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Sammanfattning 

IT-branschens arbetsmarknad präglas av ett underskott av den mest kompetenta 

arbetskraften och arbetsgivare måste utmärka sig för att locka arbetstagare till sig. 

Forskning har länge bedrivits utifrån arbetsgivarnas perspektiv med termer som 

exempelvis Employer branding. Den här studien undersöker arbetstagarnas 

motivationsfaktorer i valet av ny arbetsgivare och vill reda ut vad arbetstagare letar efter 

och vilka faktorer som är viktiga i valet av ny arbetsgivare. Grunden till ämnesvalet är 

att anställda säljer sin arbetskraft mot pengar, men det är inte längre pengar som verkar 

vara vad som värdesätts mest hos arbetsgivare. Studien är genomförd kvalitativt genom 

sex intervjuer med yrkesverksamma personer inom IT-branschen vilka alla har relativt 

lång erfarenhet och således har stor möjlighet att själva välja arbetsgivare. 

 

Resultaten pekar på att så länge lönen enligt arbetstagaren är acceptabel så tenderar den 

inte att vara avgörande när de byter jobb. Det är snarare andra faktorer som utvecklande 

arbetsuppgifter, bra företagsstruktur och kunniga kollegor som anses viktigt, noterbart 

är att ingen av intervjupersonerna tycker att arbetsgivare är duktiga på att marknadsföra 

sig själva utan information hittar intervjupersonerna istället i sina personliga nätverk. 
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Inledning 

Incitamenten för arbete på den moderna arbetsmarknaden har under senare år genomgått en 

förändring. I dag är det inte lön och den stabila anställningen som är de viktigaste faktorerna, 

istället måste arbetsgivaren erbjuda en bredare arsenal av incitament för att locka nya 

arbetstagare och få anställda att stanna kvar. Flera företag i IT-branchen, information 

technology, utmärker sig med påkostade kontor som ibland för tankarna till en drömvärd 

snarare än vanliga kontorslandskap. Ett exempel är King som nyligen flyttade in i nya lokaler 

i centrala Stockholm, där är kontoret indelat i kungariken som fungerar som avgränsningar för 

olika projektgrupper, i kontorets mitt finns en matsal med bland annat bord utformade som 

karuseller (idg.se, 2015). Kanske är inte kontoren det viktigaste för en organisation att locka 

och få personal att stanna kvar, men det visar på en medvetenhet i att tänka på nya sätt för att 

konkurrera om personal.  

 

I Poolias kompetensindikator 2013 värderades utvecklande arbetsuppgifter högst när anställda 

ficks säga sitt om drivkrafterna att ta ett nytt jobb (chef.se, 2013). Vid frågan vad som fick 

dem att stanna på en arbetsplats kom lön först på fjärde plats. Utvecklingen ser ut att gå åt just 

det hållet och på de tre år som gått sedan undersökningen gjordes har lön fått än mer 

konkurrens och i liknande undersökningar halkat ned i prioriteringsordningen. Det betyder att 

arbetsgivare står inför nya utmaningar när det kommer till att locka personal till sina 

organisationer. Inom management-litteraturen är det här något som det har skrivits om ganska 

mycket under de senaste tjugo åren bland annat under begreppet Employer Branding. Det 

handlar om hur en organisation kan marknadsföra sig själv mot sina anställda och mot 

potentiell arbetskraft för att locka nya anställda. Vidare kan begreppet förstås som ett sätt för 

företaget att visa upp vad den anställde får för att arbeta på just den arbetsplatsen (Edwards, 

2009). Med bakgrund av det här är det intressant att studera hur personer på arbetsmarknaden 

ser på sina möjligheter och vad de eftersöker hos en framtida arbetsgivare. Vad det är som 

motiverar i valet av ny arbetsgivare och vad som då gör en attraktiv arbetsgivare. 
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Syfte och Problemformulering 

Syftet med den här studien är att vi från arbetstagarens perspektiv vill undersöka vad som 

kännetecknar en attraktiv arbetsgivare. Genom intervjuer med personer som arbetar med IT-

frågor vill vi förstå deras uppfattning av dagens arbetsmarknad. För att förstå detta har två 

frågeställningar formulerats: 

 Vilka aspekter är det som tenderar att vara viktigast i valet av arbetsgivare? 

 Hur resonerar arbetstagare i valet av arbetsgivare? 

Tidigare forskning om IT-

branschen 

Den tidigare forskning om IT-branschen vi kommer att använda oss av har fokus på 

motivationsfaktorer för arbetstagare inom IT. Nedan presenteras två studier vilka behandlar 

områdena motivation, rekrytering av kompetens och bibehållandet av kompetens vilka vi 

kommer att använda oss av i analysen av vårt material. 

 

Motivation hos mjukvaruutvecklare 

Beecham m.fl. har gjort en systematisk litteraturgenomgång av 92 stycken artiklar som alla 

undersöker motivation hos mjukvaruutvecklare (2008). Artiklarna i studien är publicerade 

mellan åren 1980 till 2006. Med hjälp av fem frågeställningar ville artikelförfattarna få en 

klarare bild av vad mjukvaruutvecklare drivs, utvecklas och motiveras av. Resultaten pekar på 

att mjukvaruutvecklare formar en distinkt grupp som går att särskilja från andra (Beecham, 

m.fl., 2008). Vidare går det att identifiera attribut som kännetecknar gruppen där ett attribut 

utmärker sig mer än andra då det förekommer i fler studier än andra, det är Growth oriented, 

utvecklingsorienterad, vilket innebär att utvecklare i stor utsträckning drivs av utmaningar och 

att lära nya saker. Av de motivationsfaktorer som är av vikt för gruppen utmärker sig vikten 
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att identifiera sig med uppgiften samt att organisationen är väl uppbyggt runt kommunikation 

och team-arbete (Beecham, m.fl., 2008). Motivationen påverkade också resultaten av arbetet 

samt att utvecklare som var motiverade tenderade att stanna längre hos organisationen, men 

att bristande motivation hade negativa effekter exempelvis i form av fler sjukdagar. 

 

Artiklarna som var med i genomgången är alla peer-granskade vilket stärker deras 

trovärdighet. Författarna ser en begränsning med undersökningen i att de trots ett stort 

förarbete kanske inte valt ut alla studier som berör området (Beecham, m.fl., 2008). Trots den 

egna kritiken mot att kanske inte ha med all tillgänglig forskning så anser vi att den stora 

mängd av artiklar från åren 1980-2006 ändå täcker upp ett så pass stort spann att det 

legitimerar litteraturgenomgångens resultat. Ytterligare en aspekt att ta hänsyn till är att 

mjukvaruutvecklare kan syssla med många olika saker och att de är hopslagna till en grupp i 

studien. En annan faktor som kan påverka generaliserbarheten från artikeln är att majoriteten 

av forskningen är gjord i andra länder än Sverige. Det blir en undersökning i sig att jämföra 

vilka preferenser mjukvaruutvecklare från olika länder har och vi väljer därför att ta med oss 

resultaten i Beechams m.fl. studie. 

