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Sammanfattning 

IT-branschen växer världen över i och med digitaliseringens spridning. Branschen 

växer även i Sverige och präglas av hög efterfrågan av arbetskraft. Utbudet av 

kompetens som finns tillhanda möter inte behovet som branschen har.  

Kompetensbristen förväntas öka och år 2020 beräknas IT-branschen ha ett underskott 

på 60 000 personer (Von Essen, u.å). Den stora efterfrågan på kompetens gör att det 

även råder stor konkurrens om den befintliga personalen inom IT-företag, vilket 

skapar en hög personalomsättning i branschen då arbetstagare byter arbete i stor 

utsträckning (Teknikdygnet, 2016). Den här studien syftar till att förstå 

personalrörligheten i IT-branschen genom att fokusera på de villkor som arbetstagare 

söker hos sin arbetsgivare. Studien är av sociologisk karaktär och har inriktningen 

human resource management.  

 

 Den teoretiska referensramen som studien utgår från är Baumans (2002) teori om 

individualismen i det postmoderna samhället, Argyris (1973) teori om konflikten 

mellan individ och organisation samt Flachs (2006) begrepp resursstyrning som 

beskriver hur personalarbetet i en organisation kan utformas genom HRM-aktiviteter 

som lön, kompetensutveckling och målstyrning. Studien har utförts genom kvalitativ 

metod med två urvalsgrupper. Totalt har tio informanter som arbetar i IT-branschen 

intervjuats. Fem av dem har bytt arbetsgivare de senaste fem åren och de resterande 

fem informanterna har arbetat hos sin arbetsgivare minst fem år. Studien utgår från en 

fenomenologisk infallsvinkel och en tematisk analys låg till grund för tolkning av 

materialet. Studien visar att samtliga informanter upplever utvecklingsmöjligheter och 

flexibla arbetsvillkor som betydelsefullt i beslutet att stanna hos sin arbetsgivare. 

Utveckling och flexibilitet beskrivs även som viktigare än lönen. Förutsättningen är 

dock att individen upplever lönen som rättvis, annars kan det bidra till en vilja att 

lämna organisationen. Studien visar även att IT-branschen är arbetstagarnas marknad 

till skillnad från i andra branscher där organisationen innehar kontrollen. Det visar sig 

genom det sätt som arbetstagare inom IT-branschen kan ställa krav på sin 

arbetsgivare.  

 

Nyckelord: IT-bransch, personalrörlighet, individualism. 



Abstract 
The IT-sector is growing all around the world as a consequence of digitalisation. The 

IT-sector is also growing in Sweden and the demand for employees is increasing. 

However the supply of employees doesn’t match the demand of the IT-sector. The 

lack of employees is expected to increase and in the year 2020 the IT-sector is 

expected to have a deficit of 60 000 people (Von Essen, u.å). The demand in 

workforce contributes to a heavy competition of the existing staff in IT-companies, 

which is leading to a high staff turnover (Teknikdygnet, 2016). This study is aimed at 

understanding the staff turnover in the IT-sector by focusing on the working 

conditions that the employees seek in their employer. The study is of sociological 

character and has a human resource management perspective.  

 

The study is produced through a qualitative method with two selection groups. In total 

ten informants have been interviewed. Five of them have changed employer during 

the last five years and the remaining five informants have had the same employer for 

more then five years. The study is made from a phenomenological perspective and a 

thematic analysis was used to interpret the gathered material. The theoretical 

framework is Bauman’s (2002) theory of individualization in the postmodern society 

and Argyris (1973) theory of the conflict between the individual and the organization. 

The framework also contains Flach’s (2006) concept of resource control that 

describes how the work of human resources can be formed through HRM-activities 

such as salary, competence development and management by objectives.  The study 

shows that all informants are experiencing personal development and flexible 

working conditions as meaningful in the decision to stay with their employer. 

Personal development and flexibility is also described as more important than salary, 

as long as the individual finds the salary to be fair. Otherwise it can be a contributing 

factor to leave an organization. The study also shows that the IT-sector is the 

employees sector in contrast to other sectors where the organization traditionally has 

the control. This is shown by the way the employees can make demands on their 

employer.  
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1. Inledning  

Nedan presenteras inledningen till studien. Avsnittet inleds med en bakgrund till 

ämnet där tidigare forskning presenteras och därefter diskuteras problemdiskussionen 

för ämnet. Sedan presenteras syfte och forskningsfrågor följt av studiens avgränsning. 

