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Sammanfattning  

 

Studien syftar till att kartlägga nyexaminerade unga dataspecialisters preferenser vid val av 

arbetsgivare. Utifrån dessa resonemang syftar studien vidare till att beskriva hur organisationer 

förväntas arbeta för att attrahera dessa personer. För att undersöka detta genomfördes en 

kvalitativ studie där åtta personer anställda i två olika organisationer intervjuades. Personerna 

som var i åldern 25-37 hade alla gemensamt att de har tagit examen under 2015 och att denna 

anställning är den första efter avslutande studier. 

  

En tidigare studie av motivationsfaktorer i en liknande bransch visar att kollegor, möjlighet till 

avancemang, inflytande samt lön är högt värderade i arbetet. Tidigare forskning på generationer 

har visat på olikheter gällande preferenser i arbetslivet generationer emellan. Denna forskning 

talar om generationerna baby-boomers, Generation X och generation Y och menar att det har 

skett ett skifte gällande drivkrafter, synen på arbetet och flexibilitet i arbetslivet. Dock anser vi 

att kombinationen av att studera IT-branschen och de yngre medarbetarna inte ännu är relativt 

outforskat, varför vi i denna studie – utan fokus på generation - väljer att ge en aktuell bild av 

hur unga personer inom IT med högt eftertraktad kompetens resonerar kring val av arbetsgivare. 

Teoretiskt ramverk har utgått ifrån tre teman kopplat till anpassning, likriktning och ”det bästa 

sättet att arbeta” där nyinstitutionell teori, Ahrne och Papakostas syn på organisationers tröghet 

samt Beckers konventionsteori legat som grund. 

  

Studiens resultat är uppdelat i teman kopplat till de preferenser som intervjupersonerna menade 

hade stor vikt, vilka är utveckling och innovation, kultur, flexibilitet och förmåner. Studien visar 

att de preferenser som kartlagts delvis stämmer överens med det som framkommit i tidigare 

forskningar. Arbetsgivare inom branschen antas komma att behöva anpassa sig efter dessa 

preferenser för att lyckas attrahera dessa medarbetare. 
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Inledning 

Arbetsmarknaden är beroende av att det finns en jämvikt i efterfrågan på arbetskraft och det 

faktiska utbudet (Aspers, 2013). Om efterfrågan är större än utbudet skapas det ett gap där 

organisationer upplever svårigheter att hitta rätt kompetens. Detta kan slå hårt emot 

organisationer vilka tvingas lägga en större arbetsbörda på den befintliga personalen, tvingas 

säga nej till kunder i brist på resurser och därmed riskerar att hamna efter i utvecklingen 

(Karlsson, 2016 s. 28-29). Ett alternativ för organisationer att hantera detta problem är att ändra 

sig utifrån de preferenser de arbetstagare man önskar att attrahera ställer (a.a.). De yrken som 

upplever att efterfrågan inte möts av utbudet kallas för bristyrke och beskrivs enligt Hörnsten et 

al, (2016) som yrken där det råder brist på utbud och att det förutspås att förbli så under minst 

tio år framöver. Inom dessa yrken är krav på eftergymnasial utbildning högre. Dessa yrken har 

alla gemensamt att de har små utbildningsvolymer som inte möter efterfrågan, och är ofta inom 

IT eller ingenjörstjänster (a.a.). 

  

I och med digitaliseringens framväxt finns idag tjänster där pengar kan skickas via en 

knapptryckning i telefonen, inkomstdeklarationen kan utföras över internet och sms, allt från 

mat, kläder och resor kan köpas online och sociala medier är något som för många är en stor del 

av vardagen. Detta leder till större krav på organisationer att möta den efterfrågan på innovation 

och utveckling som dagens användare kräver (SOU, 2015:28). För att kunna utveckla den 

mjukvara, de program och de applikationer som idag anses vara en självklarhet krävs det 

kompetenta specialister. Detta betyder således att efterfrågan på arbetstagare inom framförallt 

den digitala sektorn har ökat markant det senaste decenniet och studier visar på att det kommer 

att fortsätta öka i samma takt (Arbetsförmedlingen, 2016). För att kunna utveckla sina produkter 

både med god kvalitet och enligt de önskemål användarna har kommer konkurrensen 

organisationer emellan om att lyckas attrahera de bästa arbetstagarna fortsatt öka.  Utbudet på 

arbetskraft inom IT-branschen är litet i förhållande till efterfrågan och prognosen säger att 

bristen kommer att vara fortsatt stor även i framtiden, specifikt inom området dataspecialister 

(Hörnsten et al, 2016 s.19-20). I och med detta fenomen uppstår det problem för organisationer 

att dels attrahera personer med just den specifika kompetens och utbildning som krävs, men 

också att få dem att stanna. 
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Vidare visar studier på att det har skett ett generationsskifte i samband med digitaliseringen. 

Denna generation har kommit att kallas för generation Y inom generationsforskning på 

arbetsmarknaden och menas ha en annorlunda syn på arbete och vara mer flexibla än tidigare 

baby-boomersgenerationen och generation X påvisat av Nehoray (2012), Testani (2012) samt 

Arsenault (2003). Dock är generationsbegreppet omtvistat och kommer därmed att användas 

med försiktighet i denna studie, därav undersöks unga nyexaminerade dataspecialister. Bristen 

på utbildade inom området dataspecialister och en hög efterfrågan i kombination med den 

omtalade nya synen på arbete skapar nya förhållningsregler för organisationer i arbetet med att 

attrahera medarbetare. Arbetsgivare inom IT-branschen behöver skapa en förståelse för denna 

generation och dess preferenser för att kunna attrahera dessa, vilket gör denna studie relevant 

idag. 

  

Syfte och problemformulering 

Syftet med denna uppsats är att undersöka hur nyexaminerade dataspecialister idag resonerar 

kring val av arbetsgivare. Genom att i denna studie kartlägga vad unga talanger inom IT 

eftersträvar hos en arbetsgivare syftar denna studie till att ge organisationer ett verktyg för att 

kunna utveckla sig i den riktning arbetstagarna kräver, men också ett sätt för studenter inom 

området att förstå vad som väntar och vilka krav de kan ställa på en framtida arbetsgivare. 

  

Frågeställningar 

Hur resonerar högt eftertraktad arbetskraft inom IT-branschen vid val av arbetsgivare? 

Hur kan organisationer använda dessa resonemang för att kunna attrahera denna yrkesgrupp? 

  

Avgränsningar  

De bristyrken som finns inom IT enligt Hörnsten et al, (2016) hör till kategorin dataspecialister 

och berör främst mjukvaru- och systemutvecklare. Dessa utgörs vanligtvis av akademiker 

examinerade inom data- och systemvetenskap eller civilingenjör mot informationsteknologi 

(a.a.). Med detta som grund har vi i denna studie valt att rikta in oss på personer med denna 
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utbildningsbakgrund och som idag arbetar inom mjukvaru- och systemutveckling. För att täcka 

in de preferenser som unga personer förväntas ha, avgränsas studien till personer som är 

nyexaminerade under 2015 och arbetar på sin första tjänst inom yrkesområdet. 

 

Disposition  

Uppsatsen börjar med att presentera den teori som valts som sedan övergår i tidigare forskning 

som gjorts på området. Efter teori och tidigare forskning presenteras valet av metod, urvalet, 

tillvägagångssättet samt metodkritik. Detta övergår sedan i en resultatpresentation som 

analyseras och slutligen diskuteras. 

  

Teori och tidigare forskning 

Teori 

I denna studie kommer teorier att användas som delats in i teman rörande anpassning, 

likriktning och “det bästa sättet att arbeta”. Anpassning används för att utifrån olika teorier 

förklara hur organisationer förväntas behöva förändra sig i den riktning individer och kontext 

ställer. Då teorier menar att krav från individer och kontexten tenderar att bli till normer, 

förväntas organisationer att gå mot att likna varandra allt mer. ”Det bästa sättet att arbeta” 

används för att utifrån teori förstå om vissa krav ställda av unga nyexaminerade dataspecialister 

är normer baserade på trender inom branschen och om de därav verkligen är rationellt grundade. 

De teorier som kommer att behandlas utifrån dessa teman är den nyinstitutionella 

organisationsteorin, specifikt beskriven av Furusten (2007) och DiMaggio och Powell (1983). 

Teorin fokuserar på organisationens förhållande till sin omvärld. Denna teori kommer att 

kompletteras med Ahrne och Papakostas (2002) teori om organisationers tröghet kopplat till 

individers önskan om tillhörighet och trygghet. Vidare kommer Beckers (1974) teori om 

konventioner användas för att skapa förståelse kring konventioner och inflytelserika personers 

betydelse. 
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Anpassning 

Den nyinstitutionella teorin bygger vidare på den klassiska institutionella organisationsteorin, 

vars framväxt kom som en motreaktion mot rational choice och menar att organisationer inte 

alls agerar rationellt med ekonomisk nyttomaximering som mål utan tenderar att formas av 

beteenden och regler, informella som formella (Furusten, 2007). Den institutionella teorin 

lägger fokus på hur den institutionaliserade organisationen tvingas anpassa sig efter vilka 

normer som finns och hur dess omgivning eller organisatoriska fält ser ut. För att en 

organisation skall påverkas av det fält eller kontext denne befinner sig i finns kravet om att de 

andra aktörerna inom fältet anses vara konkurrerande med den specifika organisationen. Om 

organisationerna anses konkurrerande tvingas de utvecklas i samma riktning utefter vad kunder 

och potentiella medarbetare önskar av organisationen (a.a.). 

