 

påverkar individers beteende genom socialt lärande och interaktion med andra. Kunskap, färdigheter och 

värderingar är några effekter av denna information (Laland et al., 2010).  

 Enligt Kinossian (2018) är diversiteten av olika kulturer mindre i små regioner medan stora 

regioner omfattar flera olika kulturer som kommer i kontakt och lär av varandra. Florida (2002a) menar att 

tolerans, inkludering och öppenhet kring olika kulturer och normer har en positiv påverkan på organisationers 

möjligheter att attrahera och behålla kompetens och att Sverige ofta är en förebild i detta avseende. Kinossian 

(2018) menar att en kombination av olika kulturer påverkar organisationers lönsamhet, tillväxt men även 

möjligheterna att attrahera och behålla kompetens då det anses attraktivt med en region som främjar 

mångfald. Därav går det att anta att kultur och normer har en positiv påverkan på möjligheterna att attrahera 

och behålla kompetens (Kinossian, 2018). 

 

H3c: Kultur och normer har en positiv påverkan på organisationens möjligheter att attrahera 

och behålla kompetens. 

 

Enligt Dolea, Stormont och Braichet (2010) är det grundläggande som region att utforma policys och 

riktlinjer kring hållbarhet för att skapa ett hälsosamt arbetsliv och främja en god hälsostatus och livsstil bland 
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invånare. Regioner behöver också arbeta aktivt för att attrahera och behålla hälso- och sjukvårdspersonal för 

att skapa en välmående och frisk region med ett lågt antal sjukskrivningar. I en region med brist på hälso- 

och sjukvårdspersonal tenderar vårdköer att öka, sjukskrivningarna blir fler och längre vilket ur ett långsiktigt 

perspektiv har en negativ påverkan på organisationers möjligheter att attrahera och behålla kompetens (Dolea 

et al., 2010). Detta har kommit att bli en internationell fråga då det råder en geografisk obalans gällande 

kompetent och motiverad hälso- och sjukvårdspersonal i många nationer, både i utvecklade och icke 

utvecklade länder. Internationellt sett är det många nationer som har implementerat specifika policys och 

riktlinjer för att lättare attrahera och behålla hälso- och sjukvårdspersonal i små regioner, men det finns lite 

forskning kring vad detta gett för resultat i det långa loppet. I de studier som finns har det iallafall fastställts 

att i de nationer och regioner som har varit en del av implementeringen har vårdköer reducerats, 

vårdkvaliteten har ökat och invånarnas sammantagna hälsa har upplevts som bättre (Dolea et al., 2010). 

Trauth, Di Raimo, Hoover och Hallacher (2015) menar att den demografiska utvecklingen har stor påverkan 

på regionens hälsoutveckling och att en åldrande population kan utveckla ett problem för organisationer att 

attrahera och behålla yngre kompetens.  

 

H3d: Individens livsstil och hälsa har en positiv påverkan på organisationers möjligheter att 

attrahera och behålla kompetens. 

3.4 Sambandet mellan teknologiska faktorer och att attrahera och behålla 

kompetens 

Teknologiska faktorer definieras utifrån hur teknologin styr utvecklingen av kommunikation, produkter, 

distributionskanaler och teknisk infrastruktur såsom fungerande nätverk, järnvägar och vägar (Gupta, 2013). 

Samhället präglas av en snabb teknologisk utveckling, vilket ställer krav på aktörer att ständigt anpassa sig 

till en föränderlig omvärld (Walker, 2016). Organisationer behöver därför vara i framkant och anta innovativa 

arbetssätt genom tekniska hjälpmedel och verktyg för att attrahera och behålla kompetens. En tredjedel av 

dagens arbetsföra är en generation som vuxit upp med digitala verktyg som en naturlig del av sin vardag, det 

är därför av största vikt att organisationer digitaliserar sina arbetsprocesser och rutiner för att attrahera och 

behålla denna generation (Trauth et al., 2015).  

 I dagens digitala samhälle behöver organisationer attrahera och behålla arbetskraft med 

innovativ förmåga och tekniska färdigheter (Walker, 2016). Tekniska hjälpmedel behöver därför 

implementeras i organisationers externa och interna omgivning för att kunna ta del av teknikens positiva 

effekter. Regioner kan hjälpa till att skapa den typ av innovativa miljö som organisationen behöver (Walker, 

2016). Regioner behöver också samverka och kommunicera med organisationerna för att uppfatta vad de 

behöver och vad man som region och kommun kan bistå organisationerna med (Walker, 2016).  

 Det går att se en skillnad mellan landsbygdskommuner och storstäder, då storstäder ligger steget 

före kring att ha större industrier och större tillgång till kompetens. Större regioner har därav en större 

kapacitet att vidareutvecklas och bli konkurrenskraftiga, möta framtida utmaningar och att bekanta sig med 

nya innovativa verktyg (Trauth et al., 2015). Små regioner får däremot kämpa hårdare för att behålla den 

kompetens som finns. Detta visar på hur viktiga innovativa och tekniska faktorer är för organisationers och 

regioners kapacitet att anamma nya arbetssätt för att attrahera och behålla kompetens inom det geografiska 

området (Trauth et al., 2015). Detta leder fram till studiens fjärde hypotes; 

 

H4a: Ett innovativt arbetssätt i regionen har en positiv påverkan på organisationers 

möjligheter att attrahera och behålla kompetens. 

  

Små regioner som inte har tillgång till universitet blir lidande då de inte lyckas behålla kompetens i 

närområdet på grund av brist på instanser som bistår med ny kunskap i form av forskning och utveckling. Då 
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universitet bidrar med ny kunskap i form av forskning vill organisationer ha en nära kontakt med dessa, både 

för att behålla kompetens på orten och för att attrahera kompetens till organisationen. Regioner som inte har 

tillgång till universitet anses därför som mindre attraktiva och kan inte attrahera och behålla kompetens i 

samma utsträckning (Trauth et al., 2015). 

 

H4b: Regionens tillgång till forskning och utveckling (FoU) har en positiv påverkan på 

organisationers möjligheter att attrahera och behålla kompetens. 

 

En god teknisk infrastruktur möjliggör att invånare kan röra sig mellan städer. Trafikverket (2018) beskriver 

att det finns utmaningar i den rådande järnvägstrafiken som bland annat tågförseningar, vilket påverkar 

människors förbindelser mellan orter och regioner. De problem som Trafikverket (2018) ser grundar sig i en 

låg utveckling av infrastrukturnät, vilket påverkar regionens förbindelser och kapaciteten att anpassa sig till 

befolkningens behov att åka kollektivt i form av järnväg. Statens väg- och transportinstitut (VTI) (2018) 

beskriver att organisationers attraktionskraft och möjligheter att behålla kompetens grundar sig bland annat i 

invånares möjligheter att pendla mellan orter. Man är alltså beroende av en väl utvecklad infrastruktur för att 

attrahera och behålla kompetens och organisationer som befinner sig i mindre utvecklade regioner drabbas i 

större utsträckning av bristande infrastruktur än de organisationer som befinner sig i större, välutvecklade 

regioner (VTI, 2018).  

 Zhang, Wu, Skitmore och Jiang (2014) talar om den växande urbanisering som pågår och den 

negativa påverkan som denna har på små regioner. Landsbygden halkar efter och de stora städerna fortsätter 

att växa befolkningsmässigt, vilket medför svårigheter för små regioner att attrahera och behålla kompetens. 

Denna trend och dess konsekvenser har börjat få forskare att rikta ögonen mot små regioner och det har väckt 

en ambition att göra framtida studier för att bygga upp en hållbar infrastruktur mellan landsbygd och storstad 

(Zhang et al., 2014). Om detta skulle lyckas minskar den regionala obalansen, regioners tillväxt ökar och på 

sikt har detta en positiv effekt på en hel nations utveckling (Démurger, 2001).  

 

H4c: Fungerande teknisk infrastruktur såsom väg, järnväg och nätverk har en positiv 

påverkan på organisationers möjligheter att attrahera och behålla kompetens.  

3.5 Sambandet mellan juridiska faktorer och att attrahera och behålla kompetens 

Juridiska faktorer innefattar policys, lagstiftningar inom arbetsmiljö och arbetsrätt samt pension och 

försäkringar (Tsangas et al., 2019). Legala och juridiska system som gagnar de anställda är fundamentala för 

att attrahera och behålla kompetens (Brenner, 2010). Många organisationer vittnar om att de förlorar värdefull 

kompetens på grund av bristande arbetsrättsliga lagverk, kollektivavtal, policys, försäkringar eller andra 

riktlinjer kring säkerhet och denna negativa trend kommer att fortsätta om man inte sätter in riktade åtgärder 

(Brenner, 2010). Reglering av lagstiftning ska motverka kompetensbrist i mindre organisationer. En 

framstående lagstiftning är turordningsregeln inom Lagen om Anställningsskydd (LAS). Genom LAS kan 

organisationer med mindre än 10 anställda undanhålla upp till två anställda som har en position av särskild 

betydelse för den fortsatta verksamheten vid uppsägningar (Rudeberg & Hedlund, 2011). LAS är därför 

dispositiv, vilket innebär en möjlighet för organisationer tillsammans med facklig organisation att förhandla 

om gällande den rådande turordningen. Dock har det framkommit genom tidigare studier att det råder en viss 

osäkerhet huruvida arbetsrättsliga lagar endast har en positiv påverkan på organisationers möjligheter att 

attrahera och behålla kompetens (Rudeberg & Hedlund, 2011).  

 Då det genom tidigare forskning framkommer att arbetsrättsliga lagar, policys och säkerhet påverkar 

organisationers möjligheter att attrahera och behålla kompetens är detta intressant att studera vidare. Studiens 

femte hypotes är således; 
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H5a: Arbetsmiljömässiga lagar har en positiv påverkan på organisationers möjligheter att 

attrahera och behålla kompetens.  

 

H5b: Lagen om Anställningsskydd (LAS) har en positiv påverkan på organisationers 

möjligheter att attrahera och behålla kompetens. 

3.6 Sambandet mellan miljömässiga/ekologiska faktorer och att attrahera och 

behålla kompetens 

Miljömässiga/ekologiska faktorer innefattar geografisk position, natur, miljö och CSR-arbete (Zalengera et 

al., 2014).  

Organisationer och individer påverkas av miljön som omger dem (Rérat, 2016). Den har stor 

betydelse för individens välbefinnande och är således avgörande kring valet av arbets- och boendeort. Då 

arbetsmarknaden ställer allt högre krav på eftergymnasial utbildning medför detta att den yngre generationen 

behöver vidareutbilda sig och flyttar således till universitetsstäder för att studera vidare. Detta är en utmaning 

för regioner då de är i behov av att ta del av den kompetens som den yngre generationen förvärvar från sin 

utbildning (Rérat, 2016). Det är därför ett stort dilemma för kommuner och regioner att vara attraktiva för 

studenter, då man vill att dessa ska flytta tillbaka efter erhållen examen. Då flertalet studenter anser att 

universitetsstaden eller större närliggande orter är mer attraktiva än hemkommunen medför detta att 

hemregionen förlorar värdefull kompetens (Rérat, 2016). Dock är det inte endast den omgivande miljön som 

påverkar den yngre generationens val av arbetsgivare. Studier har även visat att de tenderar söka sig till 

organisationer som arbetar med hållbarhet och är medvetna om vilken påverkan de gör på miljön. Mycket 

talar därför för att CSR-arbete är ett framgångsrecept kring organisationers möjligheter att attrahera och 

behålla kompetens (Rerat, 2016).  

 

Utifrån ett geografiskt perspektiv är det nödvändigt att regioner är en attraktiv plats att bo och arbeta i (Weng 

& McElroy, 2010). Regionen ska inte bara vara attraktiva för invånare och kandidater, de behöver även vara 

attraktiva i organisationernas ögon genom att vara en geografisk plats som gynnar verksamhetens utveckling 

(Weng & McElroy, 2010) då det är organisationerna som skapar jobbtillfällen. Att en region ska uppfattas 

som en attraktiv plats kan påverkas av utbud av forskningsinstitut, innovativa arbetssätt eller tillgång till 

företagshotell. Även industriell utveckling, infrastruktur och transportvägar har en betydelse när 

organisationer väljer geografisk placering. Därav innebär det att en region behöver rikta insatser både 

gentemot organisationer och invånare för att attrahera och behålla kompetens (Weng & McElroy, 2010). Den 

geografiska placeringen påverkar även hur regionen utformas och dess kapacitet att leverera värde till 

invånare och organisationer. Den har även betydelse genom att möjliggöra att de områden som anses som 

attraktiva kan fortsätta växa, då de ökar möjligheten att attrahera och behålla kompetens (Weng & McElroy, 

2010).  

 Kompetens kopplas till regional utveckling, men även andra basala behov behöver tillgodoses 

såsom närhet till en välmående natur och miljö. Det går därav att konstatera att regioner behöver jobba med 

hela sin attraktionskraft då kompetens i form av invånare och organisationer inte enbart ser till det närmaste 

lokala området utan till det geografiska området i sin helhet (Weng & McElroy, 2010). Studiens sjätte hypotes 

är således; 

 

H6a: Geografisk placering har en positiv påverkan på organisationers möjligheter att 

attrahera och behålla kompetens. 

 

H6b: CSR-arbete har en positiv påverkan på organisationers möjligheter att attrahera och 

behålla kompetens.  
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H6c: Närhet och tillgång till en välmående natur har en positiv påverkan på organisationers 

möjligheter att attrahera och behålla kompetens.  

3.7 Sammanfattning av studiens hypoteser 

I figur 3.1 nedan visas en sammanfattning av studiens hypoteser som definierats utifrån PESTLE-analysens 

definition av den externa omgivningen (Tsangas et al., 2019). 

 

 
 

Figur 3.1: Sammanfattning av studiens hypoteser (Eggen & Andersson, 2019) 
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4. Metod 

I detta kapitel redogör vi för hur den kvantitativa datainsamlingen (4.3) och kvantitativa analysen (4.4) 

gjordes genom en statistisk analys för att på ett objektivt sätt kunna kartlägga hur externa faktorer påverkar 

möjligheterna att attrahera och behålla kompetens i en medelstor region. Genom studiens 

skrivbordsundersökning (4.1) identifierade vi ett kunskapsgap och kunde således utforma studiens syfte som 

ligger till grund för studiens referensram (4.2). Slutligen (4.7) i detta avsnitt beskrivs studiens trovärdighet 

utifrån etiska aspekter, då detta har stor betydelse för studiens kvalitet.  

4.1 Skrivbordsundersökning  

Skrivbordsundersökningen syftade till att definiera en problemformulering och identifiera studiens 

kunskapsgap. En skrivbordsundersökning kan beskrivas som en förstudie för att öka förståelsen för det valda 

ämnet och hur detta har beskrivits utifrån tidigare forskning (Jacobsen, 2002). Vi började att studera tidigare 

forskning genom att använda sökord som attrahera och behålla kompetens, den externa omgivningen och 

PESTLE-analysen då vi i ett gemensamt tillämpningsarbete på 7,5 hp har fördjupat oss i vilka externa faktorer 

som påverkar organisationers möjligheter att uppnå en god kompetensförsörjning. Genom tidigare arbete 

fanns det således redan en viss nivå av kunskap om de utmaningar som organisationer står inför kring att 

attrahera och behålla kompetens utifrån sin externa omgivning. Vår kännedom kring organisationers arbete 

med att attrahera och behålla kompetens grundande sig i perspektivet landsbygd kontra storstad. Vi fortsatte 

därför med att läsa in oss på tidigare forskning och kring PESTLE-analysen (Zalengera et al., 2014) utifrån 

sökorden; PESTLE-analys, kompetensförsörjning, utmaningar, geografisk kontext, konkurrenskraft, tillväxt 

och överlevnad. De databaser som användes var Primo och Google Scholar.     

Vi samlade även in relevanta artiklar från tidningen Chef, Akademikern, Innovation och artiklar 

från aktörer såsom Sveriges Kommuner och Landsting, Svenskt Näringsliv, Tillväxtverket och regeringens 

hemsida för att studera vilka problem som yrkesverksamma aktörer och myndigheter på marknaden står inför 

gällande den externa omgivningen. Här användes fysiska facktidningar, sökningar via Google och 

myndigheternas egna hemsidor. Detta resulterade i 48 artiklar från yrkesverksamma aktörer på marknaden, 

12 vetenskapliga artiklar och 2 litterära böcker. För att säkerställa att endast utgå från litteratur som berörde 

den externa omgivningens påverkan gjordes ytterligare ett urval som resulterade i 14 artiklar från 

yrkesverksamma aktörer på marknaden, 12 vetenskapliga artiklar och 2 litterära böcker. För att förankra 

studiens ämne till yrkeslivet stämdes en träff med näringslivsutvecklare på Jönköpings kommun, där vi 

diskuterade enkätfrågornas utformning och studiens relevans. Vi hade även mailkontakt med nationalekonom 

och professor Charlotta Mellander som är en av landets främsta experter om kompetens, städer och 

regional utveckling för att få en uppdaterad definition av en medelstor region, då det var svårt att hitta en 

tydlig sådan i litteraturen. 

 Genom skrivbordsundersökningen visade det sig att de externa faktorer som beskrivs utifrån 

PESTLE-analysen påverkar organisationers möjligheter att attrahera och behålla kompetens, dock fanns det 

inga studier som hade gjort en sammantagen kartläggning av samtliga faktorer som beskrivs utifrån PESTLE-

analysen. Det fanns inte heller någon forskning kring hur den externa omgivningen påverkar organisationer 

som verkar i en medelstor region, då den tidigare forskning endast utgår från perspektivet stora kontra små 

regioner. Detta fick identifiera studiens kunskapsgap. Skrivbordsundersökningen resulterade således i 

följande syfte; att kartlägga hur 1) politiska, 2) ekonomiska, 3) sociala, 4) teknologiska, 5) juridiska och 6) 

miljömässiga/ekologiska faktorer påverkar möjligheterna att attrahera och behålla kompetens i en medelstor 

region.  
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4.2 Litteraturundersökning 

Skrivbordsundersökningen gav en relevant grund för att studera ämnet vidare. Då studien har en deduktiv 

ansats föll det sig naturligt att processen inleddes med en litteraturundersökning. Således grundar sig studien 

i teori som är baserad på den externa omgivningen utifrån PESTLE-analysen (Zalengera et al., 2014). Den 

teoretiska referensramen påbörjades genom att fördjupa vår kunskap om PESTLE-analysen via vetenskapliga 

artiklar. För att kunna sortera ut relevant litteratur utformade vi en matris i Excel där vi kategoriserade 

insamlad litteratur utifrån politiska, ekonomiska, sociala, teknologiska, juridiska och 

miljömässiga/ekologiska faktorer. Vid varje faktor lades ytterligare två kategorier till; attrahera och behålla 

kompetens. Matrisens struktur utformades därav genom att systematiskt söka litteratur om respektive faktor 

(Zalengera et al., 2014) kombinerat med begreppen attrahera och behålla kompetens. Vi använde oss av två 

databaser; Primo och Google Scholar. Vi har även använt väl utvalda litterära böcker, dock i begränsad skala. 

Boken “The Creative Class Goes Global” (Mellander et al., 2013) har författats av fler kända författare inom 

området företagsekonomi, vilket gör denna bok till en trovärdig källa. Sedan analyserades och utvärderades 

vald litteratur än en gång för att avgöra vilken som vi ansåg som mest relevant för studiens fortsatta process. 

Litteraturundersökningen resulterade således i 27 relevanta artiklar.  

 Under studiens utförande har vissa data som har samlats in klassats som sekundärdata, vilket 

enligt Jacobsen (2002) innebär att det inte är forskaren själv som har samlat in informationen från källan. Att 

behandla sekundärdata är vanligt inom företagsekonomi (Jacobsen, 2002). Det kan innebära att sekundärdata 

behandlar en annorlunda problemställning, vilket gör att man som forskare bör vara uppmärksammad på detta 

och behandla data som sekundär. Det är även viktigt att vara kritisk mot vem som har samlat in data. Vid 

insamling av litteratur har vi varit medvetna om detta och beaktat denna riktlinje när vi har analyserat 

litteraturen.  

 För att styrka studiens tillförlitlighet ytterligare har vi undvikit att använda andrahandskällor. 

Det har istället varit första prioritet att hitta förstahandskällor för att detta anses vara användbara och 

trovärdiga referenser i studien (Jacobsen, 2002). I figuren nedan presenteras de sökord och databaser som har 

använts. Sökorden har utgått från studiens teoretiska referensram (Zalengera et al., 2014) samt begreppen 

attrahera och behålla kompetens. Det går även att se att vi har angivit både svenska och engelska sökord för 

att vidga tillgången av litteratur. Sökningarna har gjorts i två databaser; Primo och Google Scholar. Se figur 

4.1 nedan. 
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Figur 4.1: Sammanfattning av studiens skrivbords- och litteraturundersökning (Eggen & Andersson, 2019) 

4.3 Empirisk datainsamling 

Den insamlingsmetod som valts i studien är en postenkät. I detta avsnitt följer en beskrivning om postenkäter 

som insamlingsmetod samt hur operationalisering, urvalsprocess och utskick av enkäten har gått till. 