För att få en överblick redogörs sedan för strukturen på studien. Till sist, för att få en 

inblick i det kontext som studien utgår från presenteras det ämne som studien är 

inriktat på. Därför presenteras en tillbakablick på personalarbetets historia som leder 

fram till studiens inriktning: human resource management.  

1.1 Bakgrund 

IT-branschen växer över hela världen i och med att samhället blir mer digitaliserat. 

Branschen arbetar med och erbjuder lösningar inom området för informationsteknik 

(IT) som är ett samlingsbegrepp för datorteknik och telekommunikation 

(Nationalencyklopedin, 2017a). IT-branschen är dock svårdefinierad. För att komma 

lite närmare en konkret beskrivning har jag vänt mig till Nationalencyklopedin 

(2017b) som menar att IT-branschen innehåller företag som producerar data- och 

kommunikationsprodukter, datakonsult- och datorserviceverksamhet, 

telekommunikationsindustri och handel med dator- och kommunikationsprodukter.  

 

Även i Sverige fortsätter IT-branschen att växa och det råder stor efterfrågan på 

arbetstagare med rätt kompetens. Kompetensbristen förväntas öka och år 2020 

beräknas IT-branschen ha ett underskott på 60 000 personer visar IT-och 

Telekomföretagens rapport ”Akut och strukturell kompetensbrist i IT- och 

Telekomsektorn” (Von Essen, u.å). Förra året (2016) låg rekryteringsbehovet på den 

högsta nivån sedan år 2011 och på en förfrågan till företag inom IT-branschen uppgav 

alla tillfrågade att de behövde öka sin personalstyrka (Teknikdygnet, 2016). Det här 

innebär att det råder stor konkurrens även om den befintliga personalen inom ett IT-

företag, vilket skapar en hög personalomsättning i branschen då arbetstagare byter 

arbete i stor utsträckning (Teknikdygnet, 2016). Personalomsättningen speglar den 

mängd arbetstagare som byts ut i en organisation under en specifik tidsperiod (Devi & 

Murali, 2016). Den höga personalomsättningen i IT-branschen påverkar 

organisationerna negativt då det är förenat med stora kostnader att rekrytera nya 
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arbetstagare och lära upp dem. Ofta är det högpresterande arbetstagare som byter 

arbetsplatser vilket även resulterar i förlorad kunskap och kapacitet för organisationen 

(Uriesi, 2016). Det har även visat sig att hög personalomsättning minskar 

organisationens effektivitet och påverkar arbetsmoralen negativt för de arbetstagare 

som arbetar kvar. Det är således viktigt att skapa en förståelse för vilka faktorer som 

ligger till grund för den höga personalomsättningen inom IT-branschen för att 

organisationer ska kunna möta arbetstagarnas behov (Devi & Murali, 2016). 

 

Forskning visar att HRM-aktiviteter påverkar en organisations personalomsättning 

(Hussain & Rehman, 2013).  En organisation som är bra på att implementera HRM-

aktiviteter ökar de anställdas tillfredställelse i arbetet vilket skapar lojalitet till 

organisationen och hämmar personalomsättningen (Manistitya & Fongsuwan, 2015). 

Arbetet med HRM inom ett företag består av en mängd olika aktiviteter som syftar till 

att koppla företagets personalarbete till organisationens övergripande mål. 

Kategoriseringen av dessa aktiviteter är inte homogen inom fältet för HRM utan delas 

ni på olika sätt. Hussain och Rehman (2013) definierar HRM-aktiviteter som träning 

och utveckling, prestationsbedömning, utveckling av arbetsgrupper, interna 

kommunikationssystem, rekrytering och urval, anställningssäkerhet, belöning och 

kompensation samt anställdas egenmakt (min översättning från engelska till svenska). 

Hur dessa olika aktiviteter implementeras i en organisation påverkar personalens 

arbetstillfredsställelse. Forskning har visat att organisationer som erbjuder träning och 

utveckling har lägre personalomsättning än de som inte erbjuder sina anställda 

utvecklingsmöjligheter (Chew 2004 i Hussain och Rehman, 2013). Det har även visat 

sig att de arbetstagare som uppfattar lönesättningsprocessen som orättvis har en större 

benägenhet att lämna organisationen än de som uppfattar den som rättvis, även om de 

är missnöjda med sin lön (Uriesi, 2016).  