  

Enligt nyinstitutionell teori är organisationer beroende av resurser i form av medarbetare och 

kunder. För att få tillgång till dessa resurser krävs att organisationen har legitimitet, både som en 

bra arbetsgivare men också som en förtroendeingivande leverantör (Furusten, 2007). Legitimitet 

byggs upp över tid, men bygger på att organisationen följer de normer och beteendemönster som 

finns inom fältet. Organisationer som inte följer dessa riskerar att förlora legitimitet, vilket gör 

att de kan drabbas av sanktioner så som att talangfulla personer inte vill arbeta där, eller att de 

förlorar sin kundkrets. Dessa krav från omgivningen leder till att organisationer utifrån den 

nyinstitutionella teorin tvingas anpassa sig (a.a.). 

  

Ahrne och Papakostas (2002) menar dock att organisationer är beroende av individer för att 

kunna existera och att det är individerna i organisationen som således formar den. De menar att 

detta skapar stabilitet och kontinuitet i en värld som annars är mycket ombytlig samt ger 

tillhörighet och mening för aktörer inom organisationer. Inom organisationer sker normbaserade 

interaktioner mellan individer vilka bygger på förväntningar, detta för att skapa rutiner och 

trygghet för individerna och organisationen. Att gå utanför dessa rutiner och normer kan således 

skapa otrygghet för individerna inom organisationen (Ahrne och Papakostas, 2002 s. 25). En 

konsekvens av detta blir att anpassningar relaterat till förändring blir svåra att driva igenom 

eftersom att de är starkt sammankopplade med otrygghet. Detta menar Ahrne och Papakostas 

lägger grunden för en förändringströghet hos organisationer (Ahrne och Papakostas, 2002 s. 75). 
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Ahrne och Papakostas (2002) syn på förändring kan jämföras med Howard S. Beckers (1974) 

teori om konventioner. Teorierna belyser båda hur individer kan påverka huruvida förändring 

kan ske. Konventionsteorin är ursprungligen en teori om förhållningsregler och normer, 

konventioner, inom konstvärlden kopplat till vad som anses vara bra konst och accepterade 

konstformer. Becker beskriver inflytelserika personer som skapare av konventionerna och är 

således de som bestämmer vad som anses vara accepterat och därmed har förutsättningar för att 

nå framgång. Dessa personer kallas för “gate keepers” och har en nyckelroll inom konstvärlden. 

I och med dessa personers inflytande är det dem som tillåter när förändring får eller inte får ske 

och deras attityder är direkt avgörande. Detta kan direkt översättas till organisering och 

företagande, där konventioner kan ses som normer för hur organisationer skall arbeta och att 

gate-keepers utgörs av de höga cheferna eller ledande företag i branschen. Enligt denna teori 

sker förändring enbart när de inflytelserika personerna tillåter det, eller vid en revolution så som 

nya tekniker (a.a.). 

  

Likriktning 

Den nyinstitutionella teorin tar upp likriktning som ett resultat av att organisationer tvingas 

agera enligt de förväntningar och normbeteenden som existerar inom specifika fält. Detta 

fenomen kallas för isomorfism och finns i tre former; tvingande, mimetisk och normativ 

isomorfism (Di Maggio och Powell, 1983). I denna studie kommer dock endast två former att 

vara relevanta då mimetisk isomorfism ej kunnat detekteras. Tvingande isomorfism innebär att 

en eller ett fåtal större aktörer inom ett fält anses vara förebilder, vilket gör att andra företag 

inom fältet tvingas ta efter den ledande aktören. Normativ isomorfism grundar sig i socialisering 

genom utbildning och yrkesnormer, vilket kan ses som den organiseringsformen studenter lär 

sig om i skolan blir även den de förväntar sig i yrkeslivet vilket tvingar organisationer till 

anpassning och sedermera likriktning (a.a.). 

  

Nyinsititutionell teori menar vidare att det är enklare för organisationer att följa normer inom en 

bransch än att gå emot dem då det ofta leder till sanktioner och förlorad legititmitet. Detta kan 

kopplas ihop med Beckers (1974) konventionsteori, där det beskrivs vara lättare att nå framgång 

om man följer de givna konventionerna snarare än att gå emot dem. Becker menar att det går att 
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nå framgång utan at följa konventioner, men att det beräknas vara mycket kostsamt och riskfyllt. 

Detta kan utifrån teorin ses som att företag inom samma bransch gör en vinning i att organisera 

sig på samma sätt vilket leder till likriktning (a.a.). 

 

“Det bästa sättet att arbeta” 

Organisationer går igenom förändringar, om än i varierad takt, till följd av de krav som 

omgivningen ställer. Dock kan ifrågasättas huruvida förändring alltid är positivt. I syfte att 

skapa legitimitet inom organisationer så menar nyinstitutionell teori menar att organisationer 

följer så kallade rationaliserade myter (Meyer och Rowan, 1977). Dessa myter kan beskrivas 

som den sociala uppfattningen om hur en organisation bör vara uppbyggd och fungera vilket 

innebär att de är direkt tvingande. Detta eftersom att de är baserade på institutionaliserade regler 

som är accepterade och ses som den allmänna bilden hos omgivningen. Reglerna vidmakthålls 

och formuleras av den allmänna opinionen, utbildningssystemet, social prestige och politiska 

beslutsfattare och har därmed ingen entydig avsändare. Detta innebär dock inte att de 

rationaliserade myterna är direkt falska, utan snarare att de inte ifrågasätts. Organisationer 

förväntas således att följa dessa, och genom att följa de rationaliserade myterna inom 

organisering så ökar legitimiteten hos omvärlden (Meyer och Rowan, 1977; Stern, 1999). Stern 

(1999) menar därmed att organisationsförändringar ofta är en direkt åtgärd för att öka 

legitimiteten i omvärldens ögon (Stern, 1999 s. 82). 

  

Teorikritik och teoretisk tillämpning 

Den nyinstitutionella teorin har kritiserats för att vara fokuserad på det institutionaliserade och 

makronivån, vilket utelämnar enskilda aktörer och lokala marknaders förändringsmönster och 

beteenden (Sahlin-Andersson, 1994. s. 172-177). Ahrne och Papakostas (2002) teori om tröghet 

kan ses som kritik mot nyinstitutionell teori där de menar att teorin glömmer bort individen i 

organisationen. De menar att organisationer inte skulle existera utan individer, vilket gör 

individen till det mest centrala och även de som ger upphov till förändring eller dess frånvaro 

(Ahrne och Papakostas, 2002). 
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Vi kan se att det kan finnas begränsningar i den nyinstitutionella teorin när det kommer till att 

organisatoriska fält förväntas likriktas. Vi anser att det kan skilja sig mycket beroende på vilket 

land ett företag befinner sig i och hur den lokala kulturen präglar förväntningar. Exempelvis kan 

fackförbund påverka ett organisatoriskt fält i ett land, men i ett annat land där facket inte har 

inflytande så ser det helt annorlunda ut. 

  

Den nyinstitutionella teorin kommer i denna studie appliceras mot resultatet för att förstå hur 

förväntningar ifrån omgivningen kan innebära att organisationer inom fält tvingas till 

anpassning. Vidare så kommer även teorin och dess förklaring av isomorfism att användas för 

att förstå varför många företag inom IT-branschen bör tendera att bli mer lika varandra. Vidare 

kommer rationaliserade myter att användas för att förklara varför vissa normer inom 

organisatoriska fält kan vara rådande utan att således vara rationellt grundade. 

  

Ahrne och Papakostas (2002) teori om tröghet har vissa segment som kan kritiseras. Exempelvis 

ser denna teori på organisation som resultat av mänsklig interaktion, och att förändring är 

avhängigt de individer som finns i organisationen. Detta kan ifrågasättas av institutionell teori, 

vilken menar att organisationer formas av dess kontext och segment, inte dess medlemmar 

(Furusten, 2007). Vi riktar kritik mot Ahrne och Papakostas teori då vi ser att olika branscher 

ställer olika krav på adaptivitet och anser oss själva se skillnader mellan olika organisatoriska 

fält. I kreativa branscher finns en större drivkraft för nyskapande, vilket skiljer sig från en 

kunskapsintensiv bransch där det ställs högre krav på kontinuitet (Floren, 2010). Vi menar att 

kreativa branscher därmed bör tendera att vara mer förändringsbenägna än kunskapsintensiva 

branscher. 

 

Med Ahrne och Papakostas (2002) perspektiv på organisationers förändringsprocesser förväntas 

denna studie utifrån analys av insamlad data kunna skapa förståelse för varför vissa 

organisationer, genom att vara trögföränderliga inte lyckas anpassa sig efter vad de mest 

talangfulla kandidaterna önskar och därmed inte lyckas få de bästa att arbeta hos dem. Vidare 

kan även teorin appliceras för att beskriva hur organisationer tvingas till förändring, detta då den 

ser individer som det mest centrala i en organisation och därmed är de som styr dess utveckling. 

I och med att denna studie syftar till att undersöka hur organisationer tvingas till förändring bör 
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både ett makroperspektiv i form av den nyinstitutionella teorin, men även ett mikroperspektiv i 

form av Ahrne och Papakostas teori tillämpas för att ge en omfattande förståelse för förändring. 