4.3.1 Enkätundersökning i form av postenkät som insamlingsmetod 

Enligt Jacobsen (2002) finns det tre former av enkäter; 1) postenkät, 2) intervjuformulär via telefon och 3) 

standardiserad besöksintervju. I denna studie har vi valt att utföra datainsamlingen via en postenkät som 

skapades i programmet Qualtrics. Då en enkätundersökning är en kvantitativ insamlingsmetod som utförs 

genom standardisering kan vissa viktiga detaljer försvinna, men i denna studie anser vi inte detta inte är ett 

hinder då vi inte ämnar fokusera på detaljer utan utifrån ett makroperspektiv och positivistiskt förhållningssätt 

uppskatta det objektiva och generella (Jacobsen, 2002). I ett standardiserat verktyg kan många enheter 

användas och det går inte att behandla varje enhet unikt. Då studien är en fallstudie behövde vi samla in data 

från organisationer för att kunna göra en sammantagen kartläggning hur fallet; Jönköpings regions 

möjligheter att attrahera och behålla kompetens påverkas av externa faktorer och därför är en 

enkätundersökning väl lämpad (Bryman & Bell, 2017). På så vis kunde vi samla in strukturerade data och 

skapa oss en bred överblick kring fallet utan tillgång till detaljer för att besvara studiens syfte.  

 När en enkät används finns det sju kriterier: 1) kostnader, 2) snabbhet, 3) svarsprocent, 4) vilka 

grupper är det studien vill undersöka, 5) intervjuareffekt, 6) frågeformulärets komplexitet, 7) upplevd 

anonymitet (Jacobsen, 2002). Genom att använda oss av en postenkät var datainsamlingen både kostnads- 

och tidseffektiv då vi kunde skicka ut enkäten elektroniskt och på så sätt nå ut till så många enheter som vi 

behövde för att besvara studiens syfte. Det underlättade även för studiens enheter att besvara enkäten i valfri 

miljö och när det passade dem tidsmässigt (Jacobsen, 2002). Upplevd anonymitet (Jacobsen, 2002) har blivit 

uppnått genom att vi har använt anonymiserade inställningar i Qualtrics. Därav framgår varken mailadress, 

IP-adress eller annan information som kan härledas till den svarande enheten. Vi valde även att i det tredje 

och sista blocket programmera de frågor som avser kön och verksamhetsbransch som frivilliga för att enheten 

själv skulle få möjligheten att välja om de ville fylla i informationen eller ej. Upplever sig enheterna anonyma 

tenderar fler att delta i enkätundersökningen (Jacobsen, 2002). Detta är dock svårt för oss att avgöra, då vi 

inte har gjort enkätundersökningen utan anonymiserade inställningar.  
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4.3.2 Operationalisering: från teori till utformning av frågor 

Enligt Blomqvist, Hallin och Lindell (2018) innebär operationalisering att forskare låter sig inspireras av 

liknande studier vid utformning av en enkätundersökning. Operationalisering innebär även att man läser in 

sig på befintlig litteratur för att koppla samman denna till de begrepp som används i enkätfrågorna 

(Blomqvist, Hallin & Lindell, 2018). Vi startade därför med att studera en annan kandidatuppsats som använt 

sig av enkätundersökning som insamlingsmetod för att få inspiration av redan beprövade frågor, samt få en 

uppfattning av hur en enkätundersökning kan utformas rent visuellt. Vi valde att ställa frågor utifrån vår 

teoretiska referensram men kunde genom denna uppsats få en vidare kunskap kring vilken skala vi ville 

använda för denna studies svarsalternativ (Bolin & Börjesson, 2017).  

Enligt Jacobsen (2002) behöver även studiens relevanta begrepp översättas från abstrakta till 

mätbara innan en enkätundersökning kan påbörjas. Detta innebär att enkätfrågorna behöver vara tydligt 

utformade för att studiens enheter ska förstå innehållet som presenteras och för att forskaren således ska 

kunna samla in tillförlitliga svar och uppnå önskat resultat (Jacobsen, 2002). Därav var det av stor vikt att vi 

först preciserade de begrepp vi ville mäta för att gå i linje med studiens positivistiska förhållningssätt och 

kvantitativa ansats för att besvara studiens syfte, innan enkätundersökningen genomfördes för att öka 

vetenskapligheten i arbetet och skapa tillförlitlighet i studiens insamlingsmetod (Jacobsen, 2002). För att 

undvika abstrakta begrepp använde vi oss av vedertagna begrepp utifrån tidigare forskning; politiska faktorer, 

ekonomiska faktorer, sociala faktorer, teknologiska faktorer, juridiska faktorer, miljömässiga/ekologiska 

faktorer samt attrahera och behålla kompetens. Således bygger enkätfrågorna på PESTLE-analysens 

definition av den externa omgivningen (Zalengera et al., 2014) och har en teoretisk grund, vilket rimmar väl 

med studiens deduktiva ansats.  

 Enkäten bestod av fyra frågeblock där block 2 innehöll frågor utifrån PESTLE-analysen i 

kombination med att attrahera kompetens och block 3 innehöll frågor utifrån PESTLE-analysen i 

kombination med att behålla kompetens (Zalengera et al., 2014). För att förtydliga frågornas koppling till den 

teoretiska referensramen har vi i bilaga 4 gjort en sammanställning utifrån en färgkodning som visar vilken 

faktor som är sammankopplad med respektive fråga i enkäten. Fyra frågor var sammankopplade med politiska 

faktorer, tre frågor var sammankopplade med ekonomiska faktorer, fyra frågor var sammankopplade med 

sociala faktorer, tre frågor var sammankopplade med teknologiska faktorer, två frågor var sammankopplade 

med juridiska faktorer och tre frågor var sammankopplade med miljömässiga/ekologiska faktorer. I bilaga 4 

visas att frågorna har ställts i blandad ordning för att undvika enkättrötthet. Enligt Bryman och Bell (2017) 

kan enkättrötthet uppkomma ifall frågorna är beskrivna på liknande sätt och upplevs som monotona. Detta 

har vi således motverkat genom att blanda frågornas ordning i block 2 och block 3 så att enheterna inte 

upplever frågorna för ensidiga.  

Enligt Jacobsen (2002) är det vanligt förekommande att alla frågor i en enkät inte blir besvarade 

och att man bör överväga noggrant huruvida svarsalternativet “vet ej” ska vara med i en enkätundersökning. 

Vi valde därför att göra alla frågor i block 2 och block 3 obligatoriska och ha med svarsalternativet “vet ej” 

som valmöjlighet för att enheterna skulle kunna ge ett ärligt svar och inte känna sig tvingade att ge ett icke 

eftertänksamt svar, vilket ökar enkätens tillförlitlighet (Jacobsen, 2002). 

Efter att ha utfört en operationalisering utformades inledningsbrev och frågeformulär i ett 

dokument på Google Drive. Jacobsen (2002) beskriver att det är oerhört viktigt att frågorna som ställs är 

lättförståeliga, därför mejlade vi ett utkast av enkätundersökningens inledningsbrev och frågeformulär till en 

fokusgrupp om 3 yrkesaktiva personer. Genom fokusgruppen fick vi värdefull återkoppling och kunde göra 

justeringar så frågeställningarna upplevdes förståeliga.  

4.3.3 Från utformning av frågor till utskick av enkät  

Enligt Jacobsen (2002) skickades postenkäter tidigare ut via postbolag men idag är det mer vanligt att använda 

sig av digitala enkäter via e-post, vilket har varit väl lämpat i denna studie. Enkäten skickades ut genom att 
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vi först skapade en anonymiserad engångslänk i Qualtrics (www.qualtrics.com) som distribuerades via mejl 

till studiens enheter. Qualtrics möjliggjorde att det gick att följa inskickade enkätsvar i realtid och på så sätt 

få en uppfattning om hur många enheter som hade besvarat enkäten. Därav kunde vi göra en kontinuerlig 

bedömning av hur många svarande enheter vi behövde utöka med för att enkäten skulle uppfattas som 

tillförlitlig (Jacobsen, 2002). Genom att vi under studiens gång insåg att vi inte fick svar i den mån vi hade 

förväntat oss såg vi ett behov att öka svarsfrekvensen. Vi publicerade därför enkäten på sociala medier såsom 

LinkedIn och Facebook vilket bidrog till att vi kunde fortsätta hålla kostnaderna nere och spara in tid. Vi 

utökade även svarstiden med ytterligare en vecka, dvs. att enkäten var tillgänglig totalt tre veckor istället för 

två, som var tänkt tidigare. Detta för att ha större möjlighet att skicka förfrågan till nya enheter, öka 

svarsfrekvensen och på så vis öka validiteten i studien (Jacobsen, 2002). Genom att vi förlängde svarstiden 

behövde vi omfördela vårt arbetssätt, vilket resulterade i att vi förberedde studiens dataanalys parallellt under 

tiden som enkäten var tillgänglig. Detta medförde att kostnaden för enkäten inte ökade då vi kunde förbereda 

analysprocessen och resterande arbete innan data var tillgänglig. Det skickades sedan ut tre påminnelser via 

mejl för att maximera svarsfrekvensen. 

Enligt Jacobsen (2002) är utmaningen med en enkätundersökning antalet svarande enheter, då 

det önskas en hög svarsprocent och att bortfall på 60–70 % är vanligt förekommande. Därför valde vi att 

skicka ut enkäten till mer än dubbelt så många enheter än vi önskade få svar ifrån, för att chansen att få den 

svarsprocent som vi behövde för att studien skulle anses som tillförlitlig. 

  

4.3.4 Urvalsprocess  

Då studien utgår från ett arbetsgivarperspektiv krävdes det att de svarande enheterna kunde relatera till ämnet. 

Därför vände sig enkätundersökningen till två huvudsakliga enheter; 1) chefer (oavsett chefsnivå) med 

personalansvar och 2) HR-funktioner som arbetar med kompetensförsörjning. Vi avgränsade därav vårt urval 

genom att inte vända oss till medarbetare, pensionärer, studenter eller enmansföretagare. I vår tänkta studie 

ville vi att det skulle finnas en proportionell representation och spridning av samtliga kommuner i Jönköpings 

region. Denna spridning anser vi behövdes för att besvara studiens syfte och få en sannolik översikt kring 

fallet. Då studien präglas av ett positivistiskt förhållningssätt ville vi inte hantera organisationer och branscher 

unikt utan nå ut till alla, oavsett storlek eller bransch. Vi skickade därav ut slumpmässiga mail till olika 

organisationer i Jönköpings regions 13 kommuner. Detta kallar Bryman och Bell (2017) för ett slumpmässigt 

urval. För att hitta information om vilka organisationer som finns i Jönköpings region använde vi oss av 

samtliga kommuners företagsregister.    

Genom vår urvalsprocess genererade enkätundersökningen en population på 108 enheter. 

Jacobsen (2002) beskriver att antalet som besvarar en kvantitativ metod genom en enkätundersökning helst 

inte ska vara mindre än 100, för att resultatet ska anses som tillförlitligt. Eftersom svarsfrekvensen har 

överskridit denna gräns kan vi använda insamlade data för att generalisera urvalets resultat, då studien är fullt 

pålitlig. Studiens population presenteras i tabell 4.1. 

 

Tabell 4.1: Studiens population (Eggen & Andersson, 2019) 

Man: 50,40% 

Kvinna: 48,19% 

Vill ej svara: 0% 

Annat: 1,20% 
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Vi valde att ha med kön för att säkerställa en jämn fördelning i populationen och således kunna generalisera 

studiens resultat. Vi har också valt att ha med verksamhetsbransch för att säkerställa en spridning av 

organisationer. Vi har valt att inte analysera hur antalet män och kvinnor besvarat varje fråga eller hur 

respektive verksamhetsbransch har besvarat varje fråga, då det inte är en relevant för att besvara studiens 

syfte. Eftersom vi valt att utgå från ett arbetsgivarperspektiv är kön och verksamhetsbransch heller inte 

avgörande i studiens analys. I tabell 4.2 presenteras populationens tillhörighet av verksamhetsbransch.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.4 Analysprocess  

För att analysera vårt empiriska material har vi använt oss av SPSS Statistics, Python och Plotly. Studiens 

resultat redovisas via stapeldiagram och finns som bilaga 3. Vid studiens empiriska analys har vi beräknat 

medelvärdet för varje fråga och skapat spridningsdiagram för att kunna analysera 38 av enkätens 40 frågor. 

På så sätt har vi kunnat besvara studiens syfte; att kartlägga hur den externa omgivningen påverkar 

möjligheterna att attrahera och behålla kompetens i en medelstor region. 

4.4.1 Från rådata till kodning i SPSS och Python  

Exportering av data 

Efter avslutad undersökning ska studiens data analyseras vilket innebär att redovisa resultat, svarsfrekvens 

och antalet bortfall (Jacobsen, 2002). Vi startade därför analysprocessen med att exportera enkätens 

svarsresultat från Qualtrics i form av stapeldiagram.  

 

Övergripande analys  

Resultatet via stapeldiagrammen gav oss möjlighet att få en övergripande uppfattning av hur enheterna hade 

svarat. För att knyta an till studiens kvantitativa ansats valde vi även att redovisa svarsprocent på respektive 

fråga. Resultat och stapeldiagram presenteras i bilaga 3. Dock var inte resultatet en tillräckligt djupgående 

analys för att kunna dra några slutsatser kring hur 1) politiska, 2) ekonomiska, 3) sociala, 4) teknologiska, 5) 

juridiska och 6) miljömässiga/ekologiska faktorer påverkar möjligheterna att attrahera och behålla kompetens 

i Jönköpings region. Därför använde vi oss av SPSS Statistics, Python och Plotly för att göra en vidare analys.  

 

Hantering av svarsalternativ ”vet ej”  

Enligt Jacobsen (2002) är en konsekvens med svarsalternativet “vet ej” att detta inte går att använda i studiens 

statistiska analys, vilket medförde att vi valde att plocka bort svarsalternativet i den empiriska analysen. Det 

medför att antalet bortfall på varje fråga varierar beroende på hur enheterna har svarat. Vi har därav valt att 

Tabell 4.2: Populationens tillhörighet av verksamhetsbransch (Eggen & Andersson, 2019) 
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presentera samtliga svarsalternativ i studiens resultat men i den empiriska analysen redovisar vi inte 

svarsalternativet ”vet ej/ej relevant för mitt företag”.  

 

Omkodning i SPSS  

Enligt Jacobsen (2002) kräver analysprocessen statistisk kunskap och en förståelse för hantering av studiens 

data och kodningsprocessen anses vara en krävande process, där det är viktigt att använda verktyg som 

anpassas efter studiens syfte och datorprogram som underlättar kodningsprocessen. Vi valde därför att först 

konvertera enkätsvaren från Qualtrics till en SPSS-fil för att göra en grundlig bedömning hur enkätsvaren 

behövde hanteras för en vidare analys. För att minska risken för inmatningsfel ska man i möjligaste mån 

använda sig av en konverterare, som konverterar data och anpassar den efter studiens syfte, dock kräver detta 

manuell handpåläggning för att få data presenterad på önskvärt sätt (Jacobsen, 2002). Detta medförde att vi 

kodade om svarsalternativens värden (values) manuellt i SPSS för att de skulle bli kortfattade och endast 

presentera den data som är relevant för analysen. Jacobsen (2002) rekommenderar att inläsning och kodning 

ska ske två gånger, oberoende av varandra, för att minimera risken att inläsning och kodning blir fel. För att 

säkerställa att kodningen blev fullständigt rätt satt vi tillsammans och kodningen kontrollerades två gånger. 

Enkätens frågor bestod av 19 dubblerade variabler, se bilaga 4. Block 1 och 4 plockades bort då dessa inte 

innehöll relevant information för studiens vidare analys.  

För att kunna genomföra analys ett kodades svarsalternativens värden (values) i Qualtrics om i 

SPSS då dessa inte var lämpliga för att kunna besvara studiens hypoteser, eftersom vi behövde utläsa om 

enheterna har svarat om respektive faktor har en negativ eller positiv påverkan på att attrahera och behålla 

kompetens. Vi valde att använda oss av värden som 2, 1, 0, -1 och -2 där värde 1 (Instämmer i viss mån) och 

2 (Instämmer helt, dvs. positiv påverkan) är positiva svarsalternativ, värde -1 (Instämmer delvis) och -2 

(Instämmer inte alls, dvs. negativ påverkan) är negativa svarsalternativ och värde 0 (Är neutral i denna fråga, 

dvs. varken positiv eller negativ påverkan) står för ett neutralt svarsalternativ. Svarsalternativet “Vet ej/ej 

relevant för mitt företag” fick värdet “missing” i SPSS då detta inte ska beaktas alls i analysen. Kodningen 

gjordes manuellt där en av oss läste upp svarsalternativens tidigare värde och den andra skötte den manuella 

handpåläggningen genom att konvertera samtliga värden i filen till nya, korrekta värden. Kodningsprocessen 

presenteras nedan i tabell 4.3.  

 

 
 

För att besvara studiens syfte behövde vi göra en annan form av analys, vilket ger studiens analys två. Då 

avsikten är att kartlägga hur 1) politiska, 2) ekonomiska, 3) sociala, 4) teknologiska, 5) juridiska och 6) 

miljömässiga/ekologiska faktorer påverkar möjligheterna att attrahera och behålla kompetens i en medelstor 

region krävdes en analysmetod som kunde sammanfatta samtliga faktorers utslag och spridning i ett 

tvådimensionellt diagram. Enkätens resultat exporterades därför från Qualtrics till en excelfil. I Excel kodades 

svarsalternativens värden om på samma sätt och exporterades sedan till programmeringsspråket Python. 

Genom en modul i Python vid namn Plotly utvecklades ett spridningsdiagram. I Python fick svarsalternativet 

“Vet ej/ej relevant för mitt företag” värdet “none” då detta svarsalternativ inte beaktades i analysen. 

Kodningsprocessen presenteras nedan i tabell 4.4. 
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4.4.2 Svarsfrekvens och bortfallsanalys 

Enligt Jacobsen (2002) förekommer det alltid bortfall i en studie, dock kan orsakerna till bortfall variera. 

Svårigheten med bortfall är att kontrollera varför de uppkommer då varje studie är unik, därav är det viktigt 

att vara väl medveten om vilken typ av åtgärd man bör använda sig av (Jacobsen, 2002). Den största andelen 

bortfall i studien bestod av de enheter som inte besvarade enkäten alls. Enkätundersökningen skickades ut till 

250 enheter, vilket genererade 108 svar. Dock var 26 enheter ej fullständiga då dessa inte hade svarat på hela 

enkäten på grund av ett tekniskt problem som uppkom under tiden som enkätundersökningen var aktiv. Detta 

medförde att enheterna inte kunde se enkätens frågor alls, eller endast svara på ett visst antal frågor. När detta 

upptäcktes tog vi kontakt med Qualtrics tekniska support och felet åtgärdades. Detta resulterade i helt blanka 

svar på vissa enheter, eller endast ett antal fullföljda svar. Därav varierar svarsfrekvensen i studiens resultat. 

Eftersom resultatet inte kopplar an till studiens analys valde vi att presentera hela datainsamlingen för att 

redovisa utfallet som det är, vilket rimmar med ett positivistiskt förhållningssätt (Bryman & Bell, 2017).  

En studies svarsfrekvens kan bero på flera orsaker. Då studien hade ett riktat urval gentemot 

chefer med personalansvar och HR-funktioner som arbetar med kompetensförsörjning kan svarsfrekvensen 

bero på att enheterna inte haft tid och möjlighet att besvara enkäten och för att antalet positioner av denna typ 

är begränsad. Dock är vi överlag nöjda med enkätens svarsfrekvens, då den var riktad till specifika 

yrkespositioner. Slutligen resulterade studiens empiriska dataanalys i 82 fullständiga svar och en svarsprocent 

på 32,8%.  

I enkätundersökningen framgick det att en enhet hade svarat “Vet ej” på samtliga frågor. Därför 

presenteras 82 fullständiga enkätsvar i analys ett då SPSS kategoriserade denna som “missing” och denna 

plockades således med i analysen. I analys två redovisas 81 fullständiga svar. Här plockades denna enhet bort 

helt då svarsalternativens värden (“none”) inte var kompatibla med spridningsdiagrammets koordinater. Se 

vidare beskrivning av den empiriska analysen nedan. 

4.5 Empirisk analys 

Studiens empiriska analys består av två delar; 1) beräkning av det aritmetiska medelvärdet och 2) 

standardavvikelse samt ett tvådimensionellt spridningsdiagram. 

4.5.1 Beräkning av aritmetiskt medelvärde och standardavvikelse 

Enligt Borg och Westerlund (2017) är en beräkning av det aritmetiska medelvärdet och standardavvikelsen 

från medelvärdet en passande analysmetod då vi ville identifiera det mest frekventa svarsalternativet och 

spridning i varje fråga för att kunna bekräfta eller förkasta studiens hypoteser. Dock spelar vilken typ av 

variabel som använts i studiens insamlingsmetod en viktig roll för valet av analysmetod. Då vi har kodat om 

enkätundersökningens variabler till en numerisk skala har vi använt oss av en så kallad intervallskala då det 

finns fler än två alternativa svar och dessa kan rangordnas då de har samma avstånd mellan varandra 

(Blomqvist, Hallin & Lindell, 2018). På så vis är en uträkning av det aritmetiska medelvärdet och 

standardavvikelsen en statistisk korrekt analysmetod (Blomqvist, Hallin & Lindell, 2018). Det aritmetiska 

medelvärdet är vanligt förekommande vid statistiska analyser och kallas därför endast medelvärde eller 



27 

 

engelskans “mean”. Rent praktiskt framställs genomsnittet för ett antal siffror eller observationer genom att 

antalet observationer divideras med summan av alla observationer (Borg & Westerlund, 2017). Varje fråga 

presenteras i ett histogram som enligt Borg och Westerlund (2017) ska användas för så kallat klassindelat 

material. Genom SPSS togs ytterligare en enhet bort då denna endast svarat “Vet ej” i samtliga frågor. Ett 

histogram möjliggör att ge en tydlig överblick kring variabelns frekvensfördelning, dvs. hur frekvenserna 

eller antalet enheter är fördelade över variablerna (Borg & Westerlund, 2017). Det aritmetiska medelvärdet 

och standardavvikelse för varje fråga presenteras i kapitel 6.  