 

Vad organisationer gör för att rekrytera och 

behålla kompetens 

Agarwal och Ferratt (2002) undersöker hur företag resonerar kring IT-personal och mer 

precist hur organisationer rekryterar rätt kompetens samt får en IT-organisation som de 

anställda vill arbeta kvar i. Författarna beskriver en profession i ständig rörelse då behovet av 

specifika IT-verktyg och kompetenser ständigt ändras både på grund av nya marknaders 

uppkomst och implementeringen av nya system. Det här ställer höga krav på de som besitter 

kompetensen men också av organisationerna som efterfrågar den som måste hitta sätt att 

utveckla sin personal. Genom intervjuer med IT- och HR-chefer på framgångsrika företag 

med egna IT-avdelningar ville författarna bilda sig en uppfattning om hur de arbetade med IT-

personal (Agarwal & Ferratt, 2002). Resultaten visar att flera av organisationerna har en 

brygga mellan IT- och HR-avdelningarna som hjälper dem att behålla personal men även 

rekrytera rätt. Organisationskulturen tas upp som en faktor av vikt där arbete och resultat var i 

fokus samt att personliga behov uppmärksammades var två delar. För att behålla personal var 
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det viktigt att de anställda förstod vikten av och kände delaktighet i deras arbete (Agarwal & 

Ferratt, 2002). Vidare diskuteras rekrytering och det framkommer att en stor del av 

matchningen och rekryteringen sker via kontakter och rekommendationer. Under själva 

rekryteringsprocsessen är det mjuka värden som beskrivs som viktiga och något som 

verkligen lyfts fram i processen. Kommunikation och teamkänsla värdesätts i högre grad av 

företagen än den tekniska kunskapen som kan läras upp (Agarwal & Ferratt, 2002). 

 

Studien ger en bra beskrivning om hur företag resonerar i kopplingen mellan IT och HR vilket 

är intressant för den här uppsatsen då intresset ligger i att undersöka hur arbetssökande IT-

arbetare resonerar när de byter arbetsplats. Men då den bygger på intervjuer med chefer inom 

IT och HR ger den en subjektiv bild om vad som är viktigt på just de studerade 

organisationerna vilket gör att resultaten inte nödvändigtvis blir de samma om andra företag 

hade undersökts. Trots det tycker vi att den är relevant för forskningsfrågan då den belyser 

tankar från arbetsgivares perspektiv om IT professionen som är intressanta att ställa mot 

resultaten från intervjuerna.  

Employer branding 

Employer branding är en term som har använts mycket i managementlitteraturen och är 

intressant att studera då den söker förklara hur organisationer arbetar med att locka arbetskraft 

till sig och hur arbetstagare lockas att stanna kvar genom att motiveras av företagskultur och 

kommunikation etcetera. Branding kommer från marknadsföringsfältet och handlar om hur ett 

varumärke ser ut och byggs upp för att attrahera kunder och på så sätt ta marknadsandelar från 

andra organisationer (Ambler & Barrow, 1996). Lyckas det så leder det i sin tur till att 

varumärket syns mer vilket ytterligare stärker positionen på marknaden. Ambler och Barrow 

menar att liknande tekniker som organisationer använder för att marknadsföra sig och sina 

produkter nu även används för att attrahera anställda (1996). Om de anställda ses som kunder 

menar författarna att arbete ses som en produkt, arbete ses alltså enligt Employer Branding-

konceptet som en produkt som köps och säljs och används för att få den bästa produkten. Det 

handlar således om att kunna erbjuda olika incitament så som ekonomiska och psykologiska 

som går att härleda till ett specifikt företag. De beskriver hur HR-funktionen kan inkorporera 

organisationens branding-tekniker på de anställda för att öka förtroendet mellan arbetsgivare 

och arbetstagare (Ambler & Barrow, 1996). HR, menar författarna, är i det här fallet inte en 

enskild funktion utan kan närmast ses ur ett Human Resource Management perspektiv då det 
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snarare handlar om hur företaget arbetar med kommunikation och ledarskap i alla led i 

organisationen (Ambler & Barrow, 1996). 

Teoretiska begrepp 

Nedan följer teoretiska begrepp vilka vi valt att inkludera i uppsatsen. De är inte 

nödvändigtvis knutna till IT-branschen utan ger en mer generell bild av arbetsmarknaden. 

Organisationsstruktur 

Idag ser arbetslivet annorlunda ut mot hur det har gjort historiskt och det präglas numera av 

en högre grad flexibilitet och öppenhet än tidigare. Förändringen har, enligt Allvin m.fl. 

(2006), skett i flera olika delar av arbetslivet och är inte begränsad till exempelvis den 

hierarkiska strukturen vilket är en populär faktor när man talar om flexibilitet. Författarna 

beskriver den moderna tidens flexibilitet för det gränslösa arbetet och menar att det i allra 

högsta grad påverkar det vardagliga arbetet, beslutsfattande, anställningsformer och liknande. 

De menar att det exempelvis är vanligare att de arbetsplatser som tillämpar det här nyare 

tillvägagångssättet har sin personal bemannad via bemanningsföretag istället för direkt 

anställda och även att arbetsgrupperna är mer självstyrande och oberoende av en specifik chef 

vid beslutsfattande (Allvin m.fl, 2006). 

Orsakerna till utvecklingen av det här mer flexibla arbetslivet menar Allvin m.fl. (2006) är 

många, men två av faktorerna som de pekar på är den nästan explosionsartade globaliseringen 

och den tekniska utvecklingen som skett under de senare åren. Företag och organisationer är 

exempelvis inte längre bundna till en geografisk plats utan har näst intill oändliga 

kommunikationsmöjligheter som spänner över hela världen. Det verkar inte längre vara 

försvarbart att chefer är de som fattar beslut och att arbetet ska utföras i enlighet med stolpiga 

manualer eller arbetsbeskrivningar utan i och med det mer flexibla klimatet blir 

beslutsfattandet mer decentraliserat, det sker ute i organisationen, och de anställda blir mer 

ansvariga för utformningen av det löpande arbetet.  

 

Inom IT-branschen är det ett krav på organisationen att vara uppdaterad med den nyaste 

tekniken och att kunna vara tillräckligt flexibla för att också kunna anpassa sig till en ständigt 
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föränderlig omvärld. Saknar en organisation den här förmågan så kommer man inte att kunna 

konkurrera med andra mer lättfotade organisationer vilket riskerar leda till att man snabbt kan 

förlora marknadsandelar, anställda eller andra tillgångar till de mer flexibla organisationerna. 