 

IT-branschen ses i den här studien i relation till hur dagens samhälle ser ut. Ett 

samhälle som enligt Bauman (2002) kan beskrivas som ett postmodernt samhälle eller 

som ett informationssamhälle. Ett sådant samhälle präglas av individualism. 

Individualismen påverkar arbetsmarknaden och speglar den flexibilitet som livet i det 

postmoderna samhället präglas av. Flexibilitet och en kort tidshorisont hänger här 

ihop med frekventa arbetsplatsbyten. Något som idag både är vanligt förekommande 

och förväntas att öka. Individualismen visar sig även i dagens personalarbete som 
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utvecklats från kollektiva lösningar i industrial relations (Söderström & Lindström, 

1996) till ett mer individualistiskt fokus i human resource management (Flach, 2006).   

1.2 Problemdiskussion 

Idén kring den här uppsatsen dök upp i samtal med vänner som arbetar inom  

IT-branschen. De beskrev den stora personalrörligheten som präglar branschen och 

beskrev det även som en strategi att byta arbetsgivare ofta för att uppgradera sina 

arbetsvillkor. Även forskningen bekräftar den höga personalomsättningen i IT-

branschen (Devi & Murali, 2016) och den stora efterfrågan på kompetens som råder 

och förväntas att öka (Von Essen, u.å). Som HRM-student satte det igång mina tankar 

kring hur det påverkar personalarbetet i organisationerna. Forskning visar att HRM 

har en viktig roll för att kontrollera utflödet av arbetstagare och därför är den höga 

personalomsättningen inom IT-branschen ytterst relevant för HRM-arbetet i 

organisationerna (Manistitya & Fongsuwan, 2015). Manistitya och Fongsuwan (2015) 

argumenterar även för att HRM-aktiviteter har direkt och positiv effekt på 

jobbtillfredställelse och engagemang hos de anställda. Det innebär således att HRM-

aktiviteter kan hämma personalomsättningen. 

 

Hur kan då HRM arbeta för att behålla personal i IT-branschen? Den frågan uppkom i 

början av den här uppsatsprocessen. Men trots att forskning visar att HRM-aktiviteter 

påverkat organisationens personalomsättning är inte syftet att beskriva hur human 

resources arbetar för att behålla sin personal. Det som intresserar mig är att fokusera 

på dem som faktiskt tar besluten att antingen stanna eller byta arbetsgivare, nämligen 

de anställda i IT-branschen. Ur ett HRM-perspektiv är det relevant att undersöka vad 

som får personal inom IT-branschen att stanna inom ett företag eller välja att byta då 

personalen är en nyckelfaktor för organisationer att nå sina mål. Det är en stor 

utmaning för HRM att behålla sin personal i IT-branschen. Att få förståelse för vad de 

anställda söker hos en arbetsgivare är en viktig del av den samlade bilden i arbetet 

med den utmaningen.  

 

Då studien är av sociologisk karaktär är det även viktigt att förstå hur samhället och 

individen samspelar. Ahrne och Hedström skriver: ”Analysen av hur människors 

interaktion organiseras är enligt vår mening central för att förstå samhällsutvecklingen 

i stort. Organisering är en av de mest grundläggande och primära mänskliga 



 4 

handlingsformerna” (Ahrne & Hedström, 1999 s. 5). Citatet tillför ett argument för att 

utmaningen som HRM står inför i IT-branschen inte kan ses isolerat från sin kontext 

utan måste ses i relation till samhället. Genom att få förståelse för hur personalen i  

IT-branschen resonerar i sitt arbetsliv är min förhoppning att även få förståelse för hur 

samhällets strukturer är med och påverkar.  

1.3 Syfte och forskningsfrågor 

Studien fokuserar på personalrörligheten i IT-branschen. Syftet med studien är att 

undersöka vad arbetstagare inom IT-branschen söker i ett företag för att arbeta kvar 

under en längre tid samt vad som får dem att vilja byta arbetsgivare. Då studien utgår 

från ett HRM-perspektiv syftar den även till att förstå hur HRM kan arbeta för att 

behålla personal i IT-branschen. Till sist är studien är även av sociologisk karaktär 

och syftar därför även att sätta problemet i ett samhällsperspektiv. Forskningsfrågorna 

är därmed: 

 

- Vilka faktorer har betydelse för arbetstagares beslut att stanna respektive 

lämna sin arbetsgivare i IT-branschen? 