 
Figur 4.2: Exempel på medelvärde och standardavvikelse (Eggen & Andersson, 2019) 

4.5.2 Tvådimensionellt spridningsdiagram 

Spridningsdiagram kallas även för punktdiagram eller sambandsdiagram (Borg & Westerlund, 2017) och 

valdes som en andra analysmetod då vi utifrån studiens syfte ämnade att kartlägga hur 1) politiska, 2) 

ekonomiska, 3) sociala, 4) teknologiska, 5) juridiska och 6) miljömässiga/ekologiska faktorer påverkar 

möjligheterna att attrahera och behålla kompetens i en medelstor region. Det tvådimensionella 

spridningsdiagrammet skapades i Python och Plotly. Då svarsalternativens värden är diskreta; dvs. de är 

beskrivna utifrån heltal, är denna typ av diagram lämplig för att presentera data (Borg & Westerlund, 2017). 

Ett tvådimensionellt spridningsdiagram består av en X-axel och en Y-axel och i denna studie står X-axeln för 

att attrahera och Y-axeln står för att behålla. Genom att skapa ett spridningsdiagram per faktor och ett 

sammantaget spridningsdiagram för alla faktorer tillsammans kunde vi kartlägga huruvida varje faktor har en 

positiv eller negativ påverkan på möjligheterna att attrahera och behålla kompetens i en medelstor region, 

samt hur samtliga faktorer tillsammans har fallit ut utifrån enheternas svar (Borg & Westerlund, 2017).     

 

 
 

Figur 4.3: Exempel på spridningsdiagram (Eggen & Andersson, 2019) 
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Enkätundersökningens 19 frågor ställdes två gånger, en gång i block 2 (B2) gällande deras påverkan att 

attrahera kompetens och en gång i block 3 (B3) gällande deras påverkan att behålla kompetens. Då frågorna 

ställdes i en mixad ordning behövde vi först para ihop dessa för att se vilka frågor som hörde till varandra. I 

tabell 4.5 presenteras den analys som låg till grund för spridningsdiagrammet och vilka frågor (F) som 

kopplades ihop med varandra. För att sedan kunna matcha svaren till spridningsdiagrammets koordinater fick 

varje koordinat samma intervall och värde som svarsalternativens värde, dvs. 2, 1, 0. -1 och -2. Sedan lästes 

varje enskild enhets svarsalternativ per fråga in via Python för att sedan ge en sammantagen bild av enheternas 

svar i en slutlig kartläggning. Genom att ansluta till modulen Plotly kunde denna sedan generera 

spridningsdiagram. Då varje koordinat i spridningsdiagrammet representerar ett svarsalternativ ökar 

koordinatens diameter i form av bubblor utifrån antalet enheter som valt detta svarsalternativ. Detta gör 

diagrammet både lättöverskådligt och smidigt att tolka då det går att utläsa styrkan av varje valt 

svarsalternativ utifrån bubblorna. Spridningsdiagram och analysens resultat presenteras i kap 5.7.  

 

 

4.6 Undersökningskvalitet   

För att hålla en hög standard och kvalitet i studien har vi förhållit oss till tre aspekter som är grundläggande 

i en företagsekonomisk forskningsprocess; validitet, reliabilitet och replikerbarhet (Bryman & Bell, 2017). 

Detta har gjort att vi har förhållit oss till krav som enligt Jacobsen (2002) är att empirin måste vara giltig och 

betydelsefull (valid), pålitlig och trovärdig (reliabel). Validitet är ett av de viktigaste kriterierna i en 

forskningsprocess och står för huruvida studien verkligen mäter det som är avsett att mätas och om den 

slutsats som man kommit fram till hänger samman med studiens undersökning (Bryman & Bell, 2017). Även 

Jacobsen (2002) beskriver vikten av att en undersökning har hög validitet för att empirin ska upplevas som 

giltig och relevant, men även vara trovärdig, reliabel. Reliabilitet står för tillförlitlighet och huruvida studiens 

resultat har framkommit genom tillfälliga händelser eller slumpen (Eliasson, 2006). För att en studie ska ha 

en hög reliabilitet innebär det att om studien skulle göras om, skulle man nå fram till samma resultat (Bryman 

& Bell, 2017). Begreppet replikerbarhet är aktuellt när en forskare vill upprepa sin egen eller någon annans 

studie, därav är det viktigt att tillvägagångssättet i studien beskrivs mycket ingående (Bryman & Bell, 2017).  

 

En form av intern giltighet är enligt Jacobsen (2002) att låta andra kontrollera enkätens innehåll, vilket vi 

gjorde genom att låta en fokusgrupp bedöma och läsa igenom inledningsbrev och enkätfrågor för att sedan 

ge feedback på innehållet. Om bedömaren uppfattar begreppen som lätta att förstå och desto fler upplever det 

så ger det enkäten en högre validering. Att ha en hög intern validitet bekräftar också att det går att lita på de 

slutsatser som görs i studien (Borg & Westerlund, 2017). 

Eftersom studien har en deduktiv ansats utformades enkätfrågorna utefter den teoretiska 

referensramen; begreppen attrahera, behålla och den externa omgivningen enligt PESTLE-analysen; 

politiska, ekonomiska, sociala, teknologiska, juridiska samt miljömässiga/ekologiska faktorer.  

 Då studien har en kvantitativ ansats gjordes datainsamlingen via en enkätundersökning, vilket rimmade väl 

med ett positivistiskt förhållningssätt; att inte ta hänsyn till fri tolkning av data utan att endast samla in och 

analysera den så som den är och hur den sociala världen ser ut (Bryman & Bell, 2017). Enligt Jacobsen (2002) 

finns det dock en risk vid analys av studiens data, vilket hotar tillförlitligheten då den som behandlar data bör 

ha statistisk kunskap. Behandlas data felaktigt kan man presentera resultat på ett icke korrekt sätt. Ett problem 
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kan vara att man använder fel analysmetod och därav utvärderar data på felaktigt sätt. För att undvika detta 

har vi använt datorprogram som har kunnat hjälpa oss att besvara studiens syfte och gjort en noggrann studie 

kring statistisk analys i tidigare studier och litteratur. 

4.7 Etiska ställningstaganden 

När forskare utformar en undersökning är det viktigt att vara informerad om att  

det finns tre grundläggande etiska krav som behöver vara uppfyllda. Det första kravet är informerat samtycke, 

det andra är rätt till privatliv och det tredje är krav på att presentationen av data blir korrekt återberättad 

(Jacobsen, 2002). Vi har uppnått samtliga tre krav i denna studie. Det första kravet informerat samtycke 

uppnåddes via utskicket av enkätundersökningen där vi beskrev forskningsprocessens etiska riktlinjer i 

enkätens inledningsbrev och enheterna fick fylla i sitt samtycke innan de började besvara undersökningens 

frågor. Vi informerade enheten om att de när som helst kunde avbryta sin medverkan. Utskicket beskrev även 

syftet med studien och varför vi valt att undersöka ämnet. Jacobsen (2002) beskriver att kravet behöver 

uppfylla kompetens, frivillighet, full information och förståelse. Det innebär att vi behövde göra det extra 

tydligt att enheterna själva avgjorde om de ville delta och att de fått information om undersökningens syfte 

men även att de har förstått informationen som de har fått. Detta har vi haft i åtanke och uppnått genom 

utformningen av vår studie.  

 

Det andra kravet rätt till privatliv uppfylldes genom att alla våra enheter var och hanterades anonymt genom 

hela studien. Vi har inte ställt frågor som kan härledas till personen som har besvarat enkäten. Enkätfrågorna 

var standardiserade och gav inte något utrymme till öppna, skriftliga svar (Jacobsen, 2002). Den enda frågan 

som kan uppfattas som personlig är frågan om kön och det har vi endast valt att ha med för att kunna 

kontrollera enheternas fördelning. Utöver detta har vi också använt anonymiserade funktioner i programmet 

Qualtrics, vilket gör enheterna fullt anonyma då forskaren inte kan spåra enheterna (Jacobsen, 2002). Då 

samtliga 108 enheter besvarade enkäten anonymt blir det därför omöjligt för oss att kunna veta vilken enhet 

som svarat vad.  

Det sista kravet är krav på att presentationen av data blir korrekt återberättad vilket innebär att 

studien ska återge studiens resultat så fullständigt som möjligt. Dels för att enheterna kan begära ut resultatet 

dels att de behöver känna sig trygga med att deras svar återges på ett korrekt sätt (Jacobsen, 2002). Detta krav 

kan uppfattas svårare än de andra men det är någonting som vi har försökt att uppnå i så hög utsträckning 

som möjligt (Jacobsen, 2002). Vi anser att vi har uppnått detta genom att vi har redovisat studiens resultat i 

tabeller och modeller för att presentera data så rättvist och transparent som möjligt. Vi har exporterat resultatet 

till SPSS och i och med detta tillvägagångssätt anser vi att en rättfärdig presentation har gjorts. Exporteringen 

av enkätens resultat från Qualtrics till SPSS gjordes via en automatisk exportfil, vilket inte gett oss någon 

möjlighet att misstolka data och göra inmatningsfel, vilket hade kunnat vilseleda resultatet.  

 

För att vara tydliga med vilka källor vi har använt i studien har vi valt att referera till använd litteratur både i 

löpande text och i referenslistan. Således kan läsaren få information om författares efternamn och vilket år 

källan publicerades. Önskar någon att fördjupa sig i studiens referenser eller läsa mer om innehållet kan de 

på ett lättillgängligt sätt lokalisera källan genom referenssystemet, vilket underlättar genom att referenslistan 

har gjorts i bokstavsordning oavsett formen av källa, dvs. litterära böcker, vetenskapliga artiklar eller 

Internetkällor. Det är även viktigt att hantera referenserna på rättmätigt sätt (Blomkvist, Hallin och Lindell, 

2018) samt referera materialet på ett korrekt sätt för att undvika plagiering. Citering ska skrivas ordagrant 

och sidnummer ska anges. Att använda ett citat utan att referera på ett korrekt sätt anses som plagiat. 

Plagiering är detsamma som stöld och är ett allvarligt brott inom akademin (Blomkvist, Hallin & Lindell, 

2018).  
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5. Empirisk diskussion kring hur externa faktorer påverkar 

organisationers möjligheter att attrahera och behålla kompetens  

I detta kapitel presenteras studiens empiriska analys. Denna består av två analyser. I detta kapitel 

presenteras analys ett som redovisar medelvärde och standardavvikelse på studiens frågor för att bekräfta 

eller icke bekräfta studiens hypoteser. Analys två presenteras i kapitel 6 utifrån ett spridningsdiagram och 

kartläggning av samtliga faktorer för att uppnå studiens syfte. Kapitlet avslutas med en sammanställning av 

analys ett.  

5.1 Politiska faktorers påverkan på organisationers möjligheter att attrahera och 

behålla kompetens  

Analys 5.1 till 5.6 behandlar hur politiska faktorers frågor påverkar organisationers möjligheter att attrahera 

och behålla kompetens. 

5.1.1 Analys av politisk stabilitet 

Hypotes 1a: Politisk stabilitet har en positiv påverkan på organisationers möjligheter att attrahera och 

behålla kompetens. 

 

 

 
 

Figur 5.1: Analys av bortfall, medelvärde och standardavvikelse på fråga 12 och 9 

 

Figur 5.1 visar att fyra enheter har svarat “Vet ej/ej relevant för mitt företag” på fråga 12 vilket ger ett bortfall 

på 4,88%. Tabellen visar också att fem enheter har svarat “Vet ej/ej relevant för mitt företag” på fråga 9, 

vilket ger ett bortfall på 6,41%. 
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Histogram 5.1: Beräkning av medelvärde på fråga 12 och 9 (SPSS) 

 

Politisk stabilitet och instabilitet har en inverkan på alla nationer, dock tas det i uttryck på olika sätt. Det har 

visat sig att politisk instabilitet har en negativ påverkan på ekonomisk tillväxt, organisationers investeringar 

och produktivitet vilket i sin tur kan ha en negativ påverkan på organisationers möjligheter att attrahera och 

behålla kompetens (Alesina et al., 1996). För att knyta an tidigare forskning till studiens utfall framgår det i 

fråga 12 att medelvärdet är 0,45 och trots ett bortfall på 4,88% står det klart att politisk stabilitet har en viss 

positiv påverkan på att attrahera kompetens i Jönköpings region. Detta indikerar på att utfallet delvis går i 

linje med tidigare forskning. Spridningen enligt given standardavvikelse är 0,989 vilket anses som en 

medelhög spridning bland svarsalternativen (Borg & Westerlund, 2017). Detta innebär att populationens svar 

har en medelhög spridning kring medelvärdet.  

I fråga 9 är medelvärdet 0,42 vilket tyder på samma utfall som fråga 12 gällande huruvida 

politisk stabilitet har en positiv påverkan på att behålla kompetens i Jönköpings region. Gällande tidigare 

forskning går det även i denna fråga att se att de lutar åt att det har en positiv påverkan snarare än en negativ, 

men det har inte en stark positiv påverkan. Variansen eller standardavvikelsen är 0,989 vilket anses som en 

medelhög varians (Borg & Westerlund, 2017). Även i denna fråga visar populationens svar på en medelhög 

spridning kring medelvärdet. Bortfallet i frågan gav en procent på 6,41% vilket var lite högre än i fråga 12, 

men trots det blev utfallet nästan detsamma medelvärde som fråga 12.  

Slutligen kan vi se att politisk stabilitet har en lika stark positiv påverkan på både möjligheterna 

att attrahera och behålla kompetens.  

5.1.2 Analys av tillgång till bostäder 

Hypotes 1b: En god tillgång till bostäder har en positiv påverkan på organisationers möjligheter att attrahera 

och behålla kompetens. 
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Figur 5.2: Analys av bortfall, medelvärde och standardavvikelse fråga 9 och 11  

 

Figur 5.2 visar att fem enheter har svarat “vet ej/ej relevant för mitt företag” på fråga 9 vilket ger ett bortfall 

på 6,10% och fem enheter har svarat “vet ej/ej relevant för mitt företag” på fråga 11, vilket ger ett bortfall 

på 6,10%. 

 

 
Histogram 5.2: Beräkning av medelvärde på fråga 9 och 11 (SPSS) 

 

Genom tidigare litteratur kan vi se att utvecklingen av den lokala bostadsmarknaden har en stor påverkan på 

organisationers möjligheter att attrahera och behålla kompetens (Kalbro et al., 2009). Tillgång av bostäder 

och ett effektivt flöde av in- och utflyttningar underlättar således för organisationers tillgång till arbetskraft. 

I fråga 9 fick vi ett medelvärde på 0,48, vilket innebär en större positiv påverkan än en negativ påverkan för 

organisationer att attrahera kompetens utifrån tillgången av bostäder inom Jönköpings region. 

Standardavvikelsen i denna fråga hamna på 1,34 dvs. en medelhög varians trots ett bortfall på 6,10% (Borg 

& Westerlund, 2017).  

I fråga 11 visas ett medelvärde på 0,71 vilket innebär att studiens utfall delvis rimmar väl med 

tidigare forskning att tillgång till bostäder underlättar för organisationer att behålla kompetens (Kalbro et al., 

2009). Spridningen i svarsalternativen visar på en standardavvikelse på 1,062 vilket anses vara medelhög 

(Borg & Westerlund, 2017) och trots ett bortfall på 6,10% går det att fastställa att regionens tillgång till 

bostäder har en viss positiv påverkan på att behålla kompetens i Jönköpings region.  

Slutligen kan vi se att tillgång till bostäder har en starkare positiv påverkan på möjligheterna att 

behålla kompetens snarare än att attrahera kompetens.  
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5.1.3 Analys av samverkan 

Hypotes 1c: En fungerande samverkan mellan region, kommun, näringsliv och organisationer har en positiv 

påverkan på organisationers möjligheter att attrahera och behålla kompetens. 

 

 
Figur 5.3: Analys av bortfall, medelvärde och standardavvikelse på fråga 5 och fråga 4  

 

Figur 5.3 visar att två enheter har svarat “vet ej/ej relevant för mitt företag” på fråga 5 vilket ger ett bortfall 

på 2,44% och två enheter har svarat “vet ej/ej relevant för mitt företag” på fråga 4, vilket ger ett bortfall på 

2,44%. 

 

 
Histogram 5.3: Beräkning av medelvärde på fråga 5 och 4 (SPSS) 

 

En fungerande samverkan mellan flera aktörer där de bejakar organisationers intresse har en positiv påverkan 

på organisationers möjligheter att attrahera och behålla kompetens (Tödtling & Trippl, 2005). Samverkan 

mellan flera aktörer kan leda till att möta de utmaningar och intressen som organisationer har i det lokala 

området men även ta upp de frågor som är aktuella (Cooke, 2002). Utifrån detta går det att se att fråga 5 har 

fått ett medelvärde på 1,14 vilket innebär att organisationer inom Jönköpings region uppfattar att samverkan 

har en positiv påverkan inom deras region. Standardavvikelsen ger ett utfall på 0,807 vilket även här innebär 

en medelhög varians då vi har en bred spridning inom svarsalternativen (Borg & Westerlund, 2017).  Även 

fast frågan har fått ett bortfall på 2,44%.  

Enligt fråga 4 visas ett medelvärde på 1,05 vilket tyder på att studiens utfall går i linje med 

tidigare forskning (Tödtling & Trippl, 2005), dvs. att en fungerande samverkan mellan flera aktörer har en 

positiv påverkan på möjligheten att behålla kompetens i Jönköpings region, trots ett bortfall på 2,44%. 
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Standardavvikelsen visar på 0,794 vilket även i denna fråga innebär en medelhög spridning bland 

svarsalternativen (Borg & Westerlund, 2017).  

Slutligen kan vi se att en fungerande samverkan har en positiv påverkan på möjligheterna att 

både attrahera kompetens, dock har det en starkare positiv påverkan på att attrahera.  

 

5.1.4 Analys av tillgång till universitet och andra eftergymnasiala utbildningar 

Hypotes 1d: Regionens tillgång till universitet eller annan eftergymnasial utbildning har en positiv påverkan 

på organisationers möjligheter att attrahera och behålla kompetens. 

 

 
 

Figur 5.4: Analys av bortfall, medelvärde och standardavvikelse på fråga 1 och 2 

 

Figur 5.4 visar att en enhet har svarat “vet ej/ej relevant för mitt företag” på fråga 1 vilket ger ett bortfall på 

1,22% och tre enheter har svarat “vet ej/ej relevant för mitt företag” på fråga 2, vilket ger ett bortfall på 

3,66%. 

 

 
Histogram 5.4: Beräkning av medelvärde på fråga 1 och 2 (SPSS) 

 

Tillgången av universitet och andra eftergymnasiala utbildningar har tydligt framgått genom studien att de 

har en positiv påverkan på organisationers möjlighet att attrahera och behålla kompetens enligt Rérat (2016). 

Att de utbildningar som ges i närområdet påverkar organisationers möjlighet till kompetensutveckling samt 

attrahera och behålla kompetens för organisationerna (Haartsen & Thissen, 2014). I fråga 1 kan vi se att 
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organisationerna, som har deltagit i studien, upplever en positiv påverkan på de utbildningar som ges inom 

Jönköpings region då frågans medelvärde är 1,47. Standardavvikelsen hamnade på 1,001 vilket ger en 

medelhög varians då det även i denna fråga är en spridning bland svarsalternativen (Borg & Westerlund, 

2017). I denna fråga hade vi ett bortfall på 1,22%.  

I fråga 2 visas ett medelvärde på 0,95 vilket innebär, trots ett bortfall på 3,66%, att studiens utfall 

delvis går i linje med tidigare forskning (Rérat, 2016). Organisationer i Jönköpings region upplever således 

att utbildningar i form av universitet och/eller andra eftergymnasiala utbildningar i deras geografiska område 

har en viss positiv påverkan på deras möjligheter att behålla kompetens. Frågan har en standardavvikelse på 

1,024 vilket tyder på en medelhög spridning bland svarsalternativen (Borg & Westerlund, 2017). 

Slutligen kan vi se att utbildningar i form av universitet och/eller andra eftergymnasiala 

utbildningar har en starkare positiv påverkan på möjligheterna att attrahera kompetens än att behålla 

kompetens. 

5.1.5 Sammanfattning av hypotes 1a, 1b, 1c och 1d 

I analys av hypotes 1a kan man se, trots ett visst antal bortfall, att politisk stabilitet sammantaget har en viss 

positiv påverkan på både attrahera och behålla kompetens i Jönköpings region och således kan hypotes 1a 

delvis bekräftas. Hypotesen kan således inte bekräftas fullt ut då spridningen i svarsalternativen var medelhög 

vilket ger en indikation på att organisationerna har olika uppfattning kring graden av påverkan. 