Det kan således vara en risk för IT-företagen att beslut fattas för centralt eller att arbetet är 

styrt och övervakat exempelvis, men det kan också vara så att det till och med är en 

omöjlighet för cheferna att ta korrekta beslut eftersom många anställda inom IT besitter 

spetskompetens vilken deras chefer inte har. Samtidigt så riskerar man med en mer flexibel 

organisation att de anställda utsätts för mer stress jämfört med mer styrda organisationer 

(Allvin m.fl. 2006). Den höga andelen eget ansvar för utformningen och genomförandet av 

arbetet kan göra att de anställda känner sig stressade över att arbetet inte har några ramar eller 

gränser, och att de då aldrig känner sig riktigt lediga. Då en stor del av företag som lyckas 

inom IT-branschen ligger i framkant av sitt fält, finns risken att den här stressen blir extra 

påtaglig där. 

 

Burns och Stalker publicerade 1961 en studie som genomförts i slutet av 1950-talet på 20 

industriföretag i Skottland (Ahrne & Hedström, 1999). De presenterar två olika former av 

organisationsstrukturer, mekanisk respektive organisk, där mekaniskt är strukturerat arbete 

utfört enligt mallar och kompetens och kunskap finns högre upp i organisationens hierarki 

(Ahrne & Hedström, 1999). I den organiska strukturen var däremot arbetsuppgifterna och 

positionerna mer flytande och de var utformade efter att det skulle innehas av personer med 

spetskompetens vilka själva skulle vara med och utforma sin position. Den organiska 

organisationsformen lämpar sig bättre för företag som verkar i en ständigt föränderlig 

omvärld, där standardisering eller styrdokument snabbt blir föråldrade och oanvändbara 

(Ahrne & Hedström, 1999). Beslutsfattande kommer då att i större utsträckning än i 

mekaniska organisationsstrukturer fattas av de anställda själva för att på så sätt vinna tid och 

säkerställa att besluten fattas av de som besitter mest kunskap i ämnet. Sådana här 

organisationen benämns ofta som plattare organisationer eller organisationer med horisontell 

hierarki och är för arbetsgivaren mycket svåra att kontrollera sina anställda i. Ahrne & 

Hedström beskriver hur Burns och Stalker menar att man som organisation då blir mer 

beroende av de anställdas engagemang och identifikation, att de anställda känner ett ansvar 

gentemot organisationen och en vilja att nå dess mål blir avgörande för hur väl man lyckas 

(1999). 
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Företagskultur 

Företagskultur har diskuterats och definierats på många olika sätt de senaste åren och i 

mycket svensk litteratur används begreppen företagskultur och organisationskultur synonymt 

(Granberg, 2011). I den här uppsatsen kommer uttrycken fortsättningsvis att blandas utan 

åtskillnad, det görs för att undvika upprepningar i texten samt för att tydligt visa på att vi 

anser dem vara synonyma. De två definitioner vi använder oss av är Hofstedes publicerad 

1991 som citeras i Granberg (2011, s.193): Den kollektiva mentala programmering som 

skiljer medlemmarna i en organisation från andra. Den andra definitionen vi kommer att 

använda oss av är Scheins också den citerad i Granberg (2011, s.193) då vi anser att de båda 

till viss del kompletterar varandra samt tillför till den andra:  

 

 Ett mönster av grundläggande antaganden skapat, upptäckt eller utvecklat av en 

given grupp, efterhand som den lär sig bemästra sina problem med extern anpassning och 

intern integration som har fungerat tillräckligt bra för att betraktas som riktigt och för att 

kunna läras ut till nya medlemmar som det rätta sättet att uppfatta, tänka och känna på 

förhållanden till föreliggande problem. 

 

Hofstedes definition fokuserar på den generella mentala känslan av tillhörighet som en 

gemensam organisationskultur ofta är ämnad att ge medlemmarna, det finns ingen närmare 

definition av vad den mentala delen innebär mer än att den delas kollektivt av dess 

medlemmar. Scheins definition förutsätter att kultur uppkommer i en given grupp vilken har 

utvecklat problemlösningstekniker vilka avses vara så framgångsrika att de ska läras ut till 

nya medlemmar. Även Schein har, likt Hofstede, inkluderat känslan och tanken, men i 

Scheins definition finns det mer medvetenhet när organisationskulturen delas med nya 

medlemmar, Hofstede ger mer känslan av att företagskulturen sitter i väggarna och inte är 

något medlemmarna medvetet tänker kring. 



 

 8 

Metod och data 

Det vi ville undersöka var vilka faktorer som är viktiga när personer väljer arbetsgivare, men 

eftersom arbetsmarknaden idag inte övergripande ger arbetstagarna möjlighet att välja och 

vraka så behövde vi initialt göra avgränsningar och metodval. 

 

En bransch där vi tror att det generellt finns större möjligheter för arbetstagarna att välja 

utifrån andra premisser än bara lön är IT-branschen, orsaken till det är att branschen i stort är 

relativt välbetald och det finns många specialistyrken där det råder brist på personer med 

specifik kompetens vilket därmed gör dem eftertraktade. Vi har både insyn i IT-rekrytering 

och har kontakter som arbetar med IT-frågor så våra egna erfarenheter motiverar vårt 

antagande om att arbetskraften är efterfrågad och det anser vi kan bidra till att få en mer 

intressant diskussion kring vad, utöver lön, som lockar arbetstagare. Den metod vi ansåg var 

lämpligast var en kvalitativ ansats där vi får möjlighet att gå djupare in på specifika personers 

tankar och åsikter än vad som varit möjligt med enkätundersökningar eller andra kvantitativa 

metoder (Aspers, 2011). 

Urval och genomförande 

Vi använde vårt direkta nätverk när vi hittade intervjupersoner, alla intervjupersoner är 

bekanta med både varandra och med oss och det är så vi tagit kontakt med dem och frågat om 

de kan tänka sig att delta. Ingen av oss har någon närmre vänskap med intervjupersonerna 

vilket vi bedömt som fördelaktigt då vi tror att det kan bidra till att intervjuerna blev mer 

formella och inte riskerade att bli mer lättsamma samtal vänner emellan. Att vi ändå är 

bekanta och har träffats innan tror vi gjorde att intervjupersonerna kände sig bekvämare i 

intervjusituationen. För att ytterligare få känslan av trygghet så hölls intervjuerna på platser 

vilka var valda av intervjupersonerna själva och vi valde att dela upp intervjuerna och hålla i 

hälften var, vi var båda två med under samtliga intervjuer men det var bara en av oss som 

ledde varje intervju. Det kändes som att vårt tillvägagångssätt var positivt för datainsamlingen 

då vi inte upplevde att någon av intervjupersonerna kände sig stressad eller underkastad, men 

eventuellt hade det kunnat vara bra att båda intervjuade för att i ännu större grad fånga upp 

ämnen som kom upp och ställa fler följdfrågor. Något som vi funderat över är att våra 

intervjupersoner inte haft exakt samma inriktning inom IT-branschen, och att det eventuellt 
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påverkar resultatet eftersom de, beroende av sina olika kompetenser, kanske har olika 

möjligheter på arbetsmarknaden. Det hade varit intressant att endast ha en yrkesgrupp och 

kanske till och med endast personer med samma specialistkompetens, men för oss var det inte 

möjligt då vi hade haft för stora problem att hitta intervjupersoner då.  