  

Beckers (1974) teori om konventioner kan kritiseras utifrån teorin om rational choice. Hedström 

och Stern (2012) menar att individen inför sitt handlande alltid väger ekonomiska för- och 

nackdelar innan beslut fattas. Utifrån detta bör individer inte styras av konventioner i deras 

handlande vilket enligt Becker är fallet. Vi anser att individer varken är helt rationella eller 

normbaserade i sitt handlande, utan att det snarare är en kombination. Vi finner därmed inte 

denna teori helt irrelevant, detta då det finns likheter mellan konventioner och rationaliserade 

myter, det vill säga att man gör det som alla andra gör och inte det som är bäst samt att det finns 

auktoriteter i branschen som har makt över vad som är det rätta sättet att arbeta på och inte. 

  

Konventionsteorin kommer således att användas för att förstå hur gate-keepers, chefer i 

organisationer och ledande aktörer inom branschen, genom auktoritet påverkar anpassningviljan 

hos organisationer. Teorin kommer vidare användas för att förstå varför organisatoriska fält 

genom att följa rådande konventioner bör tendera att likna varandra. 

 

Tidigare forskning 

Denna studie kommer att grunda sig på tidigare forskning där fokus dels kommer att ligga på 

studien “net workers” av Sandberg et al. (2005), studier rörande generationsbegreppet av 

Nehoray (2012), Testani (2012) samt Arsenault (2003) och studier om gränslöst arbete av Allvin 

et al, (2006), Sennet (1998), Schultz et al, (2012) samt Lauzun et al., (2010). “Net workers” 

kartlägger arbete och motivationer hos interaktiv media-arbetare. Generationsstudierna påvisar 

skillnader mellan tre generationer aktiva på arbetsmarknaden idag, “Baby-boomers”, 

“Generation X” och “Generation Y”. Schultz et al, (2012) samt Lauzun et al., (2010) beskriver 

de förväntade positiva fördelarna av det flexibla arbetssättet medan Allvin et al, (2006) och 

Sennet (1998) belyser dess baksidor. Den teori och tidigare forskning som presenteras kommer 

att användas för att analysera studiens empiriska material.  
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“Net workers” 

Det har gjorts en rad forskningar där det undersökts vad medarbetare attraheras av hos en 

arbetsgivare. En av dessa är studien ”net workers” om bland annat motivationsfaktorer hos 

medarbetare inom interaktiv media av Sandberg et al. (2005). Ett av syftena med studien var att 

kartlägga hur medarbetare inom denna bransch upplever arbete, belastning, prestation och 

motivation. De kommer bland annat fram till att dessa personer motiveras av faktorerna 

kvaliteten på sitt arbete, deltagande i innovation, kollegor, chans till påverkan, 

utvecklingsmöjligheter och ersättning. Dessa faktorer ansågs antingen vara avgörande eller 

mycket viktiga för att motiveras i arbetet. Vidare finner Sandberg et al. att personer inom denna 

yrkeskategori har ett behov av konstant utveckling, detta då det är en innovativ bransch. Vi ser 

likheter mellan mediabranschen och IT-branschen, varför vi valt att applicera denna tidigare 

forskning i denna studie. Båda branscher ställer höga krav på innovation och kreativitet och 

skiljer sig således från kunskapsintensiva branscher. Då studien avgränsas till yrkesgruppen som 

helhet och inte bara en viss kohort kopplat till en generation är resultatet relevant för denna 

studie. 

  

Generation Y 

Tidigare forskning om generationer på arbetsmarknaden beskriver att det finns vissa skillnader 

gällande preferenser. De generationer som det talas om är Baby boomer-generationen födda 

1944-1960, generation X födda 1961-1980 och generation Y födda 1981-1995 (Arsenault, 

2003). Arsenault (2003) beskriver i sin studie hur man kan se skillnad dessa generationer 

emellan och grundar detta i att varje generation har ett kollektivt minne. Det kollektiva minnet 

menar han således kopplas till starka intryck under uppväxten, så som historiska ledare, musik 

och specifika händelser. Vidare menar Arsenault att detta formar individerna genom livet, 

således även i arbetslivet (a.a.). Två separata doktorsavhandlingar inom området, Nehoray 

(2012) och Testani (2012), studerar vikten av generationsskillnader i arbetslivet och kommer 

fram resultat vilka påvisar vissa skillnader mellan generationer. De största skillnaderna låg i 

benägenheten att stanna på en arbetsplats där generation Y påvisar hög flexibilitet och har 

lättare för att byta arbetsplats. De visade sig även byta företag och roller på företag oftare än 

övriga två studerade generationer. Generation X är också flexibla till viss del, men tenderar att 

stanna längre på företag än generation Y. Baby-boomergenerationen anses dock vara mindre 
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benägna att byta organisation och stannar således länge på arbetsplatser (Nehoray, 2012; 

Testani, 2012). Vidare visar forskningen att det har skett en skiftning i hur man som anställd ser 

på arbete som helhet. Generation Y framställs som en grupp som betraktar arbetet som ett sätt 

att förverkliga sig själva och realisera sina livsmål, medan äldre generationer påstås se arbetet 

som en rättighet, plikt och som ett sätt att överleva. Nehoray (2012) fynd visade även att 

generation Y uppvisade tendenser att inte vara lika villiga att prestera bra på arbetet om de inte 

kände någon känslomässigt band till det företag de jobbade på (Nehoray, 2012). Testani (2012) 

menar att generation X har stor chans att stanna på företaget om de känner sig knutna till det och 

uppskattar företagets organisation, sina arbetsuppgifter eller stöttar företagets målbild och syfte 

(Testani, 2012). 

  

Montana och Petits (2008) studie om arbetsmotivationer visar dock på fler likheter än skillnader 

generation x och y emellan (Montana och Petit, 2008). Även Macky et al, (2008) ställer sig 

kritiska till huruvida generationsskillnader verkligen kan sägas påverka organisationer och dess 

struktur i den mån som forskningen menar (Macky et al., 2008, s. 858). Vidare så menar Dries 

et al, (2008) att generation Y:s preferenser är för tidiga att uttala sig om, då dessa inte varit 

verksamma inom arbetslivet tillräckligt länge för att studeras och uttala sig om. 

 

Generationsforskning har även kritiserats av Parry och Urwin (2011 s. 92). De menar att den 

forskning som gjorts har fått resultat med blandade slutsatser och att det därmed kan finnas lika 

mycket likheter som olikheter mellan generationer. Vidare är begreppet generation ifrågasatt av 

Blehr (1993) som menar att generationer i vardagligt tal ofta kopplas ihop med årtionden. Detta 

menar Blehr omöjligt kan forma en generation, utan att det är det sociala i omvärlden som 

formar den och generationsbegreppet bör därmed användas med försiktighet enligt Blehr. 

Slutligen menar även Mannheim (1952) att för att en generation skall anses vara definierad så 

krävs en medvetenhet bland dess medlemmar om att faktiskt tillhöra den, vilket gör det 

problematiskt då generationer ofta tillskrivs tillhörighet retroaktivt. 

  

Ett problem med generationsforskning på arbetsmarknaden och begreppet generation Y då det 

kan vara svårt att se om preferenserna är kopplade till ålder eller till generation. Det vill säga om 

det är 20-åringar oavsett födelseår som har vissa preferenser eller om det är dagens 20-åringar, 



 11 

kopplat till generation. Vidare så är generation Y till stor del fortfarande i början av en karriär, 

vilket gör det naturligt att de har andra drivkrafter än äldre generationer.  

 

Detta ämne är en del av en aktuell debatt, både inom forskning och arbetslivet. I och med att 

våra studieobjekt representerar en generation och enligt tidigare forskning representeras av 

generation Y anser vi det vara av relevans att undersöka ifall det synsätt som presenterats 

överensstämmer med studiens intervjupersoner. Detta kommer därmed ligga till grund för 

analys och diskussion i denna studie, dock används detta med försiktighet och utifrån ett kritiskt 

synsätt. Vidare kommer detta att problematiseras i diskussionen, huruvida resultatet av studien 

kan kopplas till unga idag eller om det över huvud taget finns något som är en generation Y. 

 

Gränslöst arbete 

Någorlunda nytt fenomen inom arbetslivet är det gränslösa arbetet. Det gränslösa arbetet 

beskrivs som ett flexibelt arbetssätt som ger upphov till balans mellan arbete och fritid, en work-

life balance (Schultz et al., 2012). Detta arbetssätt har anammats av flertalet stora företag inom 

IT-branschen, bland annat Microsoft och Google, som är kända för att ”arbetet inte är något man 

går till, utan något man gör”. 

 

Forskning inom flexibelt arbetssätt utförd på medarbetare inom informationsteknik av Allvin et 

al (1998) uppvisar dock en idealiserad bild av det flexibla arbetslivet kopplat till branschen. 