I analys av hypotes 1b framkommer det att tillgång till bostäder har en viss positiv påverkan på 

organisationers möjligheter att både attrahera och behålla kompetens i Jönköpings region, således kan 

hypotes 1b delvis bekräftas, trots antalet bortfall. Även i denna fråga kan inte hypotesen bekräftas fullt ut då 

det var en medelhög spridning bland svarsalternativen enligt given standardavvikelse. Detta indikerar på att 

organisationerna har en delad uppfattning kring graden av påverkan även här. 

Analysen av hypotes 1c gällande samverkan visar på att både attrahera och behålla kompetens 

har en positiv påverkan, vilket innebär att organisationer inom Jönköpings region upplever att samverkan har 

en positiv påverkan på deras organisation. Dock har frågorna en standardavvikelse som visar på en medelhög 

varians, dvs. en spridning bland svarsalternativen. Variansen visar också att det finns skilda uppfattningar 

kring hur stark påverkan som samverkan har på möjligheterna att attrahera och behålla kompetens. Vi kan 

trots detta bekräfta hypotes 1c då båda frågorna bär på ett högt medelvärde, trots frågornas bortfall.  

 Enligt analys av hypotes 1d visar det sig att regionens tillgång till universitet och/eller andra eftergymnasiala 

utbildningar har en viss positiv påverkan på organisationers möjligheter att behålla kompetens medan det har 

en större positiv påverkan på att attrahera kompetens och kan således bekräftas fullt ut, trots antalet bortfall. 

Då analysen visar olika utfall på möjligheterna att attrahera och behålla kompetens kan hypotes 1d delvis 

bekräftas. Den sammantagna spridningen var medelhög, vilket visar på att organisationerna har en delad 

uppfattning kring graden av påverkan.   

Slutligen visas en sammanställning över studiens hypoteser gällande politiska faktorer, se nedan 

i tabell 5.1.  

 

 

 
Tabell 5.1: Hypoteser gällande politiska faktorer (Eggen & Andersson, 2019) 
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5.2 Ekonomiska faktorers påverkan på organisationers möjligheter att attrahera 

och behålla kompetens 

Analys 5.2.1 till 5.2.4 behandlar hur ekonomiska faktorers frågor påverkar organisationers möjligheter att 

attrahera och behålla kompetens. 

5.2.1 Analys av tillväxt och finansieringsmöjligheter 

Hypotes 2a: En fungerande tillväxt och goda finansieringsmöjligheter inom regionen har en positiv påverkan 

på organisationers möjligheter att attrahera och behålla kompetens. 

 

 
Figur 5.5: Analys av bortfall, medelvärde och standardavvikelse på fråga 11 och 18 

 

Figur 5.5 visar att sex enheter har svarat “vet ej/ej relevant för mitt företag” på fråga 11 vilket ger ett bortfall 

på 7,32% och sex enheter har svarat “vet ej/ej relevant för mitt företag” på fråga 18, vilket ger ett bortfall på 

7,32%. 

 

 
Histogram 5.5: Beräkning av medelvärde på fråga 11 och 18 (SPSS) 

 

Det går att utläsa från tidigare forskning att tillväxt- och finansieringsmöjligheter har en positiv påverkan på 

organisationers möjligheter att attrahera och behålla kompetens (Zorina, 2018). Det innebär att organisationer 

får större möjligheter att attrahera och behålla kompetens med hjälp av den tillväxt- och finansiering som 

råder inom regionen (Mellander et al., 2013). Fråga 11 visar på ett medelvärde på 0,89 vilket ger en positiv 
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påverkan istället för en negativ påverkan. Dock ger det en delvis positiv påverkan vad gäller enheternas 

uppfattning över att attrahera kompetens inom Jönköpings region. Frågans standardavvikelse är 0,946, vilket 

visar att frågan har en medelhög varians där enheterna har haft en spridning kring deras uppfattningar vad 

gäller om tillväxt- och finansieringsmöjligheter har en positiv påverkan på att attrahera kompetens (Borg & 

Westerlund, 2017).   

Enligt analys av fråga 18 visas ett medelvärde på 0,64 vilket innebär att Jönköpings regions 

tillväxt- och finansieringsmöjligheter har en viss positiv påverkan på organisationers möjligheter att behålla 

kompetens, vilket går delvis i linje med tidigare forskning trots ett bortfall på 7,32% (Zorina, 2018). 

Standardavvikelsen i denna fråga är 0,976 vilket indikerar på att det är en medelhög varians och spridning i 

enheternas svar (Borg & Westerlund, 2017).   

Slutligen kan vi se att tillväxt- och finansieringsmöjligheter har en starkare positiv påverkan på 

möjligheterna att attrahera kompetens än att behålla kompetens.  

5.2.2 Analys av boende - och levnadskostnader 

Hypotes 2b: Regionens levnadskostnader- och/eller boendekostnader har en positiv påverkan på 

organisationers möjligheter att attrahera och behålla kompetens. 

 
Figur 5.6: Analys av bortfall, medelvärde och standardavvikelse på fråga 17 och 13 

 

Figur 5.6 visar att tre enheter har svarat “vet ej/ej relevant för mitt företag” på fråga 17 vilket ger ett bortfall 

på 3,66% och fem enheter har svarat “vet ej/ej relevant för mitt företag” på fråga 13, vilket ger ett bortfall 

på 6,10%. 

 

 
Histogram 5.6: Beräkning av medelvärde på fråga 17 och 13 (SPSS) 
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Tidigare forskning visar att levnads- och boendekostnader har en positiv påverkan på organisationers 

möjligheter att attrahera och behålla kompetens (Czinkan & Horváth, 2019). Levnads- och boendekostnader 

har en inverkan på hur kompetens förflyttar sig och vilka möjligheter det finns att flytta till ett område 

(Czinkan & Horváth, 2019). I fråga 17 går det att utläsa ett medelvärde på 0,8 vilket innebär att boende- och 

levnadskostnader i Jönköpings region har en viss positiv påverkan på organisationers möjligheter att attrahera 

kompetens, trots ett bortfall på 3,66%. Frågans standardavvikelse ger ett utfall på 0,868 vilket ger en 

medelhög varians där det finns en spridning av enheternas uppfattningar kring regionens levnadskostnader- 

och boendekostnader (Borg & Westerlund, 2017).  

I fråga 13 går det att utläsa ett medelvärde på 0,88 vilket innebär att levnads- och 

boendekostnader har en viss positiv påverkan på att behålla kompetens snarare än en negativ påverkan. 

Standardavvikelsen ger ett utslag på 0,743 vilket innebär att levnads- och boendekostnaders påverkan på 

organisationers möjligheter att behålla kompetens ger en medelhög varians där uppfattningen bland enheterna 

skiljer sig (Borg & Westerlund, 2017). Bortfallet för fråga 13 hamnade på 6,10% vilket var ett större bortfall 

än vid frågan kring att attrahera kompetens.  

Slutligen kan vi se att regionens boende- och levnadskostnader har en lika stark positiv påverkan 

på möjligheterna att attrahera och behålla kompetens.  

5.2.3 Analys av ekonomiskt stöd 

Hypotes 2c: Ekonomiskt stöd från till exempel Arbetsförmedlingen, Vinnova eller Tillväxtverket har en positiv 

påverkan på organisationers möjligheter att attrahera och behålla kompetens. 

 

 
Figur 5.7: Analys av bortfall, medelvärde och standardavvikelse på fråga 15 och 15 

 

Figur 5.7 visar att åtta enheter har svarat “vet ej/ej relevant för mitt företag” på fråga 15 vilket ger ett bortfall 

på 9,76% och sju enheter har svarat “vet ej/ej relevant för mitt företag” på fråga 15, vilket ger ett bortfall på 

8,54%. 
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Histogram 5.7: Beräkning av medelvärde på fråga 15 och 15 (SPSS) 

 

Enligt Vinnova (2017) har ekonomiskt stöd visat sig ha en positiv påverkan på organisationers möjligheter 

att attrahera och behålla kompetens. Fråga 15 har ett medelvärde på 0,38, vilket innebär att frågan har en 

delvis positiv påverkan för organisationers möjligheter att attrahera kompetens utifrån ekonomiskt stöd, trots 

ett bortfall på 9,76%. Standardavvikelsen visar på 1,107, vilket ger en medelhög varians då hela frågans 

svarsalternativ är inkluderade i variansen (Borg & Westerlund, 2017).  

Enligt analys av fråga 15 (block 3) visas ett medelvärde på 0,23 vilket innebär att ekonomiskt 

stöd har en viss positiv påverkan på organisationers möjligheter att behålla kompetens, trots ett bortfall på 

8,54%. Via medelvärdet visar detta på att det finns en viss positiv påverkan, men denna är mycket svag. 

Därav har denna studies utfall inte gått helt i linje med tidigare forskning (Vinnova, 2017). Analysen visar 

på en standardavvikelse på 1,122 vilket tyder på att det är en medelhög varians och spridning av enheternas 

svar (Borg & Westerlund, 2017).  

Slutligen kan vi se att ekonomiskt stöd har en starkare positiv påverkan på möjligheterna att 

attrahera kompetens än att behålla kompetens.  

5.2.4 Sammanfattning av hypotes 2a, 2b och 2c 

Analys av hypotes 2a gällande tillväxt- och finansieringsmöjligheter visar på att detta delvis har en positiv 

påverkan på både möjligheterna att attrahera och behålla kompetens. Således kan hypotes 2a delvis bekräftas. 

Trots bortfall så går det därav att konstatera att tillväxt- och finansieringsmöjligheter har lika stor påverkan 

på både möjligheterna att attrahera och behålla kompetens i Jönköpings region.  

Analys 2b gällande boende- och levnadskostnader indikerar, trots bortfall, på att detta har en 

viss positiv påverkan på möjligheterna att både attrahera och behålla kompetens i Jönköpings region. Då 

standardavvikelsen är medelhög, dvs. enheternas svar har en medelhög spridning visar det på att det råder 

skilda meningar i regionen huruvida boende- och levnadskostnader påverkar möjligheterna att attrahera och 

behålla kompetens. Således kan hypotes 2b delvis bekräftas. 

Analys av hypotes 2c gällande ekonomiskt stöd visar att de har en viss positiv påverkan på både 

attrahera och behålla kompetens, trots frågornas bortfall. Dock då frågorna har en standardavvikelse som är 

medelhög, dvs. en spridning i variansen gör att vi delvis kan bekräfta hypotesen, vad gäller att ekonomiskt 

stöd har en delvis positiv påverkan på att attrahera och behålla kompetens.  

 Slutligen visas en sammanställning över studiens hypoteser gällande ekonomiska faktorer, se nedan 

i tabell 5.2.  

 

 

 

 

 

Tabell 5.2: Hypoteser gällande ekonomiska faktorer (Eggen & Andersson, 2019) 
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5.3 Sociala faktorers påverkan på organisationers möjligheter att attrahera och 

behålla kompetens 

Analys 5.3.1 till 5.3.5 behandlar hur sociala faktorers frågor påverkar organisationers möjligheter att attrahera 

och behålla kompetens. 

5.3.1 Analys av demografisk fördelning 

Hypotes 3a: Den demografiska fördelningen har en positiv påverkan på organisationers möjligheter att 

attrahera och behålla kompetens 

 

 
Figur 5.8: Analys av bortfall, medelvärde och standardavvikelse på fråga 6 och 8 

 

Figur 5.8 visar att sju enheter har svarat “vet ej/ej relevant för mitt företag” på fråga 6 vilket ger ett bortfall 

på 8,54% och nio enheter har svarat “vet ej/ej relevant för mitt företag” på fråga 8, vilket ger ett bortfall på 

11%. 

 

 
Histogram 5.8: Beräkning av medelvärde på fråga 6 och 8 (SPSS) 

 

Gordon (2010) menar att den demografiska fördelningen gällande befolkningens ålder är föränderlig och har 

olika typer av behov gällande dagens arbetsmarknad. Om organisationer anpassar sig efter olika generationers 
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behov, förväntningar och kunskap kan möjligheterna att attrahera och behålla kompetens påverkas positivt 

(Gordon, 2010). 

I fråga 6 visas ett medelvärde på 0,55 vilket indikerar på att den demografiska fördelningen har 

en viss positiv påverkan på organisationens möjligheter att attrahera kompetens i Jönköpings region, trots ett 

bortfall på 8,54%. Det går således att konstatera att studiens utfall går i linje med tidigare forskning, dock är 

påverkan inte lika stark (Gordon, 2010). Standardavvikelsen är 0,934 vilket visar på att spridningen i 

enheternas svar är medelhög (Borg & Westerlund, 2017). 

I fråga 8 går det att utläsa ett medelvärde på 0,69 vilket indikerar på en positiv påverkan snarare 

än negativ påverkan på möjligheterna att behålla kompetens när det kommer till den demografiska 

fördelningen inom regionen, trots ett bortfall på 11%. Frågans standardavvikelse är 0,772 vilket ger en 

medelhög varians där alla svarsalternativ är inkluderade i enheternas svar (Borg & Westerlund, 2017).  

Slutligen kan vi se att regionens demografiska fördelning har en starkare positiv påverkan på 

möjligheterna att attrahera kompetens än att behålla kompetens.  

5.3.2 Analys av syn på karriär  

Hypotes 3b: Invånarnas syn på karriär har en positiv påverkan på organisationers möjligheter att attrahera 

och behålla kompetens. 

 

 

 
Figur 5.9: Analys av bortfall, medelvärde och standardavvikelse på fråga 10 och 12 

 

Figur 5.9 visar att sex enheter har svarat “vet ej/ej relevant för mitt företag” på fråga 10 vilket ger ett bortfall 

på 7,32% och sex enheter har svarat “vet ej/ej relevant för mitt företag” på fråga 12, vilket ger ett bortfall på 

7,32%. 
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Histogram 5.9: Beräkning av medelvärde på fråga 10 och 12 (SPSS) 

 

Enligt Gordon (2010) kan en medvetenhet kring invånarnas syn på karriär ha en positiv påverkan på 

organisationers möjligheter att attrahera och behålla kompetens. Fråga 10 visar på ett medelvärde på 0,39, 

vilket innebär att de finns en positiv påverkan på organisationers möjligheter att attrahera kompetens inom 

Jönköpings region, trots ett bortfall på 7,32%. Standardavvikelsen på frågan har ett värde på 1,059, vilket ger 

en medelhög varians då frågan har en bred spridning i enheternas svarsalternativ (Borg & Westerlund, 2017).  

Analysen i fråga 12 visar ett medelvärde på 0,5 vilket indikerar på att invånarnas syn på karriär 

har en viss positiv påverkan på organisationens möjligheter att behålla kompetens i Jönköpings region, trots 

ett bortfall på 7,32%. Standardavvikelsen är 1,013 vilket tyder på en medelhög varians och spridning bland 

enheternas svar (Borg & Westerlund, 2017). Detta visar på att studiens utfall går delvis i linje med tidigare 

forskning (Gordon, 2010). 

Slutligen kan vi se att regionens invånares syn på karriär har en starkare positiv påverkan på 

möjligheterna att behålla kompetens än att attrahera kompetens.  

5.3.3 Analys av kultur och normer 

Hypotes 3c: Kultur och normer har en positiv påverkan på organisationers möjligheter att attrahera och 

behålla kompetens. 

 

 

 
Figur 5.10: Analys av bortfall, medelvärde och standardavvikelse på fråga 14 och 17 

 

Figur 5.10 visar att sex enheter har svarat “vet ej/ej relevant för mitt företag” på fråga 14 vilket ger ett bortfall 

på 7,32% och sju enheter har svarat “vet ej/ej relevant för mitt företag” på fråga 17, vilket ger ett bortfall på 

8,54%. 
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Histogram 5.10: Beräkning av medelvärde på fråga 14 och 17 (SPSS) 

 

Kinossian (2018) beskriver att kultur och normer har en påverkan på organisationers möjligheter att attrahera 

och behålla kompetens då en region som präglas av en öppenhet och mångfald anses som en attraktiv 

arbetsgivare. Fråga 14 har ett medelvärde på 0,45, trots ett bortfall på 7,32%, går det att utläsa att kultur och 

normer har en positiv påverkan på att attrahera kompetens inom Jönköpings region. Frågans 

standardavvikelse har ett utfall på 1,012 och på grund av den spridning av enheternas svar går det att 

konstatera en medelhög varians (Borg & Westerlund, 2017).  

Analysen av fråga 17 visar ett medelvärde på 0,61 vilket innebär att kultur och normer har en 

viss positiv påverkan på möjligheterna att behålla kompetens i Jönköpings region, trots ett bortfall på 8,54%. 

Standardavvikelsen är 1,025 vilket tyder på en medelhög varians och spridning av enheternas svar (Borg & 

Westerlund, 2017). Det går således att konstatera att studiens utfall delvis stämmer in på tidigare forskning 

(Kinossian, 2018).  

Slutligen kan vi se att regionens kultur och normer har en starkare positiv påverkan på 

möjligheterna att behålla kompetens än att attrahera kompetens.  

5.3.4 Analys av individers livsstil och hälsa 

Hypotes 3d: Individers livsstil och hälsa har en positiv påverkan på organisationers möjligheter att attrahera 

och behålla kompetens. 

 

 

 
Figur 5.11: Analys av bortfall, medelvärde och standardavvikelse på fråga 19 och 19 
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Figur 5.11 visar att fyra enheter har svarat “vet ej/ej relevant för mitt företag” på fråga 19 vilket ger ett 

bortfall på 4,88% och åtta enheter har svarat “vet ej/ej relevant för mitt företag” på fråga 19, vilket ger ett 

bortfall på 9,76%. 

 

 
Histogram 5.11: Beräkning av medelvärde på fråga 19 och 19 (SPSS) 

 

Invånarnas livsstil och hälsa har en positiv påverkan på organisationers möjligheter att attrahera och behålla 

kompetens (Dolea et al., 2010). Fråga 19 (block 2) visar på medelvärde 0,41 vilket tyder på att invånarnas 

livsstil och hälsa har en viss positiv påverkan på möjligheterna att attrahera kompetens i Jönköpings region, 

trots ett bortfall på 4,88%. Standardavvikelsen är 0,85 vilket indikerar på en medelhög spridning av 

enheternas svar (Borg & Westerlund, 2017). Det går således att konstatera att tidigare forskning stämmer 

delvis in på studiens utfall gällande möjligheterna att attrahera kompetens (Dolea et al., 2010).  

Fråga 19 (block 3) visar ett medelvärde på 0,81 vilket innebär att invånarnas livsstil och hälsa har en positiv 

påverkan på att behålla kompetens för organisationer inom Jönköpings region, trots ett bortfall på 9,76 %. 

Standardavvikelsen är 0,889 vilket tyder på att det finns en medelhög spridning i enheternas svar (Borg & 

Westerlund, 2017). 

Slutligen kan vi se att regionens invånares livsstil och hälsa har en starkare positiv påverkan på 

möjligheterna att behålla kompetens än att attrahera kompetens.  

5.3.5 Sammanfattning av hypotes 3a, 3b, 3c och 3d 

Analysen av hypotes 3a visar att den demografiska fördelningen har en viss positiv påverkan på att både 

attrahera och behålla kompetens i Jönköpings region, trots antalet bortfall. Det går därav att delvis bekräfta 

hypotes 3a. Då variansen är medelhög går det att konstatera att det råder en viss spridning huruvida 

organisationer uppfattar att den demografiska fördelningen har en positiv påverkan på att attrahera och 

behålla kompetens.  

Analysen av hypotes 3b visar trots antalet bortfall att invånarnas syn på karriär har en viss positiv 

påverkan på att både attrahera och behålla kompetens. Det råder en medelhög varians är det delade meningar 

kring huruvida invånarnas syn på karriär har en positiv påverkan på organisationens möjligheter att attrahera 

och behålla kompetens. Det går därav att delvis bekräfta även hypotes 3b. 

 Analysen av hypotes 3c visar att kultur och normer har en viss positiv påverkan på möjligheterna att både 

attrahera och behålla kompetens i Jönköpings region, trots antalet bortfall. Även här är det en medelhög 

varians på båda frågorna vilket indikerar på att varierande uppfattningar huruvida kultur och normer har en 

positiv påverkan på organisationens möjligheter att attrahera och behålla kompetens. Hypotes 3c kan därav 

delvis bekräftas. 

Analysen av hypotes 3d indikerar på att invånarnas livsstil och hälsa har en viss positiv påverkan 

på att både attrahera och behålla kompetens i Jönköpings region, trots antalet bortfall. Variansen är medelhög 



45 

 

vilket tyder på att det råder en delad uppfattning i regionens organisationer huruvida invånarnas livsstil och 

hälsa har en positiv påverkan på att attrahera och behålla kompetens. Hypotes 3d kan således delvis bekräftas. 

Slutligen visas en sammanställning över studiens hypoteser gällande sociala faktorer, se nedan 

i tabell 5.3.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5.4 Teknologiska faktorers påverkan på organisationers möjligheter att attrahera 

och behålla kompetens 

Analys 5.4.1 till 5.4.4 behandlar hur teknologiska faktorers frågor påverkar organisationers möjligheter att 

attrahera och behålla kompetens. 

5.4.1 Analys av innovation 

Hypotes 4a: Ett innovativt arbetssätt i regionen har en positiv påverkan på organisationers möjligheter att 

attrahera och behålla kompetens.  