- Hur kan HRM arbeta för att behålla personal i IT-branschen? 

- Hur kan personalrörligheten i IT-branschen förstås utifrån ett samhälleligt och 

ett individualistiskt perspektiv? 

1.4 Avgränsning 

Studien är avgränsad till IT-branschen i Sverige och endast de arbetstagare som 

arbetar inom branschen i Sverige är relevanta för studien. Syftet och dock inte att 

generalisera resultaten till hela IT-branschen i Sverige då den är av småskalig karaktär 

och metodvalen inte motiverar till det. Fokus ligger på att förstå vilka villkor som 

eftersträvas för arbetstagare inom IT-branschen och för att uppnå detta är det inte 

nödvändigt att avgränsa studien till en specifik typ av företag eller yrkesgrupp, det 

väsentliga handlar om hur arbetstagarna upplever sina villkor. Därför medverkar 

informanter som arbetar med olika typer av uppgifter, i olika typer av företag. Till sist 

är studien avgränsad så att entreprenörer inte medverkar i studien då de inte kan anses 

vara anställda utan i företagsledande position.   
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1.5 Studiens struktur 

Studiens första avsnitt är en inledning där en bakgrund presenteras följt av en 

problemdiskussion där det sociologiska problemet presenteras. Det följs av syfte och 

forskningsfrågor, studiens avgränsning, strukturen på studien samt ett kontextavsnitt 

där human resource management redogörs för.  

 

Det andra avsnittet redogör för det teoretiska ramverket. Där används tre huvudteorier 

för att sedan analysera det empiriska materialet. Dessa tre huvudteorier är 

individualism i det postmoderna samhället (Bauman, 2002), konflikten mellan individ 

och organisation (Argyris, 1973) samt resursstyrning som HRM-aktivitet (Flach, 

2006).  

 

Studiens tredje avsnitt presenterar de metodval som gjorts under studiens gång. Den 

metodologiska utgångspunkten presenteras, att studien utgår från kvalitativ metod 

samt den fenomenologiska metodansatsen.  Sedan redogörs författarens förförståelse, 

kort om uppsatsprocessen, urvalet som gjorts, hur intervjuguiden är upplagd samt hur 

intervjuerna genomfördes. Till sist presenteras analysmetoden och etiska 

överväganden.  

 

Det fjärde avsnittet presenterar det empiriska materialet och analysen av det. Avsnittet 

inleds med en presentation av informanterna följt av två avsnitt med empiriskt 

material som uppdelat efter de två olika urvalsgrupperna. I slutet sammanfattas 

resultatet och analysen i stora drag. 

 

Studiens femte avsnitt inleds med en återkoppling till studiens första avsnitt. Därefter 

diskuteras studiens slutsats och svaret på forskningsfrågorna redogörs för. Sedan 

presenteras en personlig reflektion angående studien följt av förslag på vidare 

forskning.  

1.6 Kontext 

Nedan presenteras det kontext som är relevant för studien. Uppsatsen skrivs i 

huvudämnet sociologi med en human resource management inriktning. Därför 

beskrivs först personalarbetets historia för att få förståelse för utvecklingen av det 

arbete som lett fram till human resource management. Därefter presenteras industrial 
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relations kort för att ge en förståelse för en kontrast till HRM, då industrial relations 

speglar personalarbetet i det moderna samhället. Till sist presenteras innebörden av 

human resource management för att ge en förståelse för det ämne som studien är 

inriktat på.  

1.6.1 Personalarbetets historia 

Human Resource Management (HRM) behandlar en organisations personalarbete ur 

ett ledningsperspektiv. Historiskt sett härstammar HRM från personalarbete men det 

har intagit olika perspektiv i olika tidsperioder (Boglind, Hällsten, & Thilander, 

2013). Mellan åren 1910-1949 anses personalarbetet ha skapats. Det blev då socialt 

inriktat och en mängd intressekontor skapades med syfte att förbättra arbetarnas 

villkor. Ett framträdande exempel är SAIA (Socialarbeta Inom Industri och Arbetsliv) 

som startades 1922 och lyckades med förbättringar i arbetsmiljö i en mängd 

organisationer (Damm, 1993). Under 1950- talet förändrades personalarbete från 

socialarbete till personaladministration. Perioden sträckte sig fram till cirka 1969 och 

innebar att personalarbetet blev mer administrativt och mer inriktat på individen. 