Resultatet visar att arbete snarare har förskjutits från att vara objektivt reglerat till att bli 

subjektivt reglerat, med konsekvenser som konstant uppkoppling, högt arbetstempo och 

svårigheter att varva ned vilket i längden kan leda till utbrändhet. De riktar därmed stark kritik 

till detta arbetssätt och ifrågasätter den idealiserade bilden inom branschen (a.a.) Det flexibla 

arbetssättet har även beskrivits av Sennet (1998) orsaka problem för privatlivet. Han beskriver 

att det är menat att skapa ökad känsla av kontroll för individen som själv kan välja arbetstider 

och former, men att det snarare leder till oklarhet som kan vara direkt negativt. Han menar även 

att organisationer i att locka med detta arbetssätt förväntar sig att individerna skall vara inställda 

på att byta projekt, arbetsuppgifter och kanske även plats för arbete vilket skapar otrygghet 

(Sennett, 1998 s. 47).  
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Det gränslösa arbetet har baksidor och kan utifrån den nyinstitutionella teorin ses som en 

rationaliserad myt om hur arbete bör utföras. Det kan således tänkas vara ett resultat av att 

organisationer ser det som en möjlighet till att deras medarbetare arbetar mer, men i tron om att 

de arbetar mindre. Detta får oss att ställa oss frågan om det flexibla arbetslivet i själva verket är 

något som är gynnsamt snarare för organisationer än individen? Då flexibelt arbetssätt är vanligt 

bland konsulter och även visats föredras av den yngre generationen är det något vi finner 

relevant att analysera och diskutera vårt resultat utifrån. Detta är specifikt intressant för denna 

studie då sju av studiens intervjupersoner arbetar som konsulter med ständigt nya projekt och 

varierande arbetsplatser och därmed har en hög grad av flexibilitet i sitt arbete. 

 

Metod 

Forskningsetiska principer 

Under hela studiens genomförande har grundläggande forskningsetiska principer följts. Då våra 

intervjupersoner blev informerade om studiens syfte och sedan kunde välja om de ville delta 

eller inte så har kraven om samtycke och information följts. Vidare har principen gällande 

konfidentialitet följts då intervjupersonerna har anonymiserats i uppsatsen och kan således inte 

identifieras av utomstående personer. Även organisationerna är anonyma och intervjupersonerna 

refereras till som IP 1-8. Vidare har nyttjandekravet uppfyllts då informationen som i denna 

studie samlats in endast kommer att användas i forskningssammanhang (Vetenskapsrådet, 

2013). 

  

Metodval 

I denna studie har kvalitativ metod legat som grund. Detta eftersom att det fanns ett intresse för 

att studera bakomliggande orsaker till fenomen, attityder och skapa en djupare förståelse för ett 

problemområde (Kvale och Brinkmann, 2009). Särskilt är syftet att undersöka hur våra 

intervjupersoner väljer arbetsgivare och varför. Frågeställningen är vad som attraherar denna 

yrkesgrupp och hur de resonerar vid val av arbetsgivare och hur detta kan användas av 
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organisationer för att kunna attrahera dessa. Det hade kunnat gå att göra en kvantitativ studie för 

att ta reda på faktorer som anses vara attraktiva hos en arbetsgivare, men då denna studie syftar 

till att kartlägga bakomliggande orsaker till varför dessa faktorer är attraktiva så väljs därför en 

kvalitativ studie med semistrukturerade intervjuer som insamlingsmetod (a.a.). Andra möjliga 

val av insamlingsmetod hade kunnat vara observationer, livsloppsintervjuer, fokusgrupper eller 

diskursanalys. Dock ansågs semistrukturerade intervjuer vara den metod som gav data av bäst 

kvalitet, kopplat till den korta tid som fanns för att samla in den. Inom det kvalitativa 

forskningsfältet anses generaliserbarheten generellt sett vara låg, dock kan den ge upphov till 

hypoteser som kan testas på större forskningsgrupper genom kvantitativ forskning (Larsson, 

2001; Aspers, 2011). 

  

Valet att göra semi-strukturerade intervjuer grundades i att det fanns ett identifierat 

problemområde som önskades undersökas utifrån olika teman, varpå möjligheten att ställa 

följdfrågor var av stor vikt och därmed var helt uteslutet att utföra strukturerade intervjuer 

(Kvale och Brinkmann, 2009). Tematiskt öppna intervjuer hade varit ett alternativ, men då 

önskan var att få ut samma information från alla intervjupersoner så hade det blivit svårare att 

reglera (Aspers, 2011). 

  

Denna studie utgår ifrån både en induktiv och deduktiv ansats. Induktiv ansats för att möjliggöra 

oidentifierade resonemang kring studiens problemområde och hypoteser formulerades efter 

studiens genomförande. Deduktiv ansats för att delvis teoretiskt grundade hypoteser prövats på 

nya empiriska objekt (Holme och Solvang, 1997 s. 51). 

 

Urval 

Denna studies syfte är att undersöka ett bristyrke på arbetsmarknaden där yrket dataspecialister 

valdes, då det dels är något som intresserar oss men också då det är en yrkesgrupp där tillträde 

fanns. Urvalet skedde genom att kontakta tio personer baserat på att när sex till åtta personer 

intervjuas ur en speciell grupp ökar säkerheten att få ett datamaterial som är förhållandevis 

oberoende av enskilda människors personliga uppfattningar om exempelvis förhållanden på en 

arbetsplats (Ahrne och Svensson, 2011). Samtliga personer som kontaktades är verksamma 
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inom IT-branschen men delvis inom olika organisationer och har tagit examen under det senaste 

året och som idag arbetar på sin första tjänst. Urvalet var dels av bekvämlighet då en person 

fanns inom ena författarens bekantskapskrets, vilken sedan genom ett snöbollsurval kunde ge 

tillträde till resten av intervjupersonerna. Dessvärre vart det ett externt bortfall på två personer, 

och de som var kvar var alla utom en verksamma i samma organisation. Företaget de sju 

personerna är anställda vid är ett globalt IT-konsultföretag, dock kommer denna studie inte att 

fokusera på företaget de är verksamma vid eftersom att samtliga personer är konsulter och 

därmed arbetar på projekt hos olika kunder vilket påverkar deras vardagliga arbetsrutiner. Den 

sista intervjupersonen är anställd inom offentlig sektor och arbetar som utvecklare internt. Vi är 

dock medvetna om problemet detta utgör eftersom att flera av intervjupersonerna har blivit 

anställda av samma företag och därmed kan tänkas vara väldigt lika. Detta baserat på att företag 

tenderar att anställa personer som är lika varandra samt att personer med liknande attityder 

förväntas söka sig till liknande företag.  

  

Intervjupersoner 

De åtta personer som kommer att vara huvudobjekt i denna studie är alla utbildade data- och 

systemvetare ifrån Stockholms universitet och Uppsala universitet, samt en person som är 

Civilingenjör inom system, teknik och samhälle, även denne ifrån Uppsala universitet. Alla har 

tagit sin examen under 2015 och organisationerna de är anställda på idag är deras första 

arbetsplats efter studierna. Intervjupersonerna utgörs av sju män och en kvinna, alla i åldrarna 

25-37 och är ursprungligen ifrån spridda orter i Sverige samt att det finns en variation i etnisk 

bakgrund. De personer som arbetar inom samma företag är alla IT-konsulter, men inom olika 

affärsområden så som applikationsutveckling och infrastruktur. Personen som arbetar inom 

offentlig sektor är studiens äldsta och har även barn i förskoleåldern. Inom kvalitativ forskning 

är det alltid en fördel om det urval man baserar sin forskning på representerar en så bred grupp 

som möjligt, dvs. att intervjupersonerna är så olika som möjligt (Larsson, 2001). Dock när man 

väljer att studera en yrkesgrupp där majoriteten är anställda på ett specifikt företag så kan detta 

dock bli svårt dels i och med att nyexaminerade data- och systemvetare kan antas vara en 

ganska homogen grupp samt att företaget har rekryterat personer som tenderar att vara lika 

varandra. Detta vägs upp något av personen som arbetar inom offentlig sektor, men för att 

kunna generalisera hade ett bredare urval behövts göras. Dock i och med den begränsade tiden 
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och svårighet att finna nya intervjupersoner valde författarna till denna studie att gå vidare med 

det befintliga urvalet men med vetskap om att det ej finns möjlighet till generalisering till 

yrkesgruppen som helhet samt att urvalet i stort är bristfälligt. Detta diskuteras vidare i avsnittet 

för urvalskritik.  

 

Tillvägagångssätt 

Semi-strukturerade intervjuer utfördes utifrån en förbestämd intervjuguide där möjligheten att 

ställa följdfrågor fanns. Innan intervjutillfällena hade frågeformuläret skickats till samtliga 

intervjupersoner, detta då väl genomtänka och resonerade svar önskades då frågorna som skulle 

ställas ansågs vara av den karaktär som krävde extra eftertanke. Utskicken bidrog därmed till att 

respondenterna var införstådda med de frågor som tänkt ställas. Nackdelen med att skicka ut 

frågor i förväg är att det finns risk för att spontana svar kan försvinna. Det var dock flera 

respondenter som gärna ville ha frågorna i förväg och därmed bedömdes fördelarna väga upp 

nackdelarna. Denna metod ansågs ge ett bättre underlag, vilket stöds av Emory (1991). 

Intervjuerna spelades in efter intervjupersonernas samtycke och varade mellan 35 och 55 

minuter vardera. Transkribering skedde löpande under veckorna som intervjuerna utfördes, i den 

mån det var möjligt senast två dagar efteråt. Denna gräns sattes av anledningen att inte förlora 

någon information och intryck som gjorts under intervjuerna. Studiens datamaterial 

transkriberades sedan till lika delar av studiens författare. Vidare så kodades det transkriberade 

materialet efter teman utifrån empiri som delades in i färger, där gemensamma teman valdes 

vilka kom fram under intervjuernas gång. För att de citat som kopplades till de olika teman ej 

skulle vara subjektiva utifrån en av författarnas förförståelse gjorde båda författarna separata 

kodningar och fastställde sedan de slutliga citaten kopplade till respektive tema (Aspers, 2011 s. 