 

 
Figur 5.12: Analys av bortfall, medelvärde och standardavvikelse på fråga 18 och 14 

Tabell 5.3: Hypoteser gällande sociala faktorer (Eggen & Andersson, 2019) 
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Figur 5.12 visar att tre enheter har svarat “vet ej/ej relevant för mitt företag” på fråga 18 vilket ger ett bortfall 

på 3,66% och fem enheter har svarat “vet ej/ej relevant för mitt företag” på fråga 14, vilket ger ett bortfall 

på 6,10%. 

 

 
Histogram 5.12: Beräkning av medelvärde på fråga 18 och 14 (SPSS) 

 

Enligt Walker (2016) präglas dagens samhälle av en snabb teknologisk och digital utveckling, därav behöver 

organisationer anta innovativa arbetssätt i form av digitala verktyg för att attrahera och behålla kompetens. I 

fråga 18 visas ett medelvärde på 0,35 vilket ger en indikation på att innovation har en viss positiv påverkan 

på möjligheterna att attrahera kompetens i Jönköpings region, trots bortfall. Standardavvikelsen är 1,0 vilket 

tyder på att det är en medelhög varians och en viss spridning i enheternas svar (Borg & Westerlund, 2017). 

Det går därav att konstatera att studiens utfall gällande attrahera kompetens går i viss linje med tidigare 

forskning (Walker, 2016). I fråga 14 visas ett medelvärde på 0,51 vilket tyder på att innovation har en viss 

positiv påverkan även på möjligheterna att behålla kompetens i Jönköpings region, trots antalet bortfall. 

Standardavvikelsen är 0,941 vilket indikerar på en medelhög varians och en viss spridning i enheternas svar 

(Borg & Westerlund, 2017). Även studiens utfall gällande behålla kompetens går i viss linje med tidigare 

forskning (Walker, 2016). 

Slutligen kan vi se att innovation har en starkare positiv påverkan på möjligheterna att behålla 

kompetens än att attrahera kompetens.  

5.4.2 Analys av forskning och utveckling 

Hypotes 4b: Regionens tillgång till forskning och utveckling har en positiv påverkan på organisationers 

möjligheter att attrahera och behålla kompetens.  
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Figur 5.13: Analys av bortfall, medelvärde och standardavvikelse på fråga 2 och 6 

 

Figur 5.13 visar att tre enheter har svarat “vet ej/ej relevant för mitt företag” på fråga 2 vilket ger ett bortfall 

på 3,66% och sju enheter har svarat “vet ej/ej relevant för mitt företag” på fråga 6, vilket ger ett bortfall på 

8,54%. 

 

 
Histogram 5.13: Beräkning av medelvärde på fråga 2 och 6 (SPSS) 

 

Forskning och utveckling har visat sig ha en positiv påverkan på att attrahera och behålla kompetens, dvs. 

forskning påverkar utvecklingen av ny kunskap som organisationer kan ta del av. Fråga 2 har ett medelvärde 

på 1,1 trots bortfallet 3,66% vilket innebär att de har en positiv påverkan på att attrahera kompetens. 

Standardavvikelse visar 0,942 dvs. en medelhög varians då det är en spridning av svarsalternativen bland 

enheternas svar (Borg & Westerlund, 2017).  

Fråga 6 har ett medelvärde på 0,89 vilket innebär att behålla kompetens anses ha en positiv påverkan snarare 

än negativ påverkan, trots ett bortfall på 8,54%. Frågan har en standardavvikelse på 0,863, vilket innebär en 

medelhög varians då det finns en spridning bland svarsalternativen (Borg & Westerlund, 2017). 

Slutligen kan vi se att forskning och utbildning har en starkare positiv påverkan på möjligheterna 

att attrahera kompetens än att behålla kompetens.  

5.4.3 Analys av teknisk infrastruktur 

Hypotes 4c: Fungerande teknisk infrastruktur såsom väg, järnväg och nätverk har en positiv påverkan på 

organisationers möjligheter att attrahera och behålla kompetens. 
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Figur 5.14: Analys av bortfall, medelvärde och standardavvikelse på fråga 16 och 16 

 

Figur 5.14 visar att tre enheter har svarat “vet ej/ej relevant för mitt företag” på fråga 16 vilket ger ett bortfall 

på 3,66% och tre enheter har svarat “vet ej/ej relevant för mitt företag” på fråga 16, vilket ger ett bortfall på 

3,66%. 

 

 
Histogram 5.14: Beräkning av medelvärde på fråga 16 och 16 (SPSS) 

 

Enligt (Zhang et al., 2014) medför den växande urbaniseringen att mindre regioner halkar efter 

utvecklingsmässigt och att en god teknisk infrastruktur såsom fungerande nätverk, järnvägar, vägar och 

elmarknad ska möjliggöra att invånare stannar kvar och kan pendla mellan orter och regioner. En god 

infrastruktur har således visat sig ha en positiv påverkan på organisationers möjligheter att attrahera och 

behålla kompetens. Enligt analys i fråga 16 (block 2) visas ett medelvärde på 1,04 vilket indikerar på att en 

god teknisk infrastruktur i form av nätverk, järnvägar, vägar och elmarknad har en positiv påverkan på 

möjligheterna att attrahera kompetens i Jönköpings region, trots ett bortfall på 3,66%. Standardavvikelsen är 

1,214 vilket tyder på att det är en hög varians och spridning i enheternas svar (Borg & Westerlund, 2017). 

Enligt analys i fråga 16 (block 3) visas ett medelvärde på 1,03 vilket visar på att en god teknisk infrastruktur 

även har en positiv påverkan på organisationers möjligheter att behålla kompetens, trots antalet bortfall. 

Standardavvikelsen är 1,209 vilket indikerar på att det är en medelhög varians och spridning i enheternas svar 

(Borg & Westerlund, 2017).  

Slutligen kan vi se att teknisk infrastruktur har en lika stark positiv påverkan på möjligheterna 

att attrahera och behålla kompetens. 
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5.4.4 Sammanfattning av hypotes 4a, 4b och 4c 

Analys av hypotes 4a gällande innovation antyder att både attrahera och behålla har en positiv påverkan på 

organisationers möjligheter inom Jönköpings region vad gäller tillgängligheten av innovation, trots antalet 

bortfall. Därav går det delvis att bekräfta hypotes 4a. Då variansen är medelhög går det att fastställa att det 

finns en spridning över hur organisationer uppfattar att innovation har en positiv påverkan på att attrahera 

och behålla kompetens.   

Analys av 4b gällande forskning och utveckling innebär ett utslag på att de har en positiv 

påverkan på både attrahera och behålla kompetens, trots antalet bortfall vid de aktuella frågorna. Variansen 

är också vid denna hypotes medelhög då det finns en spridning över huruvida organisationer uppfattar att 

forskning och utveckling har en positiv påverkan på att attrahera och behålla kompetens. Trots detta går det 

att konstatera att vi kan delvis bekräfta hypotes 4b.  

Analys av hypotes 4c beskriver teknisk infrastruktur vilket visar på att både attrahera och behålla 

kompetens har en positiv påverkan. Vilket innebär att organisationer inom Jönköpings region uppfattar att 

teknisk infrastruktur har en positiv påverkan på deras organisation, vilket innebär att vi kan bekräfta hypotes 

4c. 

Slutligen visas en sammanställning över studiens hypoteser gällande tekniska faktorer, se nedan 

i tabell 5.4.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5.5 Juridiska faktorers påverkan på organisationers möjligheter att attrahera och 

behålla kompetens 

Analys 5.5.1 till 5.5.3 behandlar hur juridiska faktorers frågor påverkar organisationers möjligheter att 

attrahera och behålla kompetens. 

5.5.1 Analys av arbetsmiljömässiga lagar 

Hypotes 5a: Arbetsmiljömässiga lagar har en positiv påverkan på organisationers möjligheter att attrahera 

och behålla kompetens.  

 

 

 

Tabell 5.4: Hypoteser gällande teknologiska faktorer (Eggen & Andersson, 2019) 
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Figur 5.15: Analys av bortfall, medelvärde och standardavvikelse på fråga 13 och 10 

 

Figur 5.15 visar att fem enheter har svarat “vet ej/ej relevant för mitt företag” på fråga 13 vilket ger ett 

bortfall på 6,10% och fem enheter har svarat “vet ej/ej relevant för mitt företag” på fråga 10, vilket ger ett 

bortfall på 6,10%. 

 

 
Histogram 5.15: Beräkning av medelvärde på fråga 13 och 10 (SPSS) 

 

Enligt Brenner (2010) är juridiska och legala system som gagnar de anställda fundamentala för att attrahera 

och behålla kompetens. Enligt analys i fråga 13 visas ett medelvärde på 0,31 vilket indikerar på att 

arbetsmiljömässiga lagar har en svag positiv påverkan på möjligheterna att attrahera kompetens i Jönköpings 

region, trots antalet bortfall. Standardavvikelsen är 1,091 vilket tyder på en medelhög varians och spridning 

i enheternas svar (Borg & Westerlund, 2017). Enligt Analys i fråga 10 visas ett medelvärde på 0,31 vilket 

indikerar på att arbetsmiljömässiga lagar har en svag positiv påverkan på möjligheterna att attrahera 

kompetens i Jönköpings region, trots antalet bortfall. Standardavvikelsen är 1,016 vilket tyder på att det är en 

medelhög varians och spridning i enheternas svar (Borg & Westerlund, 2017). 

Slutligen kan vi se att arbetsmiljörättliga lagar har en lika stark positiv påverkan på 

möjligheterna att attrahera och behålla kompetens.  

5.5.2 Analys av Lagen om Anställningsskydd (LAS) 

Hypotes 5b: Lagen om Anställningsskydd (LAS) har en positiv påverkan på organisationers möjligheter att 

attrahera och behålla kompetens.  
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Figur 5.16: Analys av bortfall, medelvärde och standardavvikelse på fråga 7 och 7 

 

Figur 5.16 visar att åtta enheter har svarat “vet ej/ej relevant för mitt företag” på fråga 7 vilket ger ett bortfall 

på 10,81% och åtta enheter har svarat “vet ej/ej relevant för mitt företag” på fråga 7, vilket ger ett bortfall på 

10,81%. 

 

 
Histogram 5.16: Beräkning av medelvärde på fråga 7 och 7 (SPSS) 

 

Rudeberg och Hedlund (2011) menar att lagstiftningar såsom Lagen om Anställningsskydd (LAS) ska 

underlätta för organisationer att attrahera och behålla kompetens, samt motverka kompetensbrist.  

Enligt analys av fråga 7 (block 2) visas ett medelvärde på 0,2 vilket indikerar på att Lagen om 

Anställningsskydd har en svag positiv påverkan på möjligheterna att attrahera kompetens i Jönköpings 

region, trots ett bortfall på 10,81%. Standardavvikelsen är 1,06 vilket tyder på en medelhög varians och 

spridning i enheternas svar (Borg & Westerlund, 2017). Vi kan därav konstatera att studiens utfall inte 

överensstämmer med tidigare forskning (Rudeberg & Hedlund, 2011). 

 Enligt analys av fråga 7 (block 3) visas ett medelvärde på 0,28 vilket tyder på att Lagen om 

Anställningsskydd har en svag positiv påverkan på organisationers möjligheter att behålla kompetens i 

Jönköpings region, trots ett bortfall på 10,81%. Detta indikerar på att studiens utfall inte överensstämmer 

med tidigare forskning. Standardavvikelsen är 1,041 vilket tyder på en medelhög varians och spridning i 

enheternas svar (Borg & Westerlund, 2017).  

Slutligen kan vi se att Lagen om Anställningsskydd (LAS) har samma påverkansgrad på både 

möjligheterna att attrahera och behålla kompetens.  
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5.5.3 Sammanfattning av hypotes 5a och 5b 

Enligt analys av hypotes 5a går det att konstatera att arbetsmiljömässiga lagar har en svag positiv påverkan 

på möjligheterna att både attrahera och behålla kompetens i Jönköpings region, trots antalet bortfall. Då 

standardavvikelsen är medelhög visar det på en viss spridning i enheternas svar och en delad uppfattning 

huruvida arbetsmiljömässiga lagar har en positiv påverkan på möjligheterna att attrahera och behålla 

kompetens. Utifrån detta kan vi inte bekräfta hypotes 5a. 

Enligt analys av hypotes 5b går det att konstatera att även Lagen om Anställningsskydd (LAS) 

har en svag positiv påverkan på möjligheterna på att både attrahera och behålla kompetens i Jönköpings 

region. Hypotes 5b kan således inte bekräftas, på grund av en så pass svag positiv påverkan. 

Slutligen visas en sammanställning över studiens hypoteser gällande juridiska faktorer, se nedan 

i tabell 5.5.  

 

 

 

 

 

 

 

 

5.6 Miljömässiga/ekologiska faktorers påverkan på organisationers möjligheter att 

attrahera och behålla kompetens 

Analys 5.6.1 till 5.6.4 behandlar hur miljömässiga/ekologiska faktorers frågor påverkar organisationers 

möjligheter att attrahera och behålla kompetens. 

5.6.1 Analys av geografisk placering 

Hypotes 6a: Geografisk placering har en positiv påverkan på organisationers möjligheter att attrahera och 

behålla kompetens.  

 

 
Figur 5.17: Analys av bortfall, medelvärde och standardavvikelse på fråga 3 och 1 

 

Tabell 5.5: Hypoteser gällande juridiska faktorer (Eggen & Andersson, 2019) 
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Figur 5.17 visar att en enhet har svarat “vet ej/ej relevant för mitt företag” på fråga 3 vilket ger ett bortfall 

på 1,22% och en enhet har svarat “vet ej/ej relevant för mitt företag” på fråga 1, vilket ger ett bortfall på 

1,22%. 

 

 
Histogram 5.17: Beräkning av medelvärde på fråga 3 och 1 (SPSS) 

 

Enligt Weng och McElroy (2010) är det viktigt att regioner är en attraktiv plats att bo och arbeta i. Den 

geografiska placeringen spelar således en stor roll för att organisationer ska kunna attrahera och behålla 

kompetens (Weng & McElroy, 2010).  

Enligt analys i fråga 3 visas ett medelvärde på 0,48 vilket tyder på att organisationens 

geografiska placering har en viss positiv påverkan på möjligheterna att attrahera kompetens, trots ett bortfall 

på 1,22%. Standardavvikelsen är 1,342 vilket indikerar på en medelhög varians och spridning i enheternas 

svar (Borg & Westerlund, 2017). Detta visar på att studiens utfall gällande attrahera kompetens går i viss 

linje med tidigare forskning (Weng & McElroy, 2010).  

Enligt analys i fråga 1 visas ett medelvärde på 0,48 vilket även här tyder på att organisationens 

geografiska placering har en viss positiv påverkan på möjligheterna att behålla kompetens, trots ett bortfall 

på 1,22%. Studiens utfall går således i viss linje med tidigare forskning. Standardavvikelsen är 1,295 vilket 

indikerar på en medelhög varians och spridning i enheternas svar (Borg & Westerlund, 2017).  

Slutligen kan vi se att geografisk placering har en lika stark positiv påverkan på möjligheterna 

att attrahera och behålla kompetens.  

5.6.2 Analys av CSR-arbete 

Hypotes 6b: CSR-arbete har en positiv påverkan på organisationers möjligheter att attrahera och behålla 

kompetens. 
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Figur 5.18: Analys av bortfall, medelvärde och standardavvikelse på fråga 8 och 5 

 

Figur 5.18 visar att 14 enheter har svarat “vet ej/ej relevant för mitt företag” på fråga 8 vilket ger ett bortfall 

på 17,07% och 15 enheter har svarat “vet ej/ej relevant för mitt företag” på fråga 5, vilket ger ett bortfall på 

18,29%. 

 

 
 Histogram 5.18: Beräkning av medelvärde på fråga 8 och 5 (SPSS) 

 

Enligt Rerat (2016) har CSR-arbete en positiv påverkan på möjligheterna att attrahera och behålla kompetens 

då det uppskattas av både sökande kandidater och befintliga medarbetare att organisationen tar ansvar kring 

deras avtryck på miljö och natur. 

Enligt analys i fråga 8 visas ett medelvärde på 0,6 vilket indikerar på att CSR-arbete har en viss 

positiv påverkan på möjligheterna att attrahera kompetens i Jönköpings region, trots ett bortfall på 17,07%. 

Standardavvikelsen är 0,979 vilket innebär en medelhög varians och spridning i enheternas svar (Borg & 

Westerlund, 2017). Det går således att konstatera att studiens utfall gällande attrahera kompetens går i viss 

linje med tidigare forskning.  

Enligt analys i fråga 5 visas ett medelvärde på 0,63 vilket tyder på att CSR-arbete även har en 

viss positiv påverkan på möjligheterna att behålla kompetens i Jönköpings region, trots ett bortfall på 18,29%. 

Standardavvikelsen är 1,042 vilket tyder på en medelhög varians och spridning bland enheternas svar (Borg 

& Westerlund, 2017). Även här går studiens utfall gällande behålla kompetens i viss linje med tidigare 

forskning. 

Slutligen kan vi se att CSR-arbete har en lika stark positiv påverkan på möjligheterna att 

attrahera och behålla kompetens.  
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5.6.3 Analys av närhet och tillgång till en välmående natur 

Hypotes 6c: Närhet och tillgång till en välmående natur har en positiv påverkan på organisationers 

möjligheter att attrahera och behålla kompetens. 

 

 
Figur 5.19: Analys av bortfall, medelvärde och standardavvikelse på fråga 4 och 3 

 

Figur 5.19 visar att tre enheter har svarat “vet ej/ej relevant för mitt företag” på fråga 4 vilket ger ett bortfall 

på 3,66% och fyra enheter har svarat “vet ej/ej relevant för mitt företag” på fråga 3, vilket ger ett bortfall på 

4,88%. 

 

 
Histogram 5.19: Beräkning av medelvärde på fråga 4 och 3 (SPSS) 

 

 Enligt Weng och McElroy (2010) har närhet och tillgång till en välmående natur samt miljö en positiv 

påverkan på att attrahera och behålla kompetens. Fråga 4 har ett medelvärde på 0,7, trots bortfall på 3,66% 

vilket innebär att närhet och tillgång till en välmående natur och miljö har en positiv påverkan på att attrahera 

kompetens. Frågans standardavvikelse har ett utslag på 1,125 vilket innebär en medelhög varians då 

enheterna har skilda uppfattningar kring huruvida tillgången till en välmående natur och miljö har en positiv 

påverkan (Borg & Westerlund, 2017).  

Fråga 3 har ett medelvärde på 0,88 vilket innebär att närhet till en välmående natur och miljö 

har till viss del en positiv påverkan på organisationers möjligheter att behålla kompetens, trots antalet bortfall 

på 4,88%. Även i denna fråga går det att dra slutsatsen över en medelhög varians då standardavvikelsen är 
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0,993 och då det finns en spridning bland enheternas uppfattningar kring ifall natur och miljö har en positiv 

påverkan på organisationens möjligheter att behålla kompetens (Borg & Westerlund, 2017).  

Slutligen kan vi se att närhet och tillgång till en välmående natur och miljö har en starkare positiv 

påverkan på möjligheterna att behålla kompetens än att attrahera kompetens.  

5.6.4 Sammanfattning av hypotes 6a, 6b och 6c 

Enligt analys av hypotes 6a går det att konstatera att organisationens geografiska placering har en viss positiv 

påverkan på både möjligheterna att attrahera och behålla kompetens i Jönköpings region, trots antalet bortfall. 

På grund av en genomgående medelhög standardavvikelse och varians har det visat sig vara en viss spridning 

i enheternas svar som tyder på att organisationer har olika uppfattning om huruvida deras geografiska position 

har en positiv påverkan på att attrahera och behålla kompetens. Hypotes 6a kan således delvis bekräftas. 

Enligt analys 6b går det att fastställa att CSR-arbete har en viss positiv påverkan på 

organisationers möjligheter att attrahera och behålla kompetens i Jönköpings region, trots antalet bortfall. 

Även här var det en genomgående hög varians och spridning i enheternas svar som också tyder på att det 

finns en delad uppfattning kring huruvida CSR-arbete har en positiv påverkan på organisationens möjligheter 

att attrahera och behålla kompetens. Hypotes 6b kan således delvis bekräftas.  

  Enligt analys 6c har det visat sig att närhet till en välmående natur och miljö har en viss 

positiv påverkan på möjligheterna att både attrahera och behålla kompetens i Jönköpings region, trots antalet 

bortfall. Standardavvikelsen och spridningen bland enheternas svar var medelhög, vilket som tidigare visar 

på att det råder en delad uppfattning huruvida närhet till en välmående natur och miljö har en positiv påverkan 

på organisationens möjligheter att attrahera och behålla kompetens. Hypotes 6c kan således delvis bekräftas. 