Intervjupersoner 

Mårten är 47 år gammal och har jobbat inom IT i ungefär 15 år, han har idag titeln 

Servicemanager hos en mindre telefonoperatör och jobbar mest med att utveckla olika tjänster 

för dem internt. Tobias är teknikchef på ett företag som är ett väldigt nischat säkerhetsföretag. 

De utvecklar egna programvaror inom en väldigt specialiserad del av IT-säkerheten, han har 

varit yrkesverksam inom IT i 22 år och själv är han runt 50 år gammal. Nicolai är 36 år 

gammal och har jobbat sedan 2001 och började då som IT-tekniker men är idag IT-chef, han 

har på vägen varit inom bland annat försäljnings- och spelindustrin. Anders är 38 år gammal 

och har jobbat inom IT sedan han var 24 men har enligt sig själv kodat och utvecklat sedan 

tonåren, idag jobbar han som programvaruutvecklare med en lösning som är en samling av 

programvara och automatisering som har som syfte att ge de mest kräsna kunderna i världen 

den främsta tekniken som än är utvecklad inom det. Harald är 47 år gammal, och jobbar inom 

systemutveckling i vården vilket han har gjort i ungefär 10 år. Fredrik är runt 40 år och är IT-

ansvarig inom e-handel på ett stort företag, han har jobbat inom IT i ungefär 15 år. 

Intervjuguidens utformning 

Intervjuerna var semistrukturerade intervjuer och det bestämde vi oss för eftersom vi gärna 

ville att alla intervjuer skulle ha samma grund och samma övergripande frågor (Aspers, 2011), 

men också ville ha möjlighet att få igång ett lite mer diskussionsliknande samtal. Vi trodde 

också att eftersom vi inte själva är i den branschen eller har någon större erfarenhet av den så 

skulle det eventuellt varit negativt att ha för strukturerade intervjuer eftersom vi då riskerat att 

missa relevanta teman eller perspektiv. Frågorna vi hade var således mer övergripande och de 

användes till störst del för att få igång samtalet och för att vi skulle ha guiden att falla tillbaka 

på. Vi valde att med intervjuguiden som grund vara lyhörda för hur de resonerade kring 

preferenser under intervjuerna och hela tiden få dem att utveckla sina resonemang genom att 

ställa många följdfrågor. På så sätt fick vi ett bra material att arbeta vidare med. För att 

komma igång bad vi intervjupersonerna berätta lite om sig själva, det är en bra ingång i 
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intervjusammanhang eftersom att det är lätt för intervjupersonen att svara på och ger också 

oss en bra grund för intervjun och sedermera analysen. Något vi gärna gjort annorlunda är att 

fråga om huruvida våra intervjupersoner upplevde stress i sitt arbete, det kom inte upp under 

någon av intervjuerna och vi hade gärna velat veta om det var för att de inte känner någon 

stress eller för att vi inte frågade om det. Det hade varit intressant för resultatet att kunna 

diskutera stressfaktorn i valet av ny arbetsgivare, om stressen är en del av exempelvis 

företagskulturen men det kan vi inte undersöka i den här studien. 

Bearbetning och analys av material 

Vi utgick ifrån ett abduktivt förhållningssätt då vi både arbetat induktivt och deduktivt. Detta 

då vi dels hade begrepp och en uppfattning när vi utformade intervjuguiden men att vi 

utökade den teoretiska basen när intervjuerna var genomförda. När vi genomfört intervjuerna 

så transkriberade vi de noggrant, men inte noggrant till den grad att vi räknade pauser i 

sekunder eller skrev med exempelvis suckar, uppfattad stämning i rummet eller liknande. Vi 

valde att göra så eftersom vi inte tror att en sådan samtalsanalys var av vikt för vår uppsats 

utan vi fokuserade helt på vad som sas under intervjuerna. Det skulle inte vara rimligt att med 

vårt syfte och våra frågeställningar analysera djupare då det skulle kräva för mycket tid och 

enligt oss med stor sannolikhet inte ge någon vidare förståelse. Efter transkriberingen 

tematiserade vi intervjuerna och de ämnen vi ansåg var viktiga för vårt resultat och vår analys 

valde vi att initialt använda som rubriker när vi påbörjade arbetet med dessa delar. Vi gjorde 

så för att det inte var möjligt att behandla allt som kom upp i intervjuerna och en viss sållning 

var nödvändig, och rubriksättningen tror vi underlättar i strukturen och att få uppsatsen att bli 

genomgående och enhetlig. 

Validitet och reliabilitet 

Vad gäller kvalitativ forskning är resultatet ofta inte så tillförlitligt att det går att generalisera 

på en större population(Aspers, 2011), och vi kan inte genom våra sex intervjuer ge en rättvis 

bild av hur arbetsmarknaden eller ens IT-branschens arbetsmarknad ser ut. Undersökningens 

validitet blir således låg i och med att vi låter våra intervjupersoner bidra endast med egna 

erfarenheter och åsikter, det finns givetvis en möjlighet att deras åsikter stämmer överens med 

andras, men slutsatser kring hur branschen ter sig kommer vi inte att kunna göra utifrån 

endast sex intervjuer. Studiens reliabilitet går inte att tillämpa i kvalitativ forskning, vi kan 
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inte efter våra intervjuer uttala oss om tillförlitlighet i mätningen eftersom det materialet vi 

samlat in behandlar upplevelser och tankar och inte direkta mätningar (Aspers, 2011). Vi 

tänker oss att vår studie endast på sin höjd bör ses som en fingervisning av hur det kan se ut 

på dagens arbetsmarknad för IT-personer. 