165-193). De teman som identifierades var: Utveckling, Kultur, Flexibilitet och Förmåner. 

  

Metodkritik 

Inom forskning så finns det ingen idealisk metod för att undersöka ett fält, alla metoder har för 

och nackdelar. Intervjuer är en vanlig insamlingsmetod av data, men det finns några problem 

med intervjuer som är svåra att komma runt. Dels så är det maktobalansen mellan intervjuare 

och intervjuperson, i detta fall var det dessutom två personer som intervjuade, vilket gör att 
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intervjupersonen kan känna sig obekväm och inte våga svara helt sanningsenligt (Aspers, 2011 

s. 141). En lösning på problemet är att utföra tematiskt öppna intervjuer, men på grund av 

tidsfristen så var detta inte optimalt i vårt fall. Inför intervjun gick de forskningsetiska 

aspekterna noga igenom med samtliga intervjupersoner och vi försökte skapa en så 

avslappnande stämning som möjligt. Under intervjuerna var det endast en person som 

intervjuade och den andre antecknade. Detta för att eliminera känslan för intervjupersonen att 

befinna sig i underläge. Vidare så finns det kritik mot semi-strukturerade intervjuer som menar 

att forskaren tar med intervjupersonen in i sin värld snarare än att gå in i intervjupersonens, 

eftersom att intervjuaren ställer frågor baserade på sin egen kunskap (a.a.). Vidare så kan 

intervjuer som insamlingsmetod kritiseras utifrån att det kan vara skillnad på vad människor 

säger att dem gör och vad dem faktiskt gör, med detta menas att intervjupersonerna kan ha 

uppfattningen om vad som attraherar dem hos en arbetsgivare men faktiskt inte alls tittar på 

detta vid sökande av jobb (a.a.). Kritiken mot intervjuer som insamlingsmetod anses befogad 

och kommer att tas med i beaktning vid resultatanalys. Dock anses intervjuer ändå var den bäst 

lämpade insamlingsmetoden för studiens syfte. 

  

Kritik mot urval 

Gällande urvalet så valdes en metod som ansågs ge enklast och effektivast tillträde till fältet, en 

kombination av bekvämlighet- och snöbollsurval. Det finns risker med att använda sig av denna 

typ av urval och det är att det kan tendera att bli väldigt homogent eftersom att dessa personer 

kan tänkas ha samma attityder och erfarenheter (Patton, 2002 s. 234-236). Detta avspeglas 

mycket i studiens resultat och tas med i beräkning i studiens avslutande diskussion. Vidare så är 

intervjupersonernas berättelser alltid subjektiva och därmed inte generaliserbara till samtliga 

nyexaminerade dataspecialister. Problemet med vårt utfall är att det mycket troligt hade blivit 

annorlunda om andra intervjupersoner valts, detta då studien återigen studerar en mycket 

homogen grupp. Vidare menar Ehn och Klein (1994) att forskaren inte kan studera verkligheten 

utan att samtidigt påverka den. Det är därför viktigt att forskaren själv är medveten om sin egen 

närvaros betydelse. Även forskningsintervjun utgör en social situation som har betydelse för de 

svar som ges och de berättelser som framkommer (Alvesson och Deetz, 2000). Att studien innan 

intervjuer fick ett externt bortfall gör att homogeniteten i urvalsgruppen ökade och att 

generaliserbarheten inte är möjlig.  
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Reliabilitet och validitet 

Reliabilitet handlar om hur tillförlitlig data är, om utfallet skulle bli det samma om 

undersökningen upprepades. Intervjuerna spelades in vilket gör att data i form av transkribering 

blir tillgänglig även efter genomförandet, vilket ökar reliabiliteten. Dessa är helt anonymiserade 

och uppfyller således de forskningsetiska övervägandena. Dock i och med studiens homogena 

urval är reliabiliteten låg vilket gör att vid en upprepning av studien men med andra 

intervjupersoner hade utfallet mycket troligt blivit annorlunda.  Inom samhällsvetenskaplig 

forskning är validitet viktig i många olika avseenden. Detta då det syftar till att se om man mätt 

det man avser att mäta. En risk med intervjuer som insamlingsmetod är att intervjupersonen 

missförstår en fråga vilket kan ge missvisande svar och minskad validitet. Dock vägs detta upp 

genom att man genom intervjuer får chans att ställa följdfrågor och därmed föra tillbaka 

intervjupersonen in på rätt spår igen samt skapa djupare förståelse, som i sin tur ökar validiteten. 

Resultat och Analys 

Resultatet från denna studie kommer nedan att presenteras och analyseras utifrån teorier och 

tidigare forskning. Under kodning och transkribering identifierades fyra gemensamma teman 

vilka resultatet kommer att presenteras utifrån. Dessa är utvecklingsmöjligheter och innovation, 

kultur, flexibilitet och förmåner. 

 

Utvecklingsmöjligheter och innovation 

Samtliga intervjupersoner har uttryckt ett tydligt behov av utvecklingsmöjligheter på 

arbetsplatsen som ger utrymme för att utmana sin kompetens. IT-konsultföretaget som de sju av 

åtta intervjupersoner arbetar på använder sig av mentorer. Detta är något som de värderar högt.  

De uppvisar alla en önskan om att ha stöttande kollegor och mentorer, samt chefer som 

uppmuntrar till att de hela tiden tar sig an nya utmaningar. Då de arbetar på en marknad som 

hela tiden kräver nya innovationer söker de efter att ständigt vidareutbilda sig inom yrket, just 

för att arbeta med aktuella tekniker och teknologier vilket kan utläsas ur citat av IP 1 och IP 5. 

 

Att kunna erbjuda internutbildningar och externa utbildningar som att bli mer, 

här krävs att man är innovativ och känner till det nya hela tiden, det tycker jag 
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är viktigt att man hänger med i marknaden, om man inte hänger med i 

marknaden då är jag lost efter ett år. 

  

Utvecklingsmöjligheter, att det finns möjligheter att certifiera sig, få nödvändig 

training och utvecklas inom det området där man är... det gör mycket om man 

har möjlighet att avsätta arbetstid åt att utvecklas, det tror jag gör mycket. Men 

även möjligheten att klättra, karriärmöjligheterna. 

  

Vidare har de en önskan om att det finns en tydlig karriärstege internt inom organisationen och 

att det finns uttalad väg för att nå nästa nivå vilket IP 4 uttrycker: 

  

Att de tillhandahåller alla former av utvecklingsmöjligheter på företaget, så det 

finns inget stopp någonstans utan allt är helt och hållet upp till dig hur långt du 

vill komma och vad du vill lära dig och hur bra det ska gå för dig. Det ska inte 

finnas att “nu har du blivit anställd för det här och du kommer bara jobba med 

de här grejerna och du kan utbilda dig inom det om du vill, men du kommer 

aldrig komma längre än så, du kommer aldrig kunna bredda dig eller gå uppåt 

eller liksom fördjupa dig. 

 

Personen inom offentlig sektor instämmer i de andra intervjupersonernas resonemang 

kring utveckling, men menar även att hen sökte sig till den offentliga sektorn för att de 

är kända att ta hand om sina anställda när det kommer till utveckling och utbildning 

vilket kan läsas i citatet: 

 

Det kändes som att folk som jobbar där är där länge också, dem börjar där och 

pensionerar sig där. Det är rätt ovanligt, så då lär det vara en bra 

arbetsgivare. Plus att om dem är vana vid att folk blir kvar länge, så tar dem 

kanske hand om sina medarbetare på ett annat sätt i form av utbildning osv. det 

lockade mig. 
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Resultatet ovan kan kopplas ihop med resultatet ifrån Sandberg et al. (2005), där utveckling var 

helt centralt för interaktiva media-arbetare att motiveras i arbetet. Intressant är det avvikande 

resonemanget från IP 8 som berör utveckling, att den faktiskt sker inom organisationen i takt 

med att man arbetar länge inom samma företag vilket inte uppvisades som krav för studiens 

resterande intervjupersoner. Här påvisar IP 8 snarare likheter med tidigare generationen X än 

generation Y, som enligt den tidigare forskningen förväntas vilja röra på sig mycket och inte 

stanna länge på företag (Nehoray, 2012; Testani, 2012). Att intervjupersonerna talar om 

utveckling och att det finns karriärvägar att gå inom organisationen kan kopplas samman med 

vad Nehoray (2012) och Testani (2012) beskriver, att denna generation är benägna att byta roller 

inom organisationen ofta. 

  

Kultur 

Något som flera intervjupersoner talade mycket om under intervjuerna är vikten av ett öppet 

arbetsklimat inom företaget. De uttrycker en önskan om att kunna konversera med vem som 

helst i organisationen, oavsett position, samt att det finns en vilja att hjälpa varandra. Detta var 

även ett resonemang personen inom offentlig sektor förde. De önskar ett dynamiskt arbetssätt, 

att arbetet inte blir statiskt och att det finns en invävd kultur som främjar samarbete. Det framgår 

att samtliga intervjupersoner tycker att kollegor och klimatet på arbetsplatsen är av stor vikt och 

IP 1 anser också att aktiviteter utanför jobbet är samarbetsfrämjande vilket kan utläsas ur citat 

nedan: 

  

Kollegor är ju definitivt en av dem viktigaste. Det är väl framförallt viktigt att 

man jobbar bra tillsammans, men det avspeglar sig ju sedan i att man kanske 

umgås på fritiden och har kul tillsammans. 