Slutligen visas en sammanställning över studiens hypoteser gällande miljömässiga/ekologiska 

faktorer, se nedan i tabell 5.6.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabell 5.6: Hypoteser gällande miljömässiga/ekologiska faktorer (Eggen & Andersson, 2019) 
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5.7 Sammanställning av studiens hypoteser  

Vad säger vår analys? Majoriteten av studiens hypoteser har delvis blivit bekräftade, dvs. att den externa 

omgivningen utifrån PESTLE-analysen har en positiv påverkan på både möjligheterna att attrahera och 

behålla kompetens i Jönköpings region. Två hypoteser har blivit fullt bekräftade, 15 hypoteser har blivit 

delvis bekräftade medan två ej har kunnat bekräftas. Sammanfattning av utfallet på studiens hypoteser följer 

nedan i tabell 5.7. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Tabell 5.7: Sammanställning av studiens hypoteser (Eggen & Andersson, 2019) 
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6. Empirisk diskussion av externa faktorer genom 

spridningsdiagram  

I föregående kapitel presenterades varje aspekt av den externa omgivningen utifrån PESTLE-analysen för att 

kunna besvara eller förkasta studiens hypoteser. I detta avsnitt följer en kartläggning för att besvara studiens 

syfte utifrån hur 1) politiska, 2) ekonomiska, 3) sociala, 4) teknologiska, 5) juridiska och 6) 

miljömässiga/ekologiska faktorer påverkar möjligheterna att attrahera och behålla kompetens i en medelstor 

region enligt PESTLE-analysen. Varje faktors utfall presenteras var för sig i nedanstående 

spridningsdiagram. 

6.1 Analys av politiska faktorer 

 
Diagram 6.1: Kartläggning över politiska faktorers påverkan att attrahera och behålla kompetens (Eggen 

& Andersson, 2019) 

 

Utifrån Jönköpings region går det att utläsa att majoriteten av de svarande enheterna anser att politiska 

faktorer har en viss positiv påverkan på både att attrahera och behålla kompetens, då värdet 1 är starkast på 

både attrahera (x-axeln) och behålla (y- axeln). Således kan man anta att de fyra politiska aspekterna politisk 

stabilitet, tillgång till bostäder, samverkan och tillgång till universitet och/eller andra eftergymnasiala 

utbildningar snarare har en positiv än negativ påverkan på möjligheterna att attrahera och behålla kompetens 

i Jönköpings region. Då diagrammet visar att det finns en viss spridning kan vi anta att det har att göra med 

vart organisationen befinner sig. Det man kan spekulera om kring spridningen är att exempelvis en 

organisation i en del av regionen kan ha en god tillgång till bostäder, medan en organisation i en annan del 

av regionen kan ha en begränsad tillgång till bostäder (Kalbro et al., 2009). Detta kan i sin tur påverka hur 

deras uppfattning ser ut och hur de besvarar enkätens fråga. Det vi dock kan se är att bubblorna är större på 

den positiva axeln än den negativa, vilket innebär att den negativa axeln är svagare då majoriteten av 

enheterna inte har den uppfattningen. Detta utfall anser vi var förväntat då analys ett i avsnitt 5.1.1 också 

visade att medelvärdet av de frågor som är kopplade till politiska faktorer hade genomgående viss positiv 

påverkan och samma spridningsintervall bland svarsalternativen. Det går således att konstatera att politiska 

faktorer har en överhängande positiv påverkan på både möjligheterna att både attrahera och behålla 

kompetens i Jönköpings region. 
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6.2 Analys av ekonomiska faktorer 

 

 
Diagram 6.2: Kartläggning över ekonomiska faktorers påverkan att attrahera och behålla kompetens 

(Eggen & Andersson, 2019) 

 

I spridningsdiagrammet ovan 5.7.1 kan vi se att ekonomiska faktorer, utifrån Jönköpings region, har en viss 

positiv påverkan på både att attrahera och behålla kompetens. Jämfört med tidigare diagram i kapitel 5.7.1 är 

värdet 1 även här mycket stark,både på (x-axeln) och (y-axeln) men det kan man se är att den är ännu mer 

dominerande i detta diagram än i diagram 5.1. Värdet 1 visar att enheterna uppfattar att ekonomiska faktorer 

har en positiv påverkan på både attrahera och behålla kompetens. Därav går det att konstatera att de 

ekonomiska aspekterna tillväxt - och finansieringsmöjligheter, boende- och levnadskostnader och ekonomiskt 

stöd har en starkare positiv påverkan snarare än en negativ påverkan. Detta kan vi anta påverkas av vart 

organisationerna befinner sig i regionen och hur deras externa miljö ser ut samt är utformad. Ett exempel är 

att en organisation som befinner sig i en del av regionen har attraktiva boende- och levnadskostnader medan 

en organisation i en annan del av regionen har icke attraktiva boende- och levnadskostnader (Czinkan & 

Horváth, 2019). Det kan medföra att de har olika uppfattningar kring om ekonomiska faktorer har en positiv 

påverkan på deras organisation. En grupp enheter anser att ekonomiska faktorer varken har en positiv eller 

negativ påverkan och några anser att det har en negativ påverkan, vilket tyder på att enheterna har en varierad 

uppfattning även om denna faktor. Det går således att konstatera att ekonomiska faktorer har en viss positiv 

påverkan på både möjligheterna att både attrahera och behålla kompetens i Jönköpings region. Dock måste 

vi ta hänsyn till att spridningen är större i denna faktor än föregående diagram. 
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6.3 Analys av sociala faktorer  

 

 
Diagram 6.3: Kartläggning över sociala faktorers påverkan att attrahera och behålla kompetens (Eggen & 

Andersson, 2019) 

 

Utifrån datainsamling av studiens fall Jönköpings region går det att se att värdet 1 är det starkaste värdet, på 

både (x-axeln) och (y-axeln). Dock finns det andra värden som har fått ett starkt utslag. Värdet O har fått ett 

ganska stort utslag i detta diagrammet vilket tyder på att det är inte lika självklart att de sociala aspekterna 

demografisk fördelning, syn på karriär, kultur och normer och individers livsstil och hälsa endast har en 

positiv påverkan på möjligheterna att attrahera och behålla kompetens. Det är intressant att värdet 0 har fått 

ett stort utslag i de sociala aspekterna. En anledning till detta kan vara att det som organisation kan vara svårt 

att avgöra huruvida sociala faktorer har en positiv eller negativ påverkan på möjligheterna att attrahera och 

behålla kompetens.  

En spekulation kring diagrammets spridning kan vara exempelvis att en organisation i regionen 

vars demografiska fördelning kan anses som missgynnande därav kan de organisationer uppfatta de som 

mindre positiv påverkan medan organisationer som befinner sig i en annan extern kontext inom regionen som 

präglad av en mer gynnande fördelning kan anse att frågan har en mer positiv påverkan på deras organisation 

(Gordon, 2010).  

 En iakttagelse gällande förhållandet attrahera och behålla i detta diagram är att en grupp enheter 

anser att sociala faktorer varken har en positiv eller negativ påverkan på att attrahera kompetens medan 

möjligheterna att behålla kompetens har fått värdet 1, dvs. en viss positiv påverkan. Trots att denna grupp 

inte är den dominerande är det intressant att se att sociala faktorer anses ha en större positiv påverkan på att 

behålla kompetens än att attrahera kompetens. Det går dock att konstatera att sociala faktorer 

sammanfattningsvis har en viss positiv påverkan på både möjligheterna att både attrahera och behålla 

kompetens i Jönköpings region.  
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6.4 Analys av teknologiska faktorer  

 

 
Diagram 6.4: Kartläggning över teknologiska faktorers påverkan att attrahera och behålla kompetens 

(Eggen & Andersson, 2019) 

 

I detta diagram kan man se att majoriteten av enheterna i Jönköpings region anser att teknologiska faktorer 

har en viss positiv påverkan då värdet 1 är starkt både på attrahera och behålla. Vi kan även se att värdet 2 

har ett starkt utslag både på att attrahera och behålla. Värdet 0 har också fått ett relativt stort utslag, vilket gör 

att det råder delade meningar huruvida teknologiska aspekterna innovation, forskning och utveckling och 

teknisk infrastruktur har en positiv eller negativ påverkan på att attrahera och behålla kompetens. En 

spekulation kan vara att en organisation i en mindre ort kan till exempel uppleva sin tekniska infrastruktur 

som mindre utvecklad och att detta således har en negativ påverkan på deras organisation, än en organisation 

i en större ort i regionen som har en utvecklad teknisk infrastruktur (Walker, 2016). Det går således att se att 

man är nöjd överlag med regionens förutsättningar vad gäller teknologiska faktorer och att sociala faktorer 

sammanfattningsvis har en överhängande positiv påverkan på både möjligheterna att attrahera och behålla 

kompetens i Jönköpings region.  
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6.5 Analys av juridiska faktorer  

 

 
Diagram 6.5: Kartläggning över juridiska faktorers påverkan att attrahera och behålla kompetens (Eggen 

& Andersson, 2019) 

 

Enligt insamlade data från Jönköpings region kan vi se att enheterna anser att juridiska faktorer i form av 

arbetsmiljömässiga lagar och Lagen om Anställningsskydd (LAS) varken har en positiv eller negativ påverkan 

på möjligheterna att attrahera och behålla kompetens i Jönköpings region, då värdet 0 är ett dominerande 

svarsalternativ. Detta utfall kan relateras till ambivalensen kring uppfattningen om arbetsrelaterade lagar har 

en positiv eller negativ påverkan på möjligheterna att attrahera och behålla kompetens (Rudeberg & Hedlund, 

2011).  

Regionen kan ha olika uppfattningar kring dessa frågor då det visat sig att många organisationer 

vittnar om en brist av arbetsrättsliga lagverk, kollektivavtal och policys medan andra organisationer har en 

klar uppfattning kring lagarnas påverkan och jobbar aktivt i större utsträckning med lagarna (Brenner, 2010). 

Utfallet går att relatera till medelvärdet i kapitel 5.5.1 och 5.5.2 där det visade sig att vi inte kunde bekräfta 

hypoteserna då det var en så pass svag positiv påverkan. Sammanfattningsvis går det att konstatera att 

Jönköpings region har en neutral uppfattning på hur juridiska faktorer påverkar möjligheterna att attrahera 

och behålla kompetens i Jönköpings region.   
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6.6 Analys av miljömässiga/ekologiska faktorer  

 

 
Diagram 6.6: Kartläggning över miljömässiga/ekologiska faktorers påverkan att attrahera och behålla 

kompetens (Eggen & Andersson, 2019) 

 

I diagram 6.6 går det att utläsa att Jönköpings region har en överhängande positiv uppfattning över hur 

miljömässiga/ekologiska faktorer i form av CSR-arbete, geografisk placering och närhet och tillgång till en 

välmående natur påverkar möjligheterna att attrahera och behålla kompetens. Vilket beskrivs genom att värde 

1 har ett starkt utfall på både (x-axeln) och (y-axeln) jämfört med de andra värdena i detta diagram. Även 

värde 2 har gett ett starkare utfall i detta diagram dock inte lika starkt som värde 1. Utfallet kan bero på att 

regionen i stort präglas av en uppskattad natur och miljö och anses vara en attraktiv plats att bo, leva och 

arbeta i (Rérat, 2016). Dock går det att se att regionen har olika uppfattningar kring miljömässiga/ekologiska 

faktorers påverkan, vilket visas enligt spridningen i diagrammet. 

 Sammanfattningsvis går det att konstatera att majoriteten i Jönköpings region anser att 

miljömässiga/ekologiska faktorer har en positiv påverkan på möjligheterna att både attrahera och behålla 

kompetens. 

 

6.7 Jämförelse av alla kartläggningar 

Utifrån alla enskilda kartläggningar kan man i figur 6.1 nedan se att politiska faktorer och tekniska faktorer 

har fått ett liknande utfall, medan ekonomiska faktorer och miljömässiga/ekologiska faktorer har fått ett 

snarlikt utfall. De faktorer som har fått en stor andel svarsalternativ på värdet 0 är sociala faktorer och 

juridiska faktorer, dock skiljer sig juridiska faktorer sig från de övriga då spridningen inte är lika stor då 

majoriteten har valt svarsalternativ 0. Analysen blev extra intressant då juridiska faktorers utfall skiljer sig 

så markant från övriga faktorer. En anledning kan vara att juridiska faktorer påverkas utifrån svensk 

lagstiftning. Då lagar inte stiftas lokalt utan gäller hela nationen kan det medföra att organisationer upplever 

sig vara neutrala i de frågor som berör juridiska faktorer, då de inte kan påverka lagen.  
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Figur 6.1: Översikt av enskilda faktorers påverkan (Eggen & Andersson, 2019) 

 

 

6.8 Sammanställning av samtliga externa faktorer genom spridningsdiagram    

 
Diagram 6.7: Kartläggning över samtliga faktorers påverkan att attrahera och behålla kompetens (Eggen 

& Andersson, 2019) 

 

I diagram 6.7 går det att utläsa att majoriteten av samtliga faktorer i PESTLE-analysen; politiska, ekonomiska, 

sociala, teknologiska, juridiska och miljömässiga/ekologiska faktorer har placerat sig mellan neutralt värde 

och positivt värde, dvs. mellan 0–2. Det finns en viss spridning även bland de negativa värdena men antalet 

enheter är markant mindre. Då vi har antagit ett positivistiskt förhållningssätt har det således inte getts 

utrymme till att tolka insamlade data i någon högre utsträckning utan syftet har varit att genom en 

kartläggning påvisa hur organisationer inom Jönköpings region uppfattar hur den externa omgivningen 

påverkar möjligheterna att attrahera och behålla kompetens. Dock går det att fastställa att PESTLE-analysen 

har kunnat användas för att kartlägga den externa omgivningen och dess påverkan i Jönköpings region.  
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7. Slutsats och vidare forskning 

Slutsatsen för denna studie är att den externa omgivningen enligt PESTLE-analysen har en övervägande 

positiv påverkan på möjligheterna att attrahera och behålla kompetens i Jönköpings region. Studien bidrar 

med ett praktiskt bidrag genom att påvisa att PESTLE-analysen är ett relevant verktyg att använda för 

organisationer i syftet att anpassa sig och bli medveten om sin externa omgivning. Den är således användbar 

för den medelstora regionen för att kartlägga vilka externa faktorer som påverkar möjligheterna att attrahera 

och behålla kompetens. Även ett teoretiskt och praktiskt bidrag genom ett uppfyllt kunskapsgap samt förslag 

till vidare forskning presenteras i detta avsnitt.  

7.1 Hur 1) politiska, 2) ekonomiska, 3) sociala, 4) teknologiska, 5) juridiska och 6) 

miljömässiga/ekologiska faktorer påverkar möjligheterna att attrahera och behålla 

kompetens i en medelstor region. 

Vi inleder denna avslutande diskussion med att fastställa att den externa omgivningen utifrån PESTLE-

analysen har en övervägande positiv påverkan på att både attrahera och behålla kompetens i Jönköpings 

region. Graden av subjektiv tolkning har begränsats genom vårt positivistiska förhållningssätt, därav kan vi 

endast utgå från studiens empiri och litteratur. Som visas i kapitel 5.8.1 kan vi konstatera att hypotes 1c 

gällande samverkan och 4c gällande teknisk infrastruktur blev fullt bekräftade, vilket visar på att utfallet i 

studien stämmer överens med tidigare forskning, då politiska faktorer har visat sig vara starkt framstående 

och den faktorn som har ett inflytande på de övriga (Alesina et al., 1996). Att just samverkan har visat sig ha 

en stark positiv påverkan på både att attrahera och behålla kompetens i Jönköpings region kan ha att göra 

med att de svarande enheterna är nöjda med hur dessa framhävs i diverse forum, att man anser att 

organisationens egna intressen tas på allvar och att man har en god samverkan aktörer emellan, till exempel 

att lokala organisationer anser att kommunen lyssnar in de behov som finns, både på lokal och nationell nivå 

(Tödtling & Trippl, 2005). Detta kan indikera på att Jönköping som region är duktig på att samarbeta och 

arbeta mot ett gemensamt mål i syftet göra regionen konkurrenskraftig och verka för ett företagsvänligt 

klimat.  

 

Tekniska faktorer har enligt Zhang et al. (2014) blivit en viktig faktor i dagens samhälle då det finns en 

förväntan och krav på att organisationer och regioner behöver vara i framkant gällande den teknologiska 

utvecklingen i form av teknisk infrastruktur för att vara konkurrenskraftig. Det vi kan anta är att de svarande 

enheterna i regionen är nöjda med tillgängligheten och utvecklingen av väg, järnväg, busstrafik och övriga 

förbindelser vilket gör att de lättare kan attrahera och behålla rätt kompetens genom goda 

pendlingsmöjligheter. Vi kan således anta detta kan vara positivt för regionen då det ökar möjligheten att bo 

i en ort och arbeta i en annan och lätt förflytta sig mellan olika städer. Detta kan leda till att hela regionen 

ökar sin attraktionskraft. Utifrån diskussionen att den medelstora regionen lätt hamnar i en gråzon kan man 

dra slutsatsen att Jönköpings region inte befinner sig i denna gråzon då de svarande enheterna anser sig vara 

nöjda med den tekniska infrastrukturen.    

 

Studiens syfte anser vi har uppnåtts genom att det har gjorts en kartläggning av samtliga externa faktorer 

utifrån PESTLE-analysen i en medelstor region. Genom att vi först har kartlagt varje faktor för sig och sedan 

avslutat med en sammantagen kartläggning har vi kunnat säkerställa att hela PESTLE-analysen har berörts. 

För att koppla an till hur den externa omgivningen påverkar möjligheterna att attrahera och behålla kompetens 

i en medelstor region har vi genom ett positivistiskt förhållningssätt ge de svarande enheterna möjligheten att 

själva ange huruvida faktorerna har en positiv, neutral eller negativ påverkan. På så vis har vi lyckats 

kartlägga hur verkligheten ser ut och således kunnat uppnå studiens syfte.  
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7.2 Teoretiskt bidrag   

Insamlad teori har tillsammans med hjälp av empiri gjort att vi har kunnat analysera och kartlägga hur den 

externa omgivningen utifrån PESTLE-analysen påverkar möjligheterna att attrahera och behålla kompetens 

i en medelstor region. Teorin har hjälpt oss att få en uppfattning över PESTLE-analysens betydelse och 

användning samt utökat vår förståelse över hur den externa omgivningen fungerar och påverkar 

organisationers arbete att attrahera och behålla kompetens. Vi har också fått en uppfattning över PESTLE-

analysens förmåga och globala omfattning vad gäller tidigare forskning och relevans. Vårt teoretiska bidrag 

är således att påvisa att genom att använda den fullständiga PESTLE-analysen kan denna vara ett relevant 

verktyg för att förstå och identifiera den externa omgivningen och hur denna påverkar möjligheterna att 

attrahera och behålla kompetens, samt att det är dessa HRM-aktiviteter som påverkas i störst utsträckning av 

den externa omgivningen.    

För att koppla an till den medelstora regionens situation går det spekulera i att denna är 

självgående och är duktig på att använda de resursers om finns för att bli konkurrenskraftig. Det kan också 

innebära att den medelstora regionen är duktig på att anta skräddarsydda strategier för att kunna anpassa sig 

till sin externa omgivning (Eliasson, 1983). Dock är det viktigt att påpeka att trots att den externa 

omgivningens faktorer har visat sig ha en sammantagen positiv effekt på Jönköpings region, kan dessa ha en 

negativ effekt i en annan region och kontext.  

Den 6 maj 2019, i slutet av arbetet kom vi över en färsk vetenskaplig artikel och studie som 

styrker att PESTLE-analysen är ett relevant verktyg för att identifiera den externa omgivningens faktorer och 

att detta är ett aktuellt ämne. Tidigare studier visar att när en individ flyttar till en större stad ökar individens 

självstärkande process genom större möjlighet till produktivitet, socialt liv, innovation och samverkan med 

andra (Keuschnigg, Mutgan & Hedström, 2019). Genom studien ville forskarna undersöka om detta verkligen 

stämmer och resultatet visade att endast halva fenomenet kunde förklaras genom denna självförstärkande 

process. Keuschnigg, Mutgan och Hedströms (2019) studie visar att det är främst välutbildade människor 

som tenderar att flytta från mindre till större städer vilket har en positiv effekt på den sociala och ekonomiska 

tillväxten i de större städerna. Dock fortsätter mindre orter och regioner att minska och dräneras på viktig 

kompetens. Keuschnigg, Mutgan och Hedström (2019) menar att faktumet att mindre regioner dräneras på 

kompetens inte är en pågående trend endast i Sverige, det är även vanligt förekommande i andra länder. Om 

denna pågående trend fortsätter kommer mindre orter inte vara attraktiva att bo eller arbeta i för kommande 

generationer, vilket borde vara en politisk fråga och något som skulle åtgärdats för länge sedan. Studien gav 

också en mer nyanserad bild av fenomenet. Den ökade befolkningen i de större städerna är inte endast positivt 

på sikt då detta ökar konkurrensen om arbeten, bostäder, trängsel, bostads- och levnadskostnader och brist på 

skolplatser samtidigt som mindre orter tvingas lägga ner verksamheter (Keuschnigg, Mutgan & Hedström, 

2019).  

Detta styrker vår studies resultat att den medelstora regionen anser att den externa omgivningens 

faktorer har en övergripande positiv påverkan på möjligheterna att attrahera och behålla kompetens. En 

spekulation är att befolkningsmängden och den demografiska fördelningen befinner sig på en rimlig nivå för 

att den medelstora regionen ska blomstra och förbli välmående, då den har mer resurser än en liten region 

men står inte inför samma utmaningar som den stora regionen gör. För att koppla an till studiens 

problemdiskussion där den medelstora regionen anses befinna sig i en gråzon, kan det istället vara så att 

denna gråzon är ett långsiktigt framgångsrecept för att bli en hållbar, konkurrenskraftig region som har goda 

möjligheter att attrahera och behålla kompetens. 