Etiska överväganden 

I den samhällsvetenskapliga och humanistiska forskningen finns fyra etiska krav vilka måste 

följas för att studien ska anses vara etiskt korrekt genomförd (Vetenskapsrådet, 2002). Det 

första av de fyra är samtyckeskravet vilket innebär att deltagarna själva får avgöra huruvida 

de vill delta i undersökningen alls, i vår studie såg vi till att detta följdes genom att innan 

intervjun informera våra intervjupersoner om att deltagandet är frivilligt och att de när som 

helst under intervjun fick välja att avbryta och att de som de sagt tills dess skulle raderas och 

inte användas. Det andra kravet är informationskravet, vi var noga med att redan när vi 

kontaktade våra tilltänkta intervjupersoner berätta om vår uppsats, vårt syfte och beskriva 

vilka teman vi skulle beröra samt att vi uppmuntrade dem ställa frågor. Nyttjandekravet 

innebär att det insamlade materialet endast får användas vid den här studien och inte får 

exempelvis användas i vidare forskning. Vi informerade våra intervjupersoner om att det 

datamaterial vi samlade in under intervjun skulle användas endast av oss och endast för den 

här uppsatsen, och att de när som helst under processen fick välja att inte låta sin intervju vara 

med i uppsatsen. I enlighet med det fjärde och sista, konfidentialitetskravet, innebär att 

personuppgifter och i vårt fall även annan känslig information om exempelvis nuvarande 

arbetsgivare, personliga åsikter etcetera inte av-anonymiserat får hamna hos utomstående. Vi 

har informerat våra intervjupersoner om att vi kommer att använda fiktiva namn samt att vi 

endast kommer att skriva ut grundläggande information om deras ålder, ungefärliga 

arbetsuppgifter samt hur länge de arbetat inom det aktuella fältet IT. Inga företagsnamn eller 

för specifik eller härledbar information kommer att förekomma, vi förklarade att det är viktigt 

för resultaten i vår uppsats att den här grundläggande informationen får finnas med, men att 

intervjupersonerna självklart får ha synpunkter på vad som för dem känns bra att ha med. Det 

var ingen som här hade mer specifika krav än att de tyckte att det kändes lagom att deras 

namn och deras arbetsgivare, både nuvarande och tidigare, inte finns med i uppsatsen samt att 

intervjuerna och transkriberingarna raderas efter att uppsatsen är färdig. 
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Resultat 

Vi väljer att presentera våra teman i tur och ordning för att underlätta för läsaren att följa med 

i resultat och analys, det kommer att innebära att det blir enklare att följa med i uppsatsens 

struktur och ger den förhoppningsvis en större möjlighet att själv skapa sig en bild av 

resultatet.  

Lön 

Under intervjuerna fästes stor vikt vid vilka specifika faktorer som var viktigast för 

intervjupersonerna personligen både i att man ska välja sin arbetsgivare, men också för att 

stanna kvar på och uppskatta sin nuvarande arbetsplats. Den ersättning som arbetet ger, oftast 

i intervjuerna uttryckt som lön diskuterades av samtliga intervjupersoner men gemensamt för 

de alla var att lönen inte var det främsta incitamentet i valet av arbetsgivare. När Anders 

tidigare i år bytte jobb menar han att det inte var lönen som varken fick honom intresserad av 

att byta arbetsplats eller det som överhuvudtaget gjorde att han tillslut valde sin nya 

arbetsgivare. Han beskriver det snarare som att det finns flera faktorer som spelar in till varför 

han är kvar någonstans eller varför han söker sig vidare, och att lönen inte är viktigare än att 

den ska vara tillräcklig för den prestation han utför: 

 

På mitt jobb som jag har haft och som jag har så, så länge jag får jobba med en 

intressant uppgift och med intressanta människor och får tillräckligt mycket 

betalt för att man inte ska ledsna (...) 

 

Att lön inte var den främsta anledningen vid valet av ny arbetsgivare var något som var 

gemensamt för alla intervjupersonerna. Självklart kan det ha att göra med att alla har många 

års branschvana och således kan räknas som seniora vilket för med sig högre lönenivåer, och 

på sättet de resonerade om vad som var viktigt och vilken drivkraft som var viktigast vid valet 

av ny arbetsgivare var det snarare andra faktorer som spelade större roll. Två av 

intervjupersonerna arbetar något mer specialiserat än de andra fyra och är enligt sig själv 

mycket eftertraktade av andra företag. Det leder till att de redan har en bra 

förhandlingssituation när det kommer till löner och förmåner, något båda två är medvetna om. 

Vad de har gemensamt är också att båda skulle kunna byta arbete på dagen och få mycket 
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högre lön men att de inte värdesätter lön och förmåner i samma utsträckning som andra 

faktorer.  

 

Företag som är väldigt specialiserade och nischade är ofta beroende av att ha en mer organisk 

struktur för att vara tillräckligt flexibla och hålla sig uppdaterade med och tillämpa vad 

omvärlden kräver. Det finns orsak att tro att organiskt styrda organisationer måste i hög grad 

lyckas med att engagera och få sina medarbetare att känna tillhörighet med företaget (Ahrne 

& Hedström, 1999), och att det gör att lönen ofta är tillräckligt hög för arbetstagarna. Tobias 

pratar generellt om alla de anställda på företaget han är på och han menar att de skulle med 

sina kompetenser ha möjlighet att få högre lön någon annanstans, men att det inte är vad som 

avgör vart man vill arbeta, utan ser man som företag till att inte vara sämst vad gäller lönen så 

kommer det att vara andra faktorer som får folk att stanna och gör att nya vill komma: 

 

(...)fast vi konkurrerar inte med lönen. Vi försöker att ligga i mitten och inte 

betala bäst men inte vara sämst och med tanke på det vi gör och det klimat vi 

har så tror vi att de som jobbar här är intresserade av det vi gör, arbetsklimatet, 

kulturen och inte ute efter att tjäna sista kronan. 

 

Lönen tenderar inte hos någon av intervjupersonerna vara en avgörande del i valet av 

arbetsgivare utan ses snarare som något av en självklarhet och är den bara tillräckligt bra så 

fäste ingen större vikt vid den. En förklaring till att det ser ut som det gör bland våra 

intervjupersoner kan vara att samtliga företag som de är på är medvetna om att de måste hålla 

höga löner för att behålla sin arbetskraft (Ahrne & Hedström, 1999) och att det är orsaken till 

att lönen inte diskuteras på samma sätt som andra faktorer i valet av arbetsgivare. Det kan för 

intervjupersonerna vara svårt att se och diskutera lönen när det inte är något som de behövt 

varken ställa krav på sina arbetsgivare om, eller själva kompromissa med, de har fått hög lön 

redan från början och då är den faktorn redan kryssad från listan med viktiga faktorer. 
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Motivationsfaktorer 

I intervjuerna med Tobias och Anders så kom det upp att en viktig orsak till att de valde att 

hamna där de är idag är att de i sitt jobb får arbeta med uppgifter och tekniker som ligger i 

områdets absoluta framkant. De är några av de mest inriktade specialisterna som finns och när 

de utvecklar något så blir den innovationen världens mest avancerade och möjligheten att få 

jobba med sådan teknik lockar. Tobias menar att det han gör på så vis blir roligt och 

motiverande: 

 

Vi håller på i väldigt högteknologisk nisch, väldigt intressant, och inom IT-

säkerhet tycker folk att det är väldigt intressant och väldigt internationellt och 

spjutspetsteknik (...) vi är bland de bästa i världen på det vi gör. 