  

Inom IT-branschen finns en generell kultur om öppna kontorslandskap och ett dynamiskt klimat, 

detta visar sig i att intervjupersonerna uttrycker en önskan om att arbeta på en plats där dessa 

faktorer är en del av arbetsplatsen, vilket kan förstås ur citat av IP 2: 
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Inom IT vill man jobba inom ett rätt dynamiskt och öppet företag, det är lite 

speciellt. Det ska vara modernt liksom, inte så statiskt. 

  

Vidare talar intervjupersonerna om vikten av att inte ha en organisation som motarbetar 

samarbete mellan de hierarkiska nivåerna, utan önskar en öppen kultur där man kan tala med 

vem som helst och att även en person som är junior får chans att ta på sig stort ansvar vilket 

utläses av citat från IP 2: 

  

Att man får mycket ansvar om man vill, prata med kunder och sådär, även om 

man är junior.  Det ska inte vara så hierarkiskt. 

  

Detta kan kopplas ihop med resultatet ifrån Sandberg et al. (2005), vilket belyste en önskan om 

att arbeta med kollegor man trivs med. Sandberg et al. finner även att de interaktiva medie-

arbetarna önskar ha en chans att kunna påverka, vilket kan liknas vid de önskningar denna 

studies intervjupersoner uttrycker kring att kunna få ta stort ansvar oavsett position i hierarkin 

(Sandberg et al., 2005). Vidare kan synsättet på kollegor, att man kan umgås med dessa även 

utanför arbetstid och att passa in i organisationen kopplas ihop med det synsätt som generation 

Y beskrivs ha, nämligen att arbetet är självförverkligande och därmed blir en del av ens sociala 

liv. 

  

Flexibilitet 

Vidare kom det fram att det är viktigt att en arbetsgivare erbjuder möjlighet till ett flexibelt 

arbetssätt. De önskar att få arbeta självständigt och att så länge de presterar så kan de arbeta vart 

och när de vill. De är måna om att ha en “worklife balance” och kunna anpassa arbetet efter sin 

fritid och inte tvärt om. Detta kan utläsas av citatet av IP 3: 

  

Jag tror ändå någorlunda flexibilitet, att inte ha det här 8-17, du ska göra det 

här och det är det enda du gör. Det ska vara, du kan lägga upp ditt schema 

bara du fixar ditt jobb och kunden godkänner såklart. 
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Vidare talar de om ett flexibelt sätt att arbeta, och refererar till en ledande aktör inom fältet där 

fokus ligger på att du levererar snarare än när du jobbar. I och med att de arbetar i en bransch 

där ny teknologi är en del av vardagen är det naturligt att de använder tillhandahållna resurser 

för att kunna främja flexibilitet, exempelvis genom att kunna hålla möten via Skype. De pratar 

om att kunna välja sina egna arbetstider för att kunna få ut maximalt av sin fritid och uppnå en 

worklife balance, vilket illusteras i citaten av IP 7 och IP 6: 

  

Så är ju drömmen öppet landskap, jag vet inte om ni har varit på Microsoft? 

Lite det här att man får jobba vart ifrån man vill när man vill, att man får 

anpassa arbetslivet efter sitt eget istället för tvärtom. Ibland är det lättare att 

jobba 4 timmar på en lördag än på en tisdag. 

  

Men arbetstider dök upp som en viktig, att kunna flexa en del tycker jag är 

väldigt skönt, det gör att man kan balansera livet och arbetet lite bättre. 

 

I detta tema framkom att IP 8, från offentlig sektor även hen önskade flexibilitet, dock 

med ett annat syfte. Då personen har barn så önskas färre arbetstimmar, närmre till 

arbetet och möjlighet till distansarbete vilket citatet beskriver:  

 

En grej till som jag skulle leta efter är möjligheten att kunna jobba på distans, 

det finns inte alls på den arbetsplats där jag är nu. Det kommer aldrig att 

finnas heller. Det kan jag sakna, det skulle vara skönt, eftersom jag har 

småbarn. Då vore det smidigare att kunna sticka lite tidigare och jobba igen det 

på kvällen eller så [...] Gång eller cykelavstånd från hemmet. Och vad är det 

mer, jo. jag skulle gärna jobba 6 timmars arbetsdag. 

  

Sammanfattningsvis kan det utifrån intervjuerna tolkas som att det finns en medvetenhet och 

önskan om att kunna anpassa arbetslivet efter livssituation och att så länge de levererar enligt 

bestämmelse så finns inga krav på vart och när arbetet skall utföras. Intervjupersonerna har 

enligt resultatet inte några som helst tankar om att det flexibla arbetssättet kan leda till ökad 

stress, utan ser endast fördelar. Detta kan vara på grund av att de än så länge är nya i arbetslivet 
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och inte fått känna på de baksidor som Allvin et al (2006) menar är konsekvensen av det flexibla 

arbetssättet. Det kan även kopplas till generationens påstådda sätt att se arbetet som 

självförverkligande och att de i själva verket önskar ha med sig arbetet konstant då det är en del 

av deras identitet. I och med att detta tema identifierades efter intervjuernas genomförande hade 

den formulerade intervjuguiden inte frågor rörande hur intervjupersonerna upplevde stress och 

om det kunde kopplas till att ständigt behöva vara uppkopplad. 

 

Det som kom fram ifrån IP 8 var även intressant för studien då hen uppvisade önskan till 

flexibilitet, men med helt andra motiv än resterande intervjupersoner. Det kan tänkas att i och 

med att denna intervjuperson önskade flexibilitet för att kunna umgås med familjen och inte för 

att kunna arbeta när som helst. Detta bidrar till att denna person kan tänkas kunna stänga av 

arbetet på hemmaplan och därmed inte drabbas av de baksidor som det gränslösa arbetet 

medför. Dock anses detta enbart vara en spekulation i och med att frågor rörande stress ej 

ställdes under intervjuerna. Då resultatet skiljer sig rörande anledning till önskad flexibilitet 

hade det varit intressant att haft fler intervjupersoner att jämföra motiv med, kanske ur den 

påstådda generation X. 

  

Förmåner och lön 

När det kommer till ersättning och lön har alla intervjupersoner utom en inställningen att de vill 

bli betalda enligt marknadslön och för utfört arbete, men att de aldrig skulle byta arbetsgivare 

enbart på grund av en högre lön. De värderar snarare förmåner högre, exempelvis 

friskvårdsbidrag. Intervjupersonerna uttrycker tydligt att lönen i sig inte är en attraktionsfaktor, 

utan de väljer efter de andra ovan nämnda faktorerna. De menar att de tjänar tillräckligt bra för 

att inte hänga upp sig på det, vilket IP 4 tydligt uttrycker: 

  

Sen lön, visst det spelar alltid roll, men ja, den här branschen betalar väl 

tillräckligt bra för att man inte ska behöva liksom hålla på och haka upp sig på 

det. Jag skulle aldrig byta jobb på grund av lönen. 

  

IP 3 menar snarare att man vill tjäna enligt marknadslönen: 
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Sen skulle det självklart vara lön, man vill känna att man får det man förtjänar, 

även om vi då tjänar väldigt bra i vår bransch så vill man känna att man 

faktiskt ligger där man ska i vårt område. 

 

IP 8 var den som stack ut och uttryckte däremot en tydlig önskan om att ha en hög lön, även om 

det inte var den första faktorn hen kollade efter. Detta går något emot vad de övriga personerna 

talat om i frågan. Dock kan detta ha att göra med att lön och löneutveckling ser olika ut i privat 

respektive offentlig sektor.  

 

Vidare så talar IP 8 om förmåner på ett sätt som skiljer sig från de övriga informanterna. Hen 

pratar om lång semester och full lön vid föräldraledighet, vilket inte nämns av någon av de 

andra av naturliga skäl, då hen är den enda med barn. 

 

De fördelar som fanns, exempelvis 7 veckors semester och sådär. De tog även 

upp att man hade full lön vid föräldraledighet, det gillade ju jag som har en 

liten unge [....]  

 

Sammanfattningsvis kan konstateras att majoriteten av våra intervjupersoner värderar andra 

faktorer än lön, men att det beror på att de i grunden har tillräckligt bra lön för att inte behöva ha 

det som motivationsfaktor. Dock värderar de förmåner så som friskvårdsbidrag, möjlighet att 

träna på arbetstid och pensionsavsättningar. Detta kan jämföras med det beskrivna i att yngre 

inte är motiverade av lön i samma utsträckning som äldre generationer, vilket även styrks av att 

studiens äldsta person visade upp att hen faktiskt hade lön som motivationsfaktor (Nehoray, 

2012; Testani 2012). Dock behöver detta inte vara direkt generationsbaserat eftersom det i detta 

fall går att koppla direkt till livssituation. De övriga informanterna är dels yngre, men ingen av 

dem har barn vilket gör att vi inte kan se hur de hade resonerat i samma situation. Majoriteten av 

resultatet går emot det resultat som Sandberg et al. (2005) presenterade där interaktiva media-

arbetarna uppvisade lön som en motivationsfaktor, dock ser vi likheter med IP 8 och de resultat 

som Sandberg et al. (2005) presenterat. Detta kan dock tänkas bero på att mediabranschen har 

lägre genomsnittslöner än IT-branschen och att det som tidigare nämnt kan finnas löneskillnader 
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i privat och offentlig sektor. Vidare kan önskan om lön för IP 8 tänkas vara kopplat till att denne 

har barn som hen vill kunna försörja.  