7.3 Praktiskt bidrag och uppfyllt kunskapsgap 

Då PESTLE-analysen är ett vedertaget globalt verktyg vill vi påstå att denna kan appliceras på vilken region 

som helst och i vilken nation som helst, då den externa omgivningen finns överallt och således kan definieras 
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utifrån faktorerna. Vi kan därför presentera ett teoretiskt ramverk som regioner tillsammans med sina 

organisationer kan använda för att analysera och identifiera den externa omgivningen. Vi önskar att studiens 

resultat kan användas som en riktlinje för chefer och HR-funktioner för att lättare identifiera den externa 

omgivningens faktorer, vilket utgör vårt praktiska bidrag.  För att koppla an till studiens resultat kan chefer 

och HR-funktioner inkludera och dra nytta av den externa omgivningens olika påverkan för att skapa 

framgångsrika HRM-aktiviteter. Detta för att utforma HRM-aktiviteter som hjälper organisationers arbete att 

attrahera och behålla kompetens, vilket både organisationer och regioner har stor nytta av. Men även att det 

underlättar deras arbete att identifiera och samverka kring de utmaningar som finns inom regionen.    

Vårt praktiska bidrag kan också användas för att organisationer ska kunna arbeta långsiktigt med frågorna 

kring hur dessa ska attrahera och behålla kompetens genom att förstå sin externa omgivning genom att göra 

en fullständig PESTLE-analys av just sin geografiska kontext. 

Utifrån studiens identifierade kunskapsgap kan vi fastställa att detta har uppfyllts då vi har 

kartlagt den fullständiga PESTLE-analysen i en medelstor region för att identifiera hur den externa 

omgivningen påverkar möjligheterna att attrahera och behålla kompetens.  

7.4 Förslag till vidare forskning 

För vidare forskning inom studiens ämne hur den externa omgivningen påverkar möjligheterna att attrahera 

och behålla kompetens i en medelstor region föreslås följande:  

 

1) Kvalitativ istället för kvantitativ studie: Använda sig av intervju istället för enkät för att kunna göra 

en djupare och nyanserad analys av hur den externa omgivningen påverkar möjligheterna att attrahera 

och behålla kompetens utifrån enhetens unika förutsättningar.   

 

2) Jämföra organisationer: Göra en djupare analys utifrån organisationernas positionering inom 

Jönköpings region för att analysera det unika kring den lokala orten, till exempel mellan en 

organisation i en större ort kontra en mindre ort inom Jönköpings region och hur dessa skiljer sig, 

påverkar varandra eller tar hjälp av varandra när det gäller arbetet med att attrahera och behålla 

kompetens.  

 

3) Bransch: Studera om det finns ett samband mellan hur organisationer utifrån bransch uppfattar den 

externa omgivningens påverkan på möjligheterna att attrahera och behålla kompetens. I denna studie 

valde vi att ta med branschtillhörighet men det beaktades inte i studiens analys utan endast för att 

säkerställa en spridning bland enheterna. 

 

 

  



i 

 

Referenslista  
Alesina, A., Özler, S., Roubini, N., & Swagel, P. (1996). Political Instability and Economic. Journal of Economic 

Growth, 1:189–211. doi: 10.1007/BF00138862  

Arbetsförmedlingen. (2017). Nationell överenskommelse om samverkan mellan Arbetsförmedlingen och Sverige 

kommuner och Landsting. Stockholm: Arbetsförmedlingen. Hämtad: 

https://arbetsformedlingen.se/download/18.4050c6a21688047d3965aea/1550481648105/Nationell%20ö

verenskommelse-Af-SKL.pdf  

Armstrong, M. (2016). Armstrong’s handbook of human resource management practice. London: Kogan Page 

Limited.  

Berry, C. R,. & Glaeser, E. L. (2005). The divergence of human capital level across cities. Regional science 

Association International. doi: 10.3386/w11617  

Björkbacka, H., Blomqvist, A., & Krantz, P. (2012). Att fånga en föränderlig värld. En utredning av 

omvärldsanalysens nuläge och utvecklingspotential inom Regionförbundet Örebro (magisteruppsats). 

Örebro: Omvärldsanalys avancerad nivå, Örebro universitet. Tillgänglig: http://www.diva-

portal.org/smash/get/diva2:533438/FULLTEXT02  

Blomkvist, P., Hallin, A. & Lindell, E. (2018). Metod för företagsekonomer - Uppsats enligt 4-stegsmodellen. Lund: 

Studentlitteratur.  

Bolin, L., & Börjesson, S. (2017). Självbedömning, intention och platsannonser. En kvantitativ studie av 

könkodningens påverkan (kandidatuppsats). Jönköping: Högskolan för lärande och kommunikation, 

Jönköping University. Tillgänglig: http://hj.diva-

portal.org/smash/get/diva2:1095663/FULLTEXT01.pdf 

Borg, E., & Westerlund, J. (2017). Statistik för beteendevetare. Stockholm: Liber.  

Brenner, B. (2010, maj). Using Employee Benefits Can Help Recruit, Attract, and Retain the Workforce of the Future: 

The Mature Employee. Journal of Financial Service Professionals, maj, 1-6.  

Brorström, S., & Parment, A. (2016). Urbaniseringens effekter för små och stora kommuner - en studie av hållbar 

utveckling (KFI-rapport nr 136). Göteborg: Kommunforskning i Västsverige. Göteborgs universitet.  

Brunsson, N. (2010). Företagsekonomins frågor. Stockholm: SNS Förlag.  

Bryman, A., & Bell, E. (2017). Företagsekonomiska forskningsmetoder. Stockholm: Liber.  

Crampton, S. M., & Hodge, J. W. (2007). Generations in the workplace: Understanding age diversity. The Business 

Review. 9. 16-22.  

Collins, C. J. (2007). The interactive effects of recruitment practices and product awareness on job seekers’ employer 

knowledge and application behavior. Journal of Applied Psychology, 92(1): 180-190.  

Cooke, P. (2002). Knowledge Economies. Clusters, Learning and Cooperative Advantage. Routledge: London.  

Czinkan, N., & Horváth, A. (2019). Determinants of housing prices from an urban economic point of view: evidence 

from Hungary. Department of economics. doi: 10.1108/JERER-10-2017-0041  

Démurger, S. (2001). Infrastructure Development and Economic Growth: An Explanation for Regional Disparities in 

China? Journal of Comparative Economics 29, 95–117. doi:10.1006/jcec.2000.1693  

Dolea, C., Stormont, L., & Braichet, J. M. (2010). Evaluated strategies to increase attraction and retention of health 

workers in remote and rural areas. World Health Organization. Bulletin of the World Health 

Organization 2010; 88:379–385. doi: 10.2471/BLT.09.070607  

Edquist, C. (1997). Systems of innovation: technologies, institutions and organizations. London: Pinter.  

Eliasson, G. (1983). On the Optimal state of structural Adjustment. In G Eliasson. Policy Making in a Disorderly 

World Economy. Research Institute of Industrial Economics: Stockholm. doi: 

http://hdl.handle.net/10419/94707  

Eliasson, G. (1998a). Svensk datorindustri - en kompetensblocksanalys av dess framväxt och försvinnande. 

Kompetense og Verdiskapning. SNF:s Årsbok 1998. Bergen: Fagboksforlaget.  

Fagerberg, J., Mowery, DC., & Nelson, R. R (eds). (2005). The Oxford Handbook of Innovation. Oxford: Oxford 

University Press.  

Florida, R. (2002a). The Rise of the Creative Class: And How It’s Transforming Work, Leisure, Community, and 

Everyday Life. New York: Basic Books.  

Forslid, R. (2008). Du sköna nya globaliserade värld? Starka klusters och svaga regioners betydelse för ekonomisk 
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Bilaga 3: Studiens resultat 

Studiens resultat 

I följande avsnitt redovisas resultatet för enkätundersökningen förutom fråga 1, 4 och 5. Fråga 1 var en 

kontrollfråga där enheterna fick bekräfta sitt samtycke enligt de etiska forskningsetiska krav som 

introducerades i enkätundersökningens inledningsbrev. Fråga 4 och 5 var två avslutande och frivilliga frågor 

för enheterna att besvara gällande kön och verksamhetsbransch. Det resultat som visas i detta avsnitt avser 

därav fråga 2 och 3 som omfattar studiens huvudteman; att attrahera och behålla kompetens. Varje faktor 

och fråga redovisas var för sig i följande stapeldiagram som är importerade från Qualtrics. 

 

Resultat om att attrahera kompetens  

Det andra blocket i enkäten innehöll frågor i form av påståenden som berörde hur politiska, ekonomiska, 

sociala, teknologiska, legala och juridiska samt miljömässiga/ekologiska faktorer utifrån PESTLE-analysen 

påverkar organisationers möjligheter att attrahera kompetens. Varje påstående berör olika aspekter utifrån 

varje faktor och presenteras nedan.  

 

Fråga 1–19 i varje tema innehöll sex svarsalternativ med möjlighet att välja ett svar. Enheterna fick därav 

välja det svarsalternativ som de ansåg passade bäst utifrån deras organisations situation. Då svarsalternativen 

var tvingande behövde enheterna svara på varje fråga för att komma vidare till nästa.  

 

Fråga 1: Utbildningar i form av universitet och/eller andra eftergymnasiala utbildningar i mitt 

företags region har en positiv påverkan på mitt företags möjligheter att attrahera kompetens. 

 

 
 

 

Resultatet av fråga 1 visar att 68,54% av enkätens enheter har valt svarsalternativ “Instämmer helt”, dvs. att 

utbildningar i form av universitet eller andra eftergymnasiala utbildningar har en positiv påverkan. 17,98% 

har svarat “Instämmer i viss mån”. Enheterna som har valt att besvara fråga 1 med “Instämmer delvis” ger 

en svarsprocent på 5,62%. De enheter som är neutrala i frågan ger en svarsprocent på 3,7%, vilket innebär 

att enheterna tycker att påståendet varken har en positiv eller negativ påverkan. Svarsalternativet “Instämmer 

inte alls, dvs. negativ påverkan” ger en svarsprocent på 2,25%. 2,25% av enkätens enheter valde att svara 

“Vet ej/ ej relevant för mitt företag” på påståendet. 
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Fråga 2: Forskning och utveckling i form av skapande och tillämpande av ny kunskap har en positiv 

påverkan på mitt företags möjligheter att attrahera kompetens. 

 
 

 

Fråga 2 visar på ett resultat där 42,7 % av enheterna har svarat “Instämmer i viss mån” huruvida forskning 

och utveckling har en positiv påverkan på organisationens möjligheter att attrahera kompetens. 35,96 % av 

enheterna har svarat “Instämmer helt”, dvs. att de anser att forskning och utveckling har en positiv påverkan. 

11,24% av enheterna har svarat att de är neutrala i frågan, vilket innebär att de anser att det har varken en 

positiv eller negativ påverkan. Svarsalternativet“Vet ej/ ej relevant för mitt företag” ger en svarsprocent på 

4,49% vilket innebär att enheterna inte vet vilket alternativ som passar in på deras organisation. 3,37% av 

enheterna har svarat “Instämmer delvis” på påståendet. Det alternativ som fått den lägsta svarsfrekvensen är 

“Instämmer inte alls” på svarsprocent 2,25%, vilket innebär att enheterna upplever att forskning och 

utveckling har en negativ påverkan på organisationens möjligheter att attrahera kompetens.  

 

Fråga 3: Mitt företags geografiska placering har en positiv påverkan mitt företags möjligheter att 

attrahera kompetens. 
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41,57% av enheterna har valt att besvara påståendet med “Instämmer i viss mån”. 22,47% instämmer helt, 

dvs. att organisationens geografiska positiv har en positiv påverkan på möjligheterna att attrahera kompetens. 

Både svarsalternativet “Instämmer delvis” och “Instämmer i viss mån” ger vardera en svarsprocent på 

12,36%. 8,99% anser att de är neutrala i frågan vilket innebär att enheterna är neutrala i sin syn på hur 

organisationens geografiska placering påverkar deras möjligheter att attrahera kompetens. De enheter som 

svarade “Vet ej/ ej relevant för mitt företag” ger en svarsprocent på 2,25%.  

 

Fråga 4: Närhet och tillgång till en välmående natur och miljö har en positiv påverkan på mitt 

företags möjligheter att attrahera kompetens. 

 

 
 

38,20% av enheterna valde att besvara frågan med alternativet “Instämmer i viss mån”. Svarsalternativet 

“Instämmer helt” gav ett utslag på 25,84% vilket innebär att enheterna upplever att närhet och tillgång till 

naturen har en positiv påverkan på möjligheterna att attrahera kompetens. De enheter som var neutrala i 

frågan resulterade i 19,10%. “Instämmer delvis” besvarades av 6,74% av enheterna. Enheterna som valde 

svarsalternativet “Instämmer i viss mån” gav en svarsprocent på 5,62%. 4,49% av enheterna valde att svara 

“Vet ej/ ej relevant för mitt företag” på frågan.  

 

Fråga 5: En fungerande samverkan mellan företagens intresse, näringsliv och regionens arbete har 

en positiv påverkan på mitt företags möjligheter att attrahera kompetens. 
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I fråga 5 valde 42,7% av enheterna att besvara enkätens fråga med svarsalternativet “Instämmer i viss mån”. 

34,83% besvarade enkätens fråga med att de instämmer helt, dvs. att samverkan har en positiv påverkan på 

organisationens möjligheter att attrahera kompetens. De enheter som har valt att vara neutrala i frågan är 

15,73%. 3,37% instämmer delvis till frågans påstående. Svarsalternativet “Instämmer inte alls” har ingen av 

enheterna valt som svarsalternativ, vilket ger en svarsprocent på 0%. Slutligen är det 3,37% som har besvarat 

enkätens fråga med svarsalternativet “Vet ej/ ej relevant för mitt företag”. 
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Fråga 6: Regionens demografiska fördelning har en positiv påverkan på mitt företags möjligheter att 

attrahera kompetens. 

 

 
 

Resultatet visar ett utfall på 39,33% vid svarsalternativet “Instämmer i viss mån“ när det gäller frågans 

påstående. 28,09% har valt att besvara frågan genom att vara neutrala till frågans påstående huruvida den 

demografiska fördelningen har en positiv påverkan på deras organisations möjligheter att attrahera 

kompetens. De som har besvarat frågans påstående med “instämmer helt” har resulterat i 11,24% vilket 

innebär att de ser att den demografiska fördelningen har en positiv påverkan i deras organisations område. 

10,11% av enheterna har svarat “Vet ej/ ej relevant för mitt företag” på frågans påstående. 7,87% har valt 

“Instämmer delvis”. 3,37% av enkätens enheter har valt att svara “Instämmer inte alls”, dvs. de anser att den 

demografiska fördelningen har en negativ påverkan. 

 

Fråga 7: Lagen om anställningsskydd (LAS) har en positiv påverkan på mitt företags möjligheter att 

attrahera kompetens.  
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44,94% har valt att vara neutrala i frågans påstående angående i vilken grad LAS påverkar organisationens 

möjligheter att attrahera kompetens. Frågans svarsalternativ “Instämmer i viss mån” ger en svarsprocent på 

19,10%. 11,24% av enheterna svarade att de instämmer helt till frågans påstående, dvs. att LAS har en positiv 

påverkan på deras organisations möjligheter att attrahera kompetens. Svarsalternativet “Vet ej/ ej relevant för 

mitt företag” gav ett utfall på 10,11%. 8,99% av enheterna instämmer inte alls när det gäller påståendet om 

LAS, dvs. att enheterna anser att LAS har en negativ påverkan. De enheter som har valt svarsalternativet 

“Instämmer delvis” resulterade i 5,62%.  

 

Fråga 8: Arbete med CSR (Corporate Social Responsibility) har en positiv påverkan på mitt företags 

möjligheter att attrahera kompetens.  

 
 

I denna fråga gav antalet neutrala enheter ett utfall på 33,71%, vilket innebär att de anser att CSR-arbete 

varken har en positiv eller negativ påverkan på enheternas organisation. 22,47% anser att de instämmer i viss 

mån angående frågans påstående. Svarsalternativet “Instämmer helt, dvs. en positiv påverkan” gav ett utfall 

på 16,85%. 19,10% av enheterna besvarade frågan med “Vet ej/ ej relevant för mitt företag”. 6,74% 

instämmer delvis medan 1,12% instämmer inte alls, dvs. att de anser att CSR-arbete har en negativ påverkan.  
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Fråga 9: Regionens tillgång till bostäder har en positiv påverkan för mitt företags möjligheter att 

attrahera kompetens. 

 
 

Enligt resultatet uppger 34,83% av enheterna att de instämmer i viss mån. 23,6% av enheterna anser att de 

instämmer helt, dvs. att tillgången av bostäder är god i deras organisations område. 14,61% är neutrala i 

frågan. 13,48% instämmer inte alls, dvs. de anser att tillgången på bostäder har en negativ påverkan på deras 

organisations möjligheter att attrahera kompetens. De enheter som anser att påståendet instämmer delvis är 

6,74%. Svarsalternativet “vet ej/ ej relevant för mitt företag” har besvarats av 6,74% av enkätens enheter.  

 

Fråga 10: Regionens invånares syn på karriär har en positiv påverkan på mitt företags möjligheter 

att attrahera kompetens. 

 
 

Resultatet visar att 38,2% har svarat att de instämmer i viss mån gällande att invånarnas syn på karriär har en 

positiv påverkan på organisationens möjligheter att attrahera kompetens. 29,21% av enheterna svarade att de 

är neutrala i frågans påstående dvs. att detta varken har en positiv eller negativ påverkan. 10,11% instämmer 

helt, dvs. att invånarnas syn på karriär har en positiv påverkan när det gäller att attrahera kompetens. 7,87% 

instämmer delvis till frågans påstående. 6,74% av enheterna besvarar frågan med att de instämmer inte alls, 
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dvs. att påståendet har en negativ påverkan. De enheter som besvarade “Vet ej/ ej relevant för mitt företag” 

är 7,87%. 

 

Fråga 11: Regionens tillväxt- och finansieringsmöjligheter har en positiv påverkan på mitt företags 

möjligheter att attrahera kompetens. 

 

 
 

Resultatet visar på att 42,7% av enheterna anser att de instämmer i viss mån medan 25,84% instämmer helt, 

dvs. att enheterna anser att regionens tillväxt- och finansieringsmöjligheter har en positiv påverkan på 

organisationens möjligheter att attrahera kompetens. 16,85% av respondenterna är neutrala i frågan, dvs. att 

det varken har en positiv eller negativ påverkan. Svarsalternativet “Vet ej/ ej relevant för mitt företag” gav 

ett utfall på 7,87%. 4,49% instämmer delvis. Slutligen visar resultatet att 2,25% av enheterna instämmer inte 

alls, dvs. att tillväxt- och finansieringsmöjligheterna i regionen har en negativ påverkan på möjligheterna att 

attrahera kompetens.  

 

Fråga 12: Den politiska stabiliteten i regionen har en positiv påverkan på mitt företags möjligheter 

att attrahera kompetens. 
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38,20% ställer sig neutrala i frågan huruvida den politiska stabiliteten har en positiv påverkan på 

organisationens möjligheter att attrahera kompetens. Svarsalternativet “Instämmer i viss mån” ger ett utfall 

på 22,47% av enheternas svar. 16,85 % instämmer helt, dvs. enheterna anser att den politiska stabiliteten har 

en positiv påverkan på organisationens möjligheter att attrahera kompetens. 13,48% anser att de instämmer 

delvis till frågans påstående. Av de enheter som svarade “Instämmer inte alls” gav detta ett utfall på 3,37%. 

Svarsalternativet “Vet ej/ ej relevant för mitt företag” ger ett utslag på 5,62% av enheternas svar.  

 

Fråga 13:  Arbetsmiljörättsliga lagar har en positiv påverkan på mitt företags möjligheter att 

attrahera kompetens. 

 
 

Resultatet av fråga 13 visar att 35,96% av enheterna anser att de är neutrala i frågan, dvs. att 

arbetsmiljörättsliga lagar varken har en positiv eller negativ påverkan. 29,21% instämmer i viss mån. 11,24% 

av enheterna anser att de instämmer helt till frågan, dvs. att arbetsrättsliga lagar har en positiv påverkan på 

organisationens möjligheter att attrahera kompetens. 7,87% svarade “Vet ej/ ej relevant för mitt företag” på 

frågan, vilket innebär att de inte har tagit ställning till frågan påstående. 8,99% av enheterna har valt 

svarsalternativet “Instämmer inte alls”. De enheter som har besvarat frågan med “Instämmer delvis” ger ett 

utfall på 6,74%.  

 

Fråga 14: Regionens kultur och normer har en positiv påverkan på mitt företags möjligheter att 

attrahera kompetens. 
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Fråga 14 resulterade i att 32,58% av enheterna anser att de instämmer i viss mån gällande huruvida regionens 

kultur och normer har en positiv påverkan på organisationens möjligheter att attrahera kompetens. 32,58% är 

neutrala i frågan och kan varken svara på om det har en positiv eller negativ påverkan. Av de enheter som 

instämmer helt visas ett utfall på 13,48%, vilket innebär att de anser att det regionens kultur och normer har 

en positiv påverkan på organisationens möjligheter att attrahera kompetens. 7,87% instämmer delvis i frågans 

påstående medan 5,62% instämmer inte alls, dvs. de anser att regionens kultur och normer har en negativ 

påverkan. De enheter som har svarat “Vet ej/ ej relevant för mitt företag” utgör 7,87% av frågans resultat.  