Även möjligheten att få arbeta med personer som är välkända och kunniga kom upp som en 

orsak till att byta arbetsgivare och det var också det som gjorde att Anders tidigare i år bytte 

jobb: 

Men orsaken till att jag tog det jobbet som jag har i dag, den största orsaken var 

egentligen att jag jobbar med några av de personerna som är väldigt kända i de 

kretsarna och det var egentligen därför jag började jobba på (den tidigare 

arbetsgivaren) också för de hade då två, tre personer som jag ville jobba med så 

det var som ett sätt att placera sig med människor som gör att jag kan utvecklas. 

Genomgående vill alla intervjupersonerna ha meningsfulla arbetsuppgifter som matchar deras 

erfarenheter och intressen, men Tobias och Anders anser att få arbeta med spjutspetsen inom 

sina områden och tillsammans med de mest kunniga personerna som de mest viktiga 

faktorerna vid valet av arbetsgivare. För Harald är det inte viktigast att vara i ett områdes 

framkant utan för honom är det istället viktigare att projekten leder till någonting och inte 

hamnar på en kyrkogård: (...) det viktiga för mig är att snarare att jag vet att det jag gör nytta 

för många. Att arbeta med projekt som har ett större värde än att tjäna pengar tycker Harald är 

viktigt och något som motiverar honom till att göra ett bra jobb. 
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Att arbeta med det som intresserar dem och där de kan utvecklas ligger i linje med vad 

Beecham m.fl. (2008) visade på i sin studie. Deras resultat beskrev mjukvaruutvecklare som 

en grupp som motiveras av att lära sig nya saker och drivs av att utvecklas. Det är precis vad 

våra intervjupersoner, där Tobias och Anders utmärker sig extra, eftersträvar och som gör att 

de är nöjda med sina arbetsuppgifter. Vad den här motivationen kan föra med sig är positiva 

effekter av att viljan att stanna längre på ett företag växer men också på motsatt sätt att om det 

stimuli saknas så kan det leda till fler sjukdagar och i förlängningen till att personen söker sig 

vidare (Beecham, m.fl., 2008).  

För Tobias och Anders är en anledning till detta beroende av arten av arbete de utför. Till 

skillnad från de andra intervjupersonerna är de specialister på ganska smala områden där 

konkurrensen mellan företag är stor och det totala antalet personer som arbetar inom 

områdena relativt få, de drivs av viljan att utveckla sig själva och att vara med och driva 

området de arbetar i framåt. Den känslan av tillhörighet och samvaro med de andra anställda 

som arbetar inom samma specialiseringsområde är en form av företagskultur där 

medlemmarna i den specifika organisationen skiljer sig från andra (Hofstede, 1991). Strävan 

efter att vara del av den gemenskapen är viktig för intervjupersonerna och gör att arbetsgivare 

med den här sortens företagskultur blir eftertraktade arbetsplatser. Om Tobias och Anders 

värdesätter arbetet de utför mer än något annat är det en annan bild som beskrivs av de andra 

intervjupersonerna, för de fyra är det inte en specifik sak som motiverar dem utan en 

kombination av flera saker som de eftersöker hos en arbetsgivare och som får dem att trivas.  

Kommunikation och struktur 

Mårten menar på att kommunikationen i företaget är en av de viktigaste faktorerna för att han 

ska trivas och tycka att arbetet är meningsfullt. För våra andra intervjupersoner återfinns 

liknande resonemang att företagets kommunikation i stort och på individnivå är en viktig del 

för trivsel och därför viktigt. Trots att alla värdesätter kommunikation återfinns skillnader i 

hur den bäst ser ut som verkar bero på arten av arbetet som utförs där de som arbetar mer 

individuellt inte påverkas lika mycket av andra som de som arbetar i team-processer med nära 

kontakt till flera kollegor. Mårten talar om att dålig kommunikation är vanligt och anser att 

mer fokus bör läggas på den biten: (...)vilket jag har sett är en av de största bristerna på 

företagen är kommunikationen mellan personer och team på jobbet, visst, vi sitter i möten 

men det finns effektivare sätt.  För Harald är kommunikationen också viktig men hans fokus 
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är större än Mårtens då det inte bara handlar om personer på arbetsplatsen utan också mellan 

alla parter i projekten han är inblandad i: 

För att vi ska producera något som faktiskt används måste det hela tiden finnas ett 

samarbete mellan de som ska använda våra produkter och de som har beställt dem, ja, 

en stor del av mitt arbete är att det flödet av information funkar. 

Båda upplever att kommunikationen fungerar bra på deras nuvarande arbetsplatser och det är 

mycket viktigt för dem. Våra andra respondenter är inne på samma spår när det kommer till 

kommunikationens roll. Intrycket blir att det inte bara handlar om hur saker sägs utan att det 

är en samlad uppfattning om ett slags högt men professionellt tak inom organisationen som är 

eftersträvansvärt. Ett klimat som inbjuder alla att delta oavsett bakgrund. För Tobias är det 

extra viktigt då han arbetar tillsammans med flera personer från andra länder, något som hade 

kunnat komplicera kommunikationen men som han menar snarare förbättrar den. 

Att kommunikationen är viktig stämmer överens med resultaten Beecham m.fl. fann i sin 

litteraturstudie (2008). Vikten av en organisation som aktivt arbetar med kommunikation och 

för att stärka team-arbete återfinns som viktiga motiverande faktorer i 16 av 62 studier som 

undersöker vad som motiverar mjukvaruutvecklare att vara produktiva. För att vara en 

attraktiv arbetsgivare är det således viktigt att resurser läggs på att kommunikationen ska 

fungera, annars tenderar arbetstagarna känna irritation och att de inte får stöd i sitt arbete. 