  

Utifrån denna studies resultat kan det utläsas att nyexaminerade dataspecialister har höga 

förväntningar och krav på sin arbetsgivare. De vet sitt värde och är samtidigt inte rädda för att 

byta arbetsgivare om de inte får de krav uppfyllda som de ställer, de är mer trogna sitt yrke än 

sin arbetsgivare vilket IP 5 uttrycker: 

 

Om jag inte trivs så är det lätt att få ett annat jobb, jag skulle inte jobba kvar 

om jag inte kände att det gav något 

 

Detta är något som kan liknas med de resultat som Nehoray (2012) och Testani (2012) fick i 

sina avhandlingar rörande unga personers inställning till att byta arbetsgivare. I intervjuerna 

framgick att de är mycket måna om att arbetsplatsen främjar utveckling och att det finns 

möjligheter till avancemang inom organisationen då de gärna vill byta roll för att utmanas. 

Vidare så ser vi även skillnaden mellan våra yngre informanter och den något äldre informanten, 

då denne önskar en mer stabil tillvaro både i yrkesval men även vid val av företag. Det 

framkommer att intervjupersonernerna värderar en kultur som är avslappnad och att det finns en 

öppen kommunikation, oavsett roller inom organisationen. Vidare önskar de yngre ett flexibelt 

arbetssätt, där de gärna har krav på leverans och att prestera, men att de kan ha varierande 

arbetstider och att arbetet inte är beroende av en fysisk plats. Detta var inte önskvärt i på samma 

sätt för IP 8, som menar att hen snarare vill ha flexibilitet för att skapa balans mellan arbetsliv 

och familjeliv. Slutligen skulle de inte byta arbetsgivare för att enbart gå upp i lön då detta inte 

anses vara en attraherande faktor men att det fanns en viss variation i att personen i offentlig 

sektor ändå sade sig titta efter lön i större utsträckning än övriga intervjupersoner. 

 

Utifrån det ovan presenterade och analyserade resultatet kring intervjupersonernas förväntningar 

på arbetsgivare och arbete kommer i nästa del skapas förståelse för och analysera hur 

organisationer förväntas anpassas och likriktas utifrån dessa kartlagda preferenser om hur “det 

bästa sättet att arbeta” anses vara.  
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Anpassning 

Resultatet ovan kan utifrån nyinstitutionell teori ses som nyexaminerade dataspecialisters 

förväntningar och normer kring hur en arbetsgivare skall vara. Eftersom att det inom IT-

branschen finns krav på innovation, både från användare och kunder, leder det till att för att en 

organisation skall hålla sig i framkant måste de hela tiden attrahera de bästa medarbetarna men 

också vidareutbilda dessa internt för att få dem att stanna. Detta kan utifrån den nyinstitutionella 

teorin tolkas som att organisationer som vill attrahera nya talanger måste anpassa sig efter de 

krav dessa personer ställer. Studiens resultat visar att organisationer behöver lägga mer resurser 

på utveckling och utbildning för dess medarbetare och även satsa på en kultur som främjar 

samarbete. Organisationer kommer behöva se till att det finns möjligheter till avancemang 

internt för att inte riskera att dess medarbetare väljer att gå vidare till en annan organisation. 

Vidare kommer organisationer tvingas till ett mer flexibelt arbetssätt, både kopplat till tid och 

plats, om än med försiktighet då studier visat på negativa effekter för medarbetare i och med 

detta arbetssätt (Allvin et al, 2006). Dock kan chefer behöva sätta gränser i och med detta 

arbetssätt så att medarbetare inte går in i väggen. Eftersom att lön inte ansågs vara en 

attraktionsfaktor är det inte längre ett konkurrensmedel för organisationer. Förmåner i form av 

friskvårdsbidrag och pensionsavsättningar visar sig vara mer attraktivt i val av arbetsgivare 

vilket är något organisationer måste ta med i beaktning när man avser locka dessa personer. I 

och med dessa förändrade krav kommer organisationer som inte redan arbetar på detta sätt 

tvingas till anpassning för att kunna attrahera dessa medarbetare. 

  

Vidare kan det utifrån teorin om organisationers tröghet och individers rädsla för förändring 

tolkas som att de organisationer som är ovilliga till förändring kommer att ha svårt att attrahera 

dessa personer (Ahrne och Papakostas, 2002). I studiens resultat har intervjupersonerna uttryckt 

att de inte attraheras av hierarkiska organisationer utan föredrar en mer dynamisk miljö där 

osynliga maktstrukturer inte hindrar utveckling och samarbete. Tydliga hierarkiska 

organisationer går i linje med teorin om organisationers tröghet vilket i sin tur utifrån resultatet 

kan leda till krav på anpassning åt det håll som intervjupersonerna visar, men att det kommer att 

ske i långsam takt. Studiens avvikande informant, IP 8, uttryckte inte samma krav på platt 

organisation som övriga, vilket även motiverar hens val av organisation. Huruvida detta är 
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kopplat till familjesituation, generation eller ålder kan vi inte dra några slutsatser kring.  

 

Likriktning 

Resultatet i studien visar att det utifrån den nyinstitutionella teorin kan finnas en tvingande 

isomorfism i IT-branschen, detta då det finns ledande aktörer på marknaden med stark karaktär. 

Detta stödjs av en intervjuperson som beskriver Microsoft som en förebild i hur hen vill arbeta 

vilket utifrån den nyinstitutionella teorin kan tänkas tvinga mindre aktörer inom fältet att 

anpassa sig efter dessa i syfte att uppnå och behålla legitimitet. Normativ isomorfism kan tänkas 

existera då dessa preferenser som studiens intervjupersoner visar upp både är väldigt lika 

varandra och kan således tänkas komma ifrån inlärda mönster som skapats under 

utbildningstiden. De talar mycket om hur de exponerats under skoltiden för stora IT-företag 

genom rekryteringsträffar och karriärsdagar, vilket kan tänkas ha haft en påverkan i hur de 

resonerar kring arbetsgivare i början av deras karriär.  

 

Intervjupersonerna har även liknande utbildningsbakgrund vilket kan bidra till deras liknande 

uppfattningar. Detta går också att tolka utifrån Beckers (1974) teori om konventioner, vilken 

menar att det är lättare att följa en konvention än att gå emot den. En sådan konvention för 

organisationer att följa är utifrån denna studies resultat att gå ifrån hierarkiska strukturer bli mer 

fokuserade på att utveckla sina medarbetare, skapa en god kultur och stämning kollegor emellan 

samt arbeta mer flexibelt. I och med att konventioner finns på makronivå kommer de att leda till 

likt det isomorfismen menar, att en likriktning inom fältet åt detta håll kan ske. Utifrån studiens 

resultat kommer stora aktörer på marknaden att vara de som styr hur arbete bör utformas. Om 

mindre aktörer vill uppnå och behålla legitimitet så innebär det att de måste arbeta i samma 

riktning som dessa företag vad det gäller utbildning, kultur, flexibilitet och förmåner.  

  

”Det bästa sättet att arbeta” 

Förväntningarna som nyinstitutionella teorin menar leder till anpassning är inte baserade på 

rationalitet utan formas socialt i den kontext organisationer verkar. Detta gör, enligt teorin, att 

organisationer tvingas organisera sig enligt rationaliserade myter för att uppnå legitimitet. 

Utifrån studiens resultat framkommer det att flexibelt arbetssätt är något som värderas högt då 
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det strävar efter att uppnå en balans mellan arbete och privatliv. Detta kan dock utifrån den 

nyinstitutionella teorin anses vara en rationaliserad myt, då tidigare forskning snarare visar på 

motsatsen (Allvin et al, 2006). Viktigt att förstå inom teorin är att organisationsförändring ofta 

syftar till att öka legitimitet snarare än vad förändringen i sak förväntas uppnå (Stern, 1999). 

Flexibilitet kan med detta sagt vara ett exempel på när organisationer förändrar sig för att bli 

bättre, men att det i själva verket kan vara kontraproduktivt (Allvin et al, 2006). Utifrån 

resultatet kan förstås att flexibilitet var något som värderades högt hos intervjupersonerna. De 

menade att det skulle leda till en bättre balans mellan arbete och privatliv. 

Diskussion 

Denna studies resultat visar på en medvetenhet hos intervjupersonerna kring deras värde hos 

arbetsgivare i branschen, vilket gör att de ställer höga krav och har tydliga preferenser vid val av 

arbete. De preferenser som framkommit som gemensamma och viktiga har varit utveckling i 

arbetet, öppen kultur och ett flexibelt arbetssätt. En faktor som inte ansågs viktig för alla utom 

en intervjuperson i samma utsträckning var lön, detta då branschen generellt är högavlönad. 

Detta kan utifrån nyinstitutionell teori tolkas som att det finns isomorfism inom IT-branschen 

som gör att mindre aktörer kan komma att behöva anpassa sig och därmed bli mer likriktade. 

Vissa delar, så som det flexibla sättet att arbeta, kan dock tolkas som en rationaliserad myt i den 

mån att det inte ifrågasätts trots att det enligt forskning visar leda till dess raka motsats. Detta 

gör att konventionerna inom branschen är viktiga, detta i och med att de styr vad som anses vara 

rätt sätt att arbeta och således påverkar nyexaminerades preferenser vid val av arbetsgivare. 

Teorin om tröghet inom organisationer menar således att det är individerna inom organisationen 

som måste driva denna anpassning, medan nyinstitutionell teori menar att organisationerna 

tvingas till anpassningen. 