 

Fråga 15: Ekonomiskt stöd från till exempel Arbetsförmedlingen, Vinnova eller Tillväxtverket har en 

positiv påverkan för mitt företags möjligheter att attrahera kompetens. 

 
 

Resultat visar på att 30,24% av enheterna anser att de instämmer i viss mån att ekonomiskt stöd har en positiv 

påverkan på att organisationens möjligheter att attrahera kompetens. 28,09% av enheterna är neutrala i frågan, 

dvs. anser att det varken har en positiv eller negativ påverkan. 12,36% instämmer helt, dvs. att ekonomiskt 

stöd har en positiv påverkan. Av de enheter som har valt svarsalternativet “Vet ej/ ej relevant för mitt företag” 

visas en svarsprocent på 11,24%. 10,11% instämmer inte alls, dvs. frågans påstående har en negativ påverkan. 

Instämmer delvis ger ett utfall på 7,87%.  
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Fråga 16: Teknisk infrastruktur såsom fungerande nätverk, järnväg, vägar och elmarknad har en 

positiv påverkan på mitt företags möjligheter att attrahera kompetens. 

 
 

Resultatet visar på att 48,82% av enheterna anser att de instämmer helt, dvs. att teknisk infrastruktur har en 

positiv påverkan på att attrahera kompetens. 30,34% av enheterna har svarat att de instämmer i viss mån till 

frågans påstående. Svarsalternativet “Instämmer delvis” ger ett utfall på 8,99% av enheternas svar, medan 

5,62% av enheterna är neutrala i frågan då de inte kan ange om teknisk infrastruktur har en positiv eller 

negativ påverkan. 5,62% instämmer inte alls vad gäller frågans påstående och anser att teknisk infrastruktur 

har en negativ påverkan på organisationens möjligheter att attrahera kompetens. De enheter som besvarat 

frågan med “Vet ej/ ej relevant för mitt företag” ger ett utfall på 5,62%.  

 

Fråga 17: Regionens levnadskostnader- och/ eller boendekostnader har en positiv påverkan på mitt 

företags möjligheter att attrahera kompetens. 
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43,82% av enheterna anser att de instämmer i viss mån till att regionens levnads- och eller boendekostnader 

har en positiv påverkan på organisationens möjligheter att attrahera kompetens. 23,6% är neutrala i frågan, 

dvs. de kan inte svara på om påståendet har en positiv eller negativ påverkan. 20,22% instämmer helt till 

påståendet, dvs. att de anser att påståendet har en positiv påverkan medan 4,49% anser att de instämmer delvis 

till påståendet. 3,37% instämmer inte alls, dvs. anser att det har en negativ påverkan. 4,49% besvarar frågan 

med “Vet ej/ ej relevant för mitt företag”.  

 

Fråga 18: Den region som mitt företag verkar i präglas av ett nytänkande och innovativt arbetssätt, 

vilket har en positiv påverkan på mitt företags möjligheter att attrahera kompetens. 

 
 

Resultatet av fråga 18 visar att 35,96% av enheterna anser att de är neutrala, dvs. att ett nytänkande och 

innovativt arbetssätt varken har en positiv eller negativ påverkan. 33,71% instämmer i viss mån huruvida 

regionens nytänkande och innovativa arbetssätt påverkar organisationens möjligheter att attrahera 

kompetens. De enheter som svarat “Instämmer helt” ger ett utfall på 11,24%, dvs. de anser att påståendet har 

en positiv påverkan på deras organisations möjligheter att attrahera kompetens. 7,87% har svarat “Instämmer 

delvis” medan 6,74% har svarat “Instämmer inte alls”, dvs. att dessa enheter anser att det har en negativ 

påverkan för organisationens möjligheter att attrahera kompetens. 4,49% har svarat “Vet ej/ ej relevant för 

mitt företag”. 

 

Fråga 19: Regionens invånares livsstil och hälsa har en positiv påverkan på mitt företags möjligheter 

att attrahera kompetens. 
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Resultatet av fråga 19 visar att 47,19% av enheterna anser att de är neutrala, dvs. att påståendet varken har 

en positiv eller negativ påverkan. 28,09% anser att de instämmer i viss mån vad gäller hur invånarnas livsstil 

och hälsa har en positiv påverkan på organisationens möjlighet att attrahera kompetens. De enheter som har 

svarat “Instämmer helt” ger ett utfall på 11,24%, vilket innebär att dessa anser att invånarnas livsstil och 

hälsa har en positiv påverkan på organisationens möjligheter att attrahera kompetens. 5,62% instämmer delvis 

vad gäller frågans påstående medan 5,62% har svarat “Vet ej/ ej relevant för mitt företag”. Slutligen visar 

resultatet att 2,25% av enheterna anser att de instämmer inte alls, dvs. att invånarnas livsstil och hälsa har en 

negativ påverkan på organisationens möjligheter att attrahera kompetens.  

 

Resultat om att behålla kompetens  

Det tredje blocket i enkäten innehöll frågor i form av påståenden som berörde hur politiska, ekonomiska, 

sociala, teknologiska, legala och juridiska samt miljömässiga/ekologiska faktorer utifrån PESTLE-analysen 

påverkar organisationens möjligheter att behålla kompetens. Varje påstående berör olika aspekter utifrån 

varje faktor och presenteras nedan.  

 

Fråga 1-19 i varje tema innehöll sex svarsalternativ med möjlighet att välja ett svar. Enheterna fick därav 

välja det svarsalternativ som de ansåg passade bäst utifrån deras organisations situation. Då svarsalternativen 

var tvingande behövde enheterna svara på varje fråga för att komma vidare till nästa.  

 

Fråga 1: Mitt företags geografiska placering har en positiv påverkan mitt företags möjligheter att 

behålla kompetens. 
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Utifrån resultatet var det 44,58% av enheterna som svarade att de instämmer i viss mån att organisationens 

geografiska position har en positiv påverkan på deras möjligheter att behålla kompetens. 19,2% svarade att 

de instämmer helt, dvs. att deras organisations geografiska position har en positiv påverkan på möjligheterna 

att behålla kompetens. 13,25 % svarade “Instämmer inte alls”, dvs. att organisationens geografiska position 

har en negativ påverkan på möjligheterna att behålla kompetens. 10,84% av enheterna är neutrala, dvs. anser 

att den geografiska positionen varken har en positiv eller negativ påverkan. 2,41 % av enheterna svarade “Vet 

ej/ ej relevant för mitt företag” på denna fråga.  

 

Fråga 2: Utbildningar i form av universitet och/eller andra eftergymnasiala utbildningar i mitt 

företags region har en positiv påverkan på mitt företags möjligheter att behålla kompetens. 

 
 

Utifrån resultatet har 39,76% av enheterna svarat att de instämmer i viss mån gällande att utbildningar i form 

av universitet och/eller andra eftergymnasiala utbildningar har en positiv påverkan på organisationens 

möjligheter att behålla kompetens. 31,33% har svarat “Instämmer helt”, dvs. att utbildningar i form av 

universitet eller andra eftergymnasiala utbildningar har en positiv påverkan på organisationens möjligheter 

att behålla kompetens. 15,66% är neutrala i denna fråga medan 4,82% har svarat att de instämmer delvis och 
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3,61% har svarat att de instämmer inte alls, dvs. att utbildningar och andra eftergymnasiala utbildningar har 

en negativ påverkan på organisationens möjligheter att behålla kompetens. 4,82% har svarat “Vet ej/ ej 

relevant för mitt företag” på denna fråga.  

 

Fråga 3: Närhet och tillgång till en välmående natur och miljö har en positiv påverkan på mitt 

företags möjligheter att behålla kompetens. 

 
Resultatet visar att 46,99% av enheterna har svarat att de instämmer i viss mån huruvida närhet och tillgång 

till en välmående natur och miljö har en positiv påverkan på organisationens möjligheter att behålla 

kompetens. 24,10% svarade “Instämmer helt”, dvs. att närhet till natur och miljö har en positiv påverkan på 

organisationens möjligheter att behålla kompetens. 15,66% är neutrala i frågan, dvs. att detta varken har en 

positiv eller negativ påverkan. 4,82% svarade att de instämmer inte alls, dvs. att detta har en negativ påverkan 

på organisationens möjligheter att behålla kompetens. 2,41% av enheterna svarade att de instämmer delvis 

och 6,02% svarade “Vet ej/ ej relevant för mitt företag” på denna fråga.  

 

Fråga 4: En fungerande samverkan mellan företagens intresse, näringsliv och regionens arbete har 

en positiv påverkan på mitt företags möjligheter att behålla kompetens. 
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I denna fråga svarade 50,60% av enheterna “Instämmer i viss mån” gällande att en fungerande samverkan 

mellan företagens intresse, näringsliv och regionens arbete har en positiv påverkan på organisationens 

möjligheter att behålla kompetens. 27,71% svarade “Instämmer helt”, dvs. att det har en positiv påverkan. 

13,25% är neutrala i denna fråga, dvs. anser att detta varken har en positiv eller negativ påverkan. 4,82% har 

svarat att de instämmer delvis och 3,61% har svarat “Vet ej/ ej relevant för mitt företag” på denna fråga.  

 

Fråga 5: Arbete med CSR (Corporate Social Responsibility) har en positiv påverkan på mitt företags 

möjligheter att behålla kompetens. 

 

 

 
 

Angående påståendet att arbete med CSR (Corporate Social Responsibility) har en positiv påverkan på 

möjligheterna att behålla kompetens har 33,73% svarat att de instämmer i viss mån. 20,48% är neutrala i 

denna fråga, dvs. anser att arbete med CSR-arbete varken har en negativ eller positiv påverkan på 

organisationens möjligheter att behålla kompetens. 19,28% har svarat “Vet ej/ ej relevant för mitt företag” 
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på denna fråga. 15,66% har svarat att de instämmer helt, dvs. att CSR-arbete har en positiv påverkan på 

organisationens möjligheter att behålla kompetens. 7,23% har svarat att de instämmer delvis och 3,61% har 

svarat att de inte instämmer alls, dvs. att arbete med CSR har en negativ påverkan.  

 

Fråga 6: Forskning och utveckling i form av skapande och tillämpande av ny kunskap har en positiv 

påverkan på mitt företags möjligheter att behålla kompetens. 

 

 
Utifrån enheternas svar har 43,37% svarat att de instämmer i viss mån gällande påståendet att forskning och 

utveckling i form av skapande och tillämpande av ny kunskap har en positiv påverkan på organisationens 

möjligheter att behålla kompetens. 21,69% har svarat att de instämmer helt, dvs. att forskning och utveckling 

har en positiv påverkan på organisationens möjligheter att behålla kompetens. 20,48% har svarat att de är 

neutrala i denna fråga, medan 9,64% har svarat “Vet ej/ ej relevant för mitt företag”. 3,61% har svarat att de 

instämmer delvis och 1,20% har svarat att de inte instämmer alls. 

  

Fråga 7: Lagen om anställningsskydd (LAS) har en positiv påverkan på mitt företags möjligheter att 

behålla kompetens.  
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I denna fråga svarade 40,96% att de är neutrala i denna fråga, dvs. att Lagen om Anställningsskydd (LAS) 

varken har en positiv eller negativ påverkan på möjligheterna att behålla kompetens. 21,69% av enheterna 

har svarat att de instämmer i viss mån, medan 12,05% har svarat att de instämmer helt, dvs. att LAS har en 

positiv påverkan på organisationernas möjligheter att behålla kompetens. 10,84% har svarat “Vet ej/ ej 

relevant för mitt företag” på denna fråga. 8,43% har svarat att de instämmer delvis och 6,02% av 

respondenterna har svarat att de instämmer inte alls, dvs. att LAS har en negativ påverkan på organisationens 

möjligheter att behålla kompetens.  

 

Fråga 8: Regionens demografiska fördelning har en positiv påverkan på mitt företags möjligheter att 

behålla kompetens. 

 
 

Enligt enheternas svar har 46,99% svarat att de är neutrala i denna fråga, dvs. att den demografiska 

fördelningen i regionen varken har en positiv eller negativ påverkan på organisationens möjligheter att 

behålla kompetens. 24,10% har svarat att man instämmer i viss mån, medan 12,05% av enheterna har svarat 

“Vet ej/ ej relevant för mitt företag” på denna fråga. 10,84% har svarat att de instämmer delvis. 6,02% av 

enheterna svarade att de instämmer helt, dvs. att den demografiska fördelningen har en positiv påverkan. I 

denna fråga var det ingen av de 83 enheterna som valde svarsalternativet “Instämmer inte alls, dvs. negativ 

påverkan” vilket resulterar i en svarsprocent på 0%. 

 

Fråga 9: Den politiska stabiliteten i regionen har en positiv påverkan på mitt företags möjligheter att 

behålla kompetens. 
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Gällande denna fråga var det 38,55% av enheterna som ansåg sig vara neutrala i denna fråga, dvs. att den 

politiska stabiliteten i regionen varken har en positiv eller negativ påverkan på organisationens möjligheter 

att behålla kompetens. 28,92% svarade att de instämmer i viss mån, medan 12,05% svarade att de instämmer 

helt, dvs. att den politiska stabiliteten har en positiv påverkan. 12,05% av enheterna svarade att de instämmer 

delvis. 7,23% svarade “Vet ej/ ej relevant för mitt företag” på denna fråga, medan 1,20% svarade att de 

instämmer inte alls, dvs. att den politiska stabiliteten har en negativ påverkan. 

 

Fråga 10: Arbetsmiljörättsliga lagar har en positiv påverkan på mitt företags möjligheter att behålla 

kompetens. 

 
 

Enligt resultatet har 36,14% av enheterna svarat att de är neutrala, dvs. att arbetsrättsliga lagar har varken en 

positiv eller negativ påverkan. 31,33% har svarat att de instämmer i viss mån medan 9,64% har svarat att de 

instämmer delvis. 9,64% av enheterna har svarat att de instämmer helt, dvs. att arbetsmiljörättsliga lagar har 

en positiv påverkan på organisationens möjligheter att behålla kompetens. 7,23% har svarat “Vet ej/ ej 

relevant för mitt företag” och 6,02% har svarat att de inte instämmer alls, dvs. att arbetsmiljörättsliga lagar 

har en negativ påverkan.  
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Fråga 11: Regionens tillgång till bostäder har en positiv påverkan för mitt företags möjligheter att 

behålla kompetens. 

 

 

 
 

Enligt enheternas svar visar resultatet att 48,19% anser att de instämmer i viss mån gällande att regionens 

tillgång till bostäder har en positiv påverkan för organisationens möjligheter att behålla kompetens. 18,07% 

har svarat att de instämmer helt, dvs. att tillgången till bostäder i regionen har en positiv påverkan.14,46% av 

enheterna har svarat att de är neutrala i denna fråga, dvs. att det varken har en positiv eller negativ påverkan. 

Av enkätens 83 enheter svarade 7,23% “Vet ej/ ej relevant för mitt företag” på frågan. 6,02% svarade att de 

instämmer delvis och 6,02% svarade att de inte instämmer alls, dvs. att det har en negativ påverkan.  

 

Fråga 12: Regionens invånares syn på karriär har en positiv påverkan på mitt företags möjligheter 

att behålla kompetens. 
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I denna fråga har 39,76% av enheterna svarat att de instämmer i viss mån, medan 26,51% har svarat att de är 

neutrala i denna fråga, dvs. att invånarnas syn på karriär varken har en positiv eller negativ påverkan. 12,05% 

har svarat att de instämmer helt och 8,43% har svarat att de instämmer delvis. 8,43% har svarat “Vet ej/ ej 

relevant för mitt företag” på denna fråga. 4,82% har svarat man inte instämmer alls, dvs. att det har en negativ 

påverkan.  

 

Fråga 13: Regionens levnadskostnader- och/ eller boendekostnader har en positiv påverkan på mitt 

företags möjligheter att behålla kompetens. 

 
 

Resultatet visar att 51,81% av enheterna instämmer i viss mån att regionens levnads- och/eller 

boendekostnader har en positiv påverkan på organisationens möjligheter att behålla kompetens. 20,48% är 

neutral i denna fråga, dvs. anser att det varken har en positiv eller negativ påverkan. 16,87% av enheterna har 

svarat “Instämmer helt”, dvs. att det har en positiv påverkan. 7,23% har svarat “Vet ej/ ej relevant för mitt 

företag”, medan 3,61% har svarat att de instämmer delvis.  

  

Fråga 14: Den region som mitt företag verkar i präglas av ett nytänkande och innovativt arbetssätt, 

vilket har en positiv påverkan på mitt företags möjligheter att behålla kompetens. 
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43,37% av enheterna har svarat att de instämmer i viss mån att den region som organisationen verkar i präglas 

av ett nytänkande och innovativt arbetssätt, vilket har en positiv påverkan på deras möjligheter att behålla 

kompetens. 27,71% har svarat att de är neutrala i denna fråga, dvs. att det varken har en positiv eller negativ 

påverkan. 9,64% av enheterna har svarat att de instämmer helt, dvs. att det har en positiv påverkan. 8,43% 

har svarat att de instämmer delvis medan 7,23% har svarat “Vet ej/ ej relevant för mitt företag” på denna 

fråga. 3,61% har svarat att de inte instämmer alls, dvs att det har en negativ påverkan.  

 

Fråga 15: Ekonomiskt stöd från till exempel Arbetsförmedlingen, Vinnova eller Tillväxtverket har en 

positiv påverkan för mitt företags möjligheter att behålla kompetens. 

 
 

I denna fråga har 34,94% av enheterna svarat att de är neutrala, dvs. att ekonomiskt stöd varken har en positiv 

eller negativ påverkan. 24,10% har svarat att de instämmer i viss mån, medan 12,05% har svarat att de 

instämmer helt, dvs. att det har en positiv påverkan. 10,84% har svarat att de instämmer delvis och 9,64% har 

svarat “Vet ej/ej relevant för mitt företag” på denna fråga. 8,43% av enheterna har svarat att de instämmer 

inte alls, dvs. att det har en negativ påverkan.  

 



xxxvii 

 

Fråga 16: Teknisk infrastruktur såsom fungerande nätverk, järnväg, vägar och elmarknad har en 

positiv påverkan på mitt företags möjligheter att behålla kompetens. 

 

 
Enligt resultatet har 43,37% av enheterna svarat att de instämmer helt, dvs att teknisk infrastruktur såsom 

fungerande nätverk, järnväg, vägar och elmarknad har en positiv påverkan på organisationens möjligheter att 

behålla kompetens. 30,12% har svarat att de instämmer i viss mån. 9,64% är neutrala, dvs anser att detta har 

varken en positiv eller negativ påverkan. 7,23% har svarat att de inte instämmer alls, dvs. att den tekniska 

infrastrukturen i regionen har en negativ påverkan. 4,82% av enheterna har svarat “Vet ej/ej relevant för mitt 

företag” medan samma procentsats; 4,82% har svarat att de instämmer delvis.  

  

Fråga 17: Regionens kultur och normer har en positiv påverkan på mitt företags möjligheter att 

behålla kompetens. 

 
 

43,37% av enheterna har svarat att de instämmer i viss mån, medan 20,48% är neutrala huruvida regionens 

kultur och normer har en positiv påverkan på att behålla kompetens. 14,46% av enheterna instämmer helt, 

dvs anser att det har en positiv påverkan. 9,64% har svarat “Vet ej/ej relevant för mitt företag” och 7,23% 
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har svarat att de instämmer delvis. 4,82% har svarat “instämmer inte alls”, dvs. att det har en negativ 

påverkan.  

 

Fråga 18: Regionens tillväxt- och finansieringsmöjligheter har en positiv påverkan på mitt företags 

möjligheter att behålla kompetens. 

 
Enligt resultatet har 38,55% av enheterna svarat man instämmer i viss mån, medan 25,30% har svarat att man 

är neutral i denna fråga, dvs. att tillväxt- och finansieringsmöjligheter varken har en positiv eller negativ 

påverkan. 16,87% har svarat att de instämmer helt, dvs. att regionens tillväxt- och finansieringsmöjligheter 

har en positiv påverkan. 8,43% har svarat att de instämmer delvis och samma procentsats; 8,43% har svarat 

“Vet ej/ ej relevant i denna fråga”. 2,41% har svarat att de inte alls instämmer, dvs. att detta har en negativ 

påverkan.  

 

Fråga 19: Regionens invånares livsstil och hälsa har en positiv påverkan på mitt företags möjligheter 

att behålla kompetens. 

 
Enligt resultatet har 40,96% av enheterna svarat att de instämmer i viss mån, medan 26,51% har svarat att de 

är neutrala i denna fråga, dvs. att regionens invånares livsstil och hälsa varken har en positiv eller negativ 

påverkan. 12,05% har svarat att de instämmer helt, dvs. att det har en positiv påverkan. 10,84% av enheterna 
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har svarat “Vet ej/ ej relevant för mitt företag” medan 8,43% har svarat att de instämmer delvis. 1,20% har 

svarat att de inte instämmer alls, dvs. att det har en negativ påverkan.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



xl 

 

Bilaga 4: Koppling mellan studiens teoretiska referensram och 

enkätundersökningens frågestruktur 

 

 
 

 

 