Utöver kommunikation är företagens struktur och hur det bedriver sin verksamhet viktigt för 

respondenterna. Gemensamt för alla är en vilja att arbeta i en organisation som är öppen för 

förändring och som kan utvecklas i den riktning behovet finns på ett bra sätt utan att behöva 

göra för stora förändringar. Det verkar som att respondenterna själva arbetar på företag med 

struktur som passar dem men att det i branschen finns exempel på företag där de inte hade 

trivts just på grund av hur organisationen var uppbyggd. Exempelvis beskriver Anders hur 

han har jobbat i en organisation där ledarskapet var decentraliserat och besluten skulle fattas 

så nära de berörda som möjligt vilket ledde till att företaget lättare tog rätt beslut som följde 

marknadens utveckling. Han förklarar att om besluten istället hade fattats centralt hade viktig 

det blivit fel eftersom att de personerna inte hade haft kunskap eller varit insatta i arbetet. 
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Även Tobias har liknande erfarenheter som Anders och förklarar att när företaget han jobbar 

för söker efter nya chefer är det inte den tekniska kunskapen som står i fokus: 

 

Nu söker vi en produktmarknadschef och, ja om man hittar någon som kan det vi 

håller på med, ja då är det halleluja, men det räknar vi inte med utan man räknar med 

att liksom anställa för attityd och grundkunskaper naturligtvis och sen får man lära 

upp dem inom det vi gör. 

 

Det är en svårighet att få tag i chefer som både har sedvanliga chefsuppgifter och dessutom är 

så pass insatta i tekniken att de kan fatta korrekta beslut om detaljer i verksamheten. Det är då 

vanligare att de anställda som kan tekniken får lära chefen det mest nödvändiga men att denne 

aldrig kommer att ha lika stor kunskap som sina anställda. Att strukturen är viktig och att 

cheferna inte beslutar om allt i verksamheten ligger i linje med vad Allvin m.fl. tar upp om 

behovet att anpassa sig till en föränderlig värld (2006). Författarna menar på att besluten 

flyttas från ledningsrummen ut i organisationen närmre medarbetarna vilket är viktigt för att 

företaget ska följa med i utvecklingen och hela tiden fatta rätt beslut för varje enhet och på så 

sätt utvecklas (Allvin m.fl., 2006). För att det ska vara möjligt ställs höga krav på 

organisationen att vara transparent och öppen för förändring samt styra processer efter behov 

och inte efter centralt fattade regler. Den organiska organisationen förespråkar just detta och 

menar på att det är viktigt att personer med rätt kompetens får vara med att utveckla sin egen 

roll och tillsammans med de andra anställda och chefer få utveckla verksamheten när 

omvärlden förändras (Burns & Stalker i Ahrne & Hedström, 1999). 

 

Kommunikationen utåt 

Kommunikationen är enligt flera intervjupersoner något som är viktigt inom företaget, de 

påtalar dock att kommunikationen externt från potentiella arbetsgivare är bristfällig när de ser 

sig om efter nytt jobb eller är med i en rekryteringsprocess. Informationen om företag 

kommer sällan från företagen själva utan istället beskriver flera intervjupersoner alternativa 

tillvägagångssätt för att ta reda på så mycket information som möjligt om företag när de vill 

veta mer om arbetsgivare. Det handlar om att söka information via kontakter, via olika 

medier, och via eventuella headhunters/rekryterare.  
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Nicolai tycker att det bästa sättet är via sina personliga kontakter: Kolla om man har någon i 

nätverket, om man känner någon stämma av hur det ligger till. Fredrik tycker liknande men 

berör bara att han anser att företagen inte är så bra på att marknadsföra sig själva för 

potentiella arbetstagare: Jag tror inte, eller ja jag har inte känt att företagen är så bra på att 

visa, det är klart, jag vet vad de sysslar med och så från hemsidor. Båda intervjupersonerna 

menar att företagen inte verkar fokusera på att synas utåt, åtminstone inte att marknadsföra sig 

mot framtida arbetstagare. Harald är inne på samma spår att företag inte marknadsför sig så 

bra: 

Jag kollar på annonserna, vissa företag känner jag igen men annonser är ett bra sätt 

att både kolla vad tjänsten innebär, också lite om vad företaget sysslar med och vad 

de vill förmedla utåt. Det är inte så ofta som de har mer information än “vi är det här, 

bra på det här...” så det är under intervjun man eventuellt får mer kött på benen. 

 

Bristen på den externa marknadsföringen som intervjupersonerna visar på ligger långt ifrån 

hur employer branding är tänkt att fungera. Tanken med arbetssättet är att företag ska ha 

strategier för att tillfredsställa sina egna behov men också de anställdas och på så sätt stärka 

sitt varumärke (Ambler och Barrow, 1996). Det stärkta varumärket ska i sin tur fungera som 

en slags marknadsföring som lockar arbetstagare till organisationen. Vad våra resultat visar är 

att de organisationer våra respondenter kommer i kontakt med inte lyckas på fronten att 

attrahera ny personal. Eftersom att det krävs att de pratar med personer i sina nätverk, tar reda 

på information via medier och sociala medier samt även från rekryterare/headhunters går det 

emot tanken på företags synliga varumärke som Ambler och Barrow tar upp som en viktig del 

till att locka personal (1996). Det är intressant eftersom arbetskraften inom IT är eftertraktad 

så finns det möjlighet att arbetsgivare skulle vinna mycket på att med ett starkt varumärke 

attrahera bra kompetens men så verkar inte vara fallet. 

 

Stress 

Ingen av intervjupersonerna nämnde något om stress, varken om de kände av stress eller att 

det skulle vara en faktor i valet av arbetsgivare. Samtliga jobbar då i positioner som är 

någorlunda fria, har hög grad av eget ansvar och arbetar i teknik-organisationer som är att 

betraktas som organiska organisationer där risken för stress hos individerna är större än i mer 
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mekaniskt styrda organisationer (Ahrne & Hedström, 1999). Det finns en risk att de upplever 

stress men att det inte kom upp i intervjuerna eftersom vi inte hade någon direkt fråga om det, 

men om fallet är så att ingen av våra intervjupersoner känner stress så går det resultatet emot 

vad Burns och Stalker (Ahrne & Hedström, 1999) menar är vanligt i organiska organisationer. 
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Diskussion 

Vi ville med den här studien undersöka vad som, enligt arbetstagare inom IT, kännetecknar en 

attraktiv arbetsgivare och utefter vilka faktorer man väljer arbetsgivare. Ämnesvalet grundar 

sig i det intressanta i att trots att arbetstagaren i grund och botten säljer sin arbetskraft mot 

pengar, så är det inte pengar längre som verkar vara vad vi värdesätter mest hos arbetsgivare. 

Resultatet i den här studien är inget undantag, utan det stärker antagandet om att strävan efter 

den högsta lönen verkar överspelad.  

 

Eftersom vi gjorde studien med intervjupersoner som alla är verksamma inom IT-branschen 

så ska resultatet givetvis tolkas därefter. Det är viktigt att veta att den branschen generellt är 

välbetald och eftersom våra intervjupersoner i olika hög grad besitter spetskunskaper så är 

utgångspunkten att samtliga intervjupersoner har en lön som är att betraktas som relativt hög 

sett till hela arbetsmarknaden. Våra resultat säger att om lönen, enligt arbetstagaren själv, 

känns rimlig och tillräcklig jämfört med arbetsprestationen så är inte lönefaktorn särskilt 

avgörande i valet av arbetsgivare. Det stärker vår tes att det är andra faktorer som då måste 

vara viktigare, åtminstone när man ser till den här yrkesgruppen. Det är troligt att personer 

från andra yrkesgrupper kan ha en helt annan uppfattning om vad som gör en attraktiv 

arbetsgivare, inte minst är det troligt att lägre betalda yrken generellt anser att lönen är 

viktigare i valet av ny arbetsgivare. 