 

Samtliga intervjupersoner ansåg det vara lätt att få första jobbet efter examen, vilket således 

bekräftar att det finns ett underskott av utbildade dataspecialister och efterfrågan på dem är stor. 

Detta i kombination med att de har en fast anställning idag som de trivs med leder till att de är 

mycket kräsna vid val av ny arbetsgivare och skulle göra en omfattande efterforskning kring ny 

potentiell arbetsgivare. 
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Tidigare forskning och denna studies resultat påvisar likheter när det kommer till preferenser 

hos generation Y samt hos personer i liknande bransch. Det visade sig dock finnas en olikhet, 

vilket var vikten av lön. I studien av Sandberg et al. (2005) var vikten av lön väldigt hög, medan 

den i denna studie var viktig för en person, men för resterande visat sig knappt spela någon roll 

så länge den är marknadsmässig. Dock menar vi att detta kan bero på skillnaden branscherna 

emellan vad det gäller genomsnittslön, vilket även styrks av att den person som i denna studie sa 

sig motiveras av lön arbetar i offentlig sektor där det enligt den personen inte sker samma 

löneutveckling som inom den privata sektorn. Vidare så kan denna persons krav kring lön skilja 

sig antingen på grund av annorlunda familjesituation alternativt att hen är äldre och därmed har 

en annan syn på pengar.  Vi kan dock även tänka oss att studiens metodval kan ligga till grund 

för att intervjupersonerna kanske inte vågar svara sanningsenligt, detta baserat på ”jantelagen” 

och att vi svenskar generellt anses vara försiktiga i hur vi framstår och därmed inte vill erkänna 

pengar som en drivkraft. Med en enkät som insamlingsmetod hade därmed ett annat utfall 

kunnat vara möjligt, dock hade detta inte gett samma möjlighet till följdfrågor varför det 

uteslöts. Detta kan tänkas vara skillnaden mellan denna studie och Sandberg et al. s studie där 

en enkät användes som insamlingsmetod och därmed kan ha påverkat utfallet.  

  

Överlag så har våra intervjupersoner bortsett från en svarat mycket enhetligt vilket gör att vår 

studie inte får så mycket variation. Detta kan bero på att intervjupersonerna är lika varandra, 

eftersom att de arbetar och har sökt sig till samma företag från början. Alternativt att företaget i 

fråga har förmedlat en tydlig bild av hur arbete bör utföras och därmed påverkat deras 

preferenser. Detta hade kunnat undvikas med ett mindre bristfälligt urval där intervjupersonerna 

dels är anställda på olika företag, men även mindre homogena i form av kön, vilket universitet 

de studerat vid, etnicitet etc. Resultatet visar dock på att en informant, arbetande hos ett annat 

företag i annan sektor och är något äldre avvek något i vissa preferenser mot de övriga 

informanterna. Den här personen är precis på gränsen för att definieras som generation Y, vilket 

kan tänkas vara en anledning till avvikelserna. Dock behöver detta inte vara grunden till 

avvikelserna då personen i fråga har en helt annan familjesituation att ta hänsyn till än övriga, 

vilket därmed kan tänkas vara en orsak till annorlunda preferenser. Hen har även sökt sig till en 

organisation inom offentlig sektor vilka inte arbetar enligt det flexibla arbetssättet som det 

företag våra andra informanter är anställda vid.  
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Våra yngre intervjupersoner visar en önskan om att arbeta flexibelt med hjälp av tillhandahållna 

teknologier. Däremot ser vi en risk med detta nya arbetssätt specifikt kopplat till flexibiliteten. 

Detta är något som romantiseras men som i själva verket kan vara en risk för hälsan. Det skapar 

en inre stress i att ständigt vara tillgänglig i och med arbetsmail i telefon och konstant 

uppkoppling. Det finns inte längre en fysisk arbetsplats och hemmet är inte en frizon där 

återhämtning kan ske. Intervjupersonerna i denna studie är precis i början av sin karriär och har 

således endast upplevt den positiva sidan av det flexibla arbetssättet, dock kan det tänkas få fler 

negativa konsekvenser i och med ökat ansvar längre fram i karriären. Samtidigt i och med den 

ökade samarbetskulturen kan det leda till att man i sina kollegor får ett större socialt stöd vilket 

minskar risken för negativ stress. I och med att resultatet pekar på att kulturen är en sådan viktig 

del av arbetet och att kollegor värderas högt, ser dessa personer arbetet som en del av deras 

identitet och ett sätt att förverkliga sig själv och att de därför vill vara konstant uppkopplade, 

trots att det kan leda till ökad stress. 

 

En spekulation från vår sida är dock att den yngre generationen kan tänkas ha en högre tolerans 

för ständig uppkoppling, då detta är vad dem vuxit upp med och därmed är vana vid. Äldre 

generationer har däremot behövt anpassa sig till detta, vilket kan göra att det upplevs som mer 

stressande. Studier på det gränslösa arbetet bland annat av Allvin et al, (2006) är således utförd 

på äldre personer som har behövt adaptera sig till teknologin, vilket är en brist i och med att de 

yngre inte har studerats. En brist i denna studie och något som kan studeras i framtiden är att 

frågor rörande stress och press i arbetet helt saknas, varpå slutsatser om negativa konsekvenser 

av det flexibla arbetssättet ej kan dras. Vi kan därmed inte heller konstatera om det är en 

rationaliserad myt för dessa personer, eller om det faktiskt är ett arbetssätt som är idealt för dem.  

  

Vi ser i denna studie att de preferenser som intervjupersonerna visar upp delvis går i linje med 

den tidigare forskning som gjorts på generation Y. Dock bör detta tolkas med försiktighet då 

generationsbegreppet är omtvistat och kan vara kopplat till en specifik ålder och inte en kohort, 

samt att det i efterhand är lätt att tillskriva likheter och skillnader inom en generation, men att 

det är svårt att hitta bevis för om det är kopplat till unga personer idag eller till unga personer 

genom tiden. Samtliga av våra intervjupersoner är i början av sin karriär inom branschen och 



 30 

kan därmed tänkas ha en skev bild av vad som värdesätts inom arbetslivet. Det är därmed 

tänkbart att dessa kommer att ändras med tiden och således inte är applicerbart för en generation 

utan snarare fas i livet eller ålder. I och med att vi kan se en variation i vårt datamaterial så hade 

det för framtida studier varit intressant att dels jämföra fler personer anställda inom offentlig 

och privat sektor, samt jämföra generation Y och generation X, då det är en brist i vår data att 

den faktiskt saknar preferenser från generation X. 

 

Om vetskapen om hur eftertraktade personer inom denna yrkesgrupp är når ut till studenter på 

väg ut i arbetslivet kommer det sätta dem i en maktposition gentemot organisationer där de kan 

ställa höga krav inför en eventuell anställning. Om bristen inom yrkesområdet och dess positiva 

inverkningar för medarbetare blir känd bland personer i skede att välja utbildning, kan det leda 

till att fler väljer att studera inom området vilket på sikt kan skapa balans i utbud och efterfrågan 

i branschen.   
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Appendix 
 

Intervjuguide 
Bakgrund: 

Ålder? 

Utbildning, när tog du examen? 

Varför valde du just den utbildningen? 

Vad är ditt yrke? 

Vad har du för roll idag? 

Är detta ditt första jobb efter examen? 

Vad fick dig att välja just det företag du arbetar på idag? 

Var det ett självklart val att söka sig dit? 

Vad hade du för bild av företaget innan du sökte dig dit? 

Hur presenterade sig företaget för att fånga ditt intresse?  

Stämde den bilden du hade innan med hur du vet att det är nu? - diskrepans. 

Hade du många val/alternativ när du sökte ditt första jobb? 

Var detta jobb ditt förstahandsval? 

Upplevde du att det var lätt att få ditt första jobb? 

Trivs du på din nuvarande arbetsplats? Om ja, Varför? Om nej, varför inte?  

 

Om du skulle söka ett nytt jobb - vilka krav på arbetsgivare: 

Vilka egenskaper hos en arbetsgivare är viktiga för dig? - varför? 

Vad tittar du på hos en arbetsgivare när du söker jobb? - varför? 

Hur noggrann är du med att “kolla upp” en arbetsgivare innan du söker ett jobb (ex höra dig för 

bland branschkollegor om det specifika företaget, söka på internet efter recensioner, ta 

referenser från personer som arbetar där mm)? 

Om du skulle söka ett nytt jobb idag, vilka faktorer hade varit viktiga för dig? - varför? 

Saknar du några egenskaper hos din nuvarande arbetsgivare som du skulle leta efter hos en 

framtida arbetsgivare?  

Beskriv din drömarbetsplats? 
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Rangordna dessa (alt. välj de viktigaste +  de minst viktiga): 

- Kollegor 

- Lön 

- Kultur 

- Förmåner 

- Lokaler/kontorets utformning och design 

- Geografisk placering 

- Företagets varumärke 

- Karriärs- / Utvecklingsmöjligheter 

- Arbetsuppgifter 

- Frihet under ansvar 

- Arbetstider 

- Värderingar 

- Organisationsstruktur  

- Karriärprogram (ex. traineeprogram) 

- Sektor/ bransch 

- Att få vara i fronten på utvecklingen inom sitt yrke 

 

Saknar du någon egenskap som du vill lägga till?  

Vilka skulle du aldrig kunna gå ifrån? 

Vilka kan kompenseras?  

Har du andra krav på en arbetsgivare idag när du har det yrke du har jämfört med innan du 

började studera? 

 