 

Vad som då faktiskt är avgörande för att bli en attraktiv arbetsgivare ur arbetstagarnas 

perspektiv är något tvetydigt, men mycket i våra resultat pekar på att det är viktigt att man får 

syssla med något man brinner för, tillsammans med andra som också brinner för, att man kan 

i och med det kan utvecklas på sin arbetsplats samt att kommunikationen i företaget fungerar 

och att strukturen är bra. Det verkar också vara just det här som är avgörande när våra 

intervjupersoner har sett sig om efter nya jobb. För de mest specialiserade intervjupersonerna 

så var just tekniken företaget erbjöd och människorna omkring dem det viktigaste vid valet av 

ny arbetsgivare, att få arbeta med vad de är bäst i världen på.  
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För att vara en attraktiv arbetsgivare är det då viktigt att man kan erbjuda de anställda just det 

här, annars är risken stor att man blir av med sin kompetens i form av arbetstagare till andra 

organisationer där utveckling premieras mer. För att locka till sig den bästa arbetskraften 

känns det som att den här punkten är det som företag ska trycka på när de marknadsför sig 

själva, för att bli attraktiva för arbetstagare så bör en nyckel vara att erbjuda 

utvecklingsmöjligheter samt att få ut den informationen på marknaden. 

 

Det är intressant att ingen av intervjupersonerna tyckte att företagen de sökte sig till hade 

lyckats med någon traditionell employer branding utan det enda de visste om företagen var 

om de höll på med spetsteknik samt vilka stora namn som arbetade där. Employer branding i 

sin traditionella form verkar inte finnas, eller behöva finnas, i den här branschen. Kanske är 

employer branding egentligen endast ett sätt att uttrycka den företagskultur och det 

varumärke som ett företag förmedlar externt och att själva termen är överskattad och 

överanvänd då det i realiteten inte används. Så verkar det vara åtminstone i den branschen vår 

studie är gjord inom, employer branding är inget som uppfattas av arbetstagarna och oavsett 

om företagen aktivt försöker implicera det så verkar det inte nå ut till arbetstagare. 

 

Företagskultur är inte heller något som våra intervjupersoner berör explicit även om det talar 

om att de vill arbeta där medarbetarna brinner för uppgiften och att alla har sådan 

spetskompetens att det skapar en vi-känsla. Det är också en viktig del av företagskulturen, att 

engagemanget och drivkrafterna sitter i väggarna och delas av alla anställda. Dock är det 

intressant att det inte verkar som att något av företagen våra intervjupersoner arbetar på, eller 

potentiella framtida arbetsgivare, lägger särskilt stor vikt vid att främja företagskulturen trots 

att det är något som är inne i moderna företag att göra. Det skulle vara intressant att veta 

huruvida företagen själva anser att de arbetar med de här frågorna och om det i så fall inte är 

till någon nytta eller om det omedvetet påverkar arbetstagarna att företagen har företagskultur, 

det kanske bara inte är något man tänker på.  

 

Trots att våra intervjupersoner verkar inom en bransch som präglas av organisk struktur med 

stor flexibilitet och eget ansvar så är det ingen så påtalar att de skulle uppleva stress, eller att 

stressfaktorn ens är en parameter i valet av ny arbetsgivare. Det tenderar snarare att ge våra 

intervjupersoner en uppskattad frihet i sina arbeten. Flera av dem är i framkant inom sina 

områden, de besitter eftertraktad kompetens och de har möjlighet att flexibelt utforma sina 

tjänster gör att de trivs på företaget, det verkar göra att de känner sig tillfreds med vad de gör 



 

 22 

och inte upplever stress. Det kan eventuellt också vara så att de brinner för vad de gör så 

mycket att de inte upplever det som ett stressmoment om de måste arbeta över eller har en 

hektisk period. Vi kan givetvis inte dra slutsatser utefter spekulationer men det är intressant 

om det skulle vara så att det finns en viss kausalitet i att människor som brinner för sina 

arbeten upplever mindre stress, om en sådan parallell kunde dras så skulle det kunna bidra till 

konkret och aktivt kunna arbeta mot psykisk ohälsa och stress, något som vi tror är viktigt 

både i valet att byta jobb och i valet av ny arbetsgivare. Minskad stress tror vi kan leda till att 

de anställda trivs bättre, och att arbetsgivaren i och med det blir mer attraktiv. 

 

Vidare forskning inom IT-branschen skulle kunna gå mer djupgående och antingen bekräfta 

eller dementera employer branding och företagskultur som användbara och viktiga för 

arbetstagare och arbetsgivare. Det skulle även vara intressant att veta hur det fenomenet ser ut 

i andra branscher, till exempel inom Human Resources eller mindre start-up-företag, det är 

troligt att de båda termerna är mycket mer utbredda och använda i sådana branscher som man 

kan tro är mer trendkänsliga. Eventuellt ser de grundläggande motivationsfaktorerna 

annorlunda ut i andra branscher, vi har varit inne på att lönebilden hos framtida arbetsgivare 

kan vara viktigare i yrken som generellt är mer lågavlönade och det vore kul om en studie 

gjordes på just det. Huruvida det antagandet stämmer och i sådana fall vart gränsen eller 

gränserna i inkomst går för att andra faktorer ska bli viktigare, om sådana gränser ens finns 

eller om de är helt individuellt. Den delen av IT-branschen vi undersökte bjöd inte på några 

större överraskningar, lönen är mindre viktig och andra mjukare värden spelar större roll, 

precis som vi hade kunnat tänka oss så följer vårt fält den moderna utvecklingen och kanske 

är det bara början på en ny era där lönens betydelse minskar mer och mer i undersökningar 

om vad som är viktigt för arbetstagare i valet av ny arbetsplats. 
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Bilagor 

Bilaga 1 

Intervjuguide 

 

Bakgrundsinformation 

Berätta lite om dig själv? 

-Vad du gör i dag? 

-Hur länge du har jobbat inom IT? 

 

Preferenser 

Vad är viktigt för dig om du ser dig om efter en ny arbetsgivare? 

-Vad tittar du efter? 

-Hur tar du reda på sådan information? 

 

Motivationsfaktorer 

Vad gör att du trivs? 

Vad gör att du inte trivs? 

Vad motiverar dig? 

Vad gör dig omotiverad? 