Personalarbetet under 1970- talet benämns som ”i demokratins tjänst” och präglades i 

stor utsträckning av reformer i arbetsrätten där Lagen om medbestämmande i 

arbetslivet (MBL) och även Arbetsmiljölagen (AML) introducerades i Sverige 

(Damm, 1993). När 1980-talet sedan inträdde gick personalarbetet över till ett större 

ledningsperspektiv och HRM började växa fram. Det lade grunden till det 

personalarbete som bedrivs idag där det ses som en strategisk fråga för hela 

organisationen (Boglind et al. 2013).  

1.6.2 Industrial relations (IR) 

Industrial relations (IR) speglar personalarbetet i det moderna industrisamhället. Det 

växte fram i takt med industrisamhällets tillväxt i början av 1900-talet som skapade 

nya ekonomiska och sociala förutsättningar i Sverige. Det bidrog till att 

personalavdelningarna växte i både mängd och storlek. IR behandlar förhållandet 

mellan den dåvarande arbetsmarknadens tre stora aktörer, nämligen 

arbetsgivarorganisationerna, staten och de fackliga organisationerna. 

Arbetsmarknaden reglerades främst genom avtal mellan de tre stora aktörerna. 

Personalarbetet sköttes därför främst genom administrativa uppgifter för att utföra de 

bestämmelser som tillkommit genom de centrala förhandlingarna. IR handlar således 
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om kollektiva lösningar för arbetsmarknaden där syftet var så lika villkor som möjligt 

för alla för att främja välfärden och sociala förhållanden i Sverige (Söderström & 

Lindström, 1996).  

1.6.3 Human Resource Management (HRM) 

Till följd av den globala ekonomins konkurrenskraft och tryck på förändring har 

organisationer idag stora krav på att vara flexibla och kunna anpassa sig efter 

omgivningen. För att möta kraven som det omgivande samhället ställer måste 

organisationen inneha effektiva arbetsinsatser i hela verksamheten. Det sätter en stor 

press på personalen då de finns överallt i en organisation och utför arbetet. För att 

klara det utgår HRM-perspektivet från att integrera personalresurserna på ett sätt för 

att klara organisationens mål (Flach, 2006). Det finns ingen precis formulering av 

innebörden av HRM, men Bratton och Gold (2003) definierar det som följande: 

 

Human resource management (HRM) is a strategic approach to managing 

employment relations which emphasizes that leveraging people’s capabilities is 

crucial to achieving sustainable competitive advantage, this being achieved through a 

distinctive set of integrated employment policies, programmes and practices (Bratton 

& Gold, 2003, s. 7)  

 

Det kan även utläsas en innebörd av HRM ur själva orden human resource 

management. Human resource (HR) beskriver människorna i organisationen och de 

kunskaper, färdigheter, attityder och det engagemang de tillför organisationen. Ordet 

management beskriver det strategiska ledarskapet som syftar till att skapa värde för 

organisationen (Bratton & Gold, 2003). Skillnaden mellan HR och HRM är i 

praktiken att HR är det operativa personalarbetet medan HRM har hand om de 

strategiska frågorna. Till skillnad från industrial relations och personaladministration 

anses HRM vara en ledningsfråga som skapar värde till organisationen (Bratton & 

Gold, 2003). Det finns ingen enskild modell för HRM men tanken är att HR-personal 

ska arbeta med strategiska frågor och därför har mycket av det operativa arbetet 

decentraliserats till linjechefer, dock med stöttning från HR (Mckenna & Beech, 

2008). En grundtanke inom HRM är förtroendet för organisationens personal där de 

ses som mycket kompetenta och benägna att kontrollera sitt eget arbete. HRM har 

därför inte en kontrollerande funktion där personalen styrs med järnhand utan syftet är 
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att ha styrning inbyggt i HRM-aktiviteter som får personalen att styra sig själva. Som 

exempel kan nämnas belöningssystem som prestationsrelaterad lön (Flach, 2006). 

HRM ska således ge de anställda förtroende att ta beslut i sitt arbete och många 

organisationer som arbetar utefter HRM har således ett ”buttom-up” perspektiv i sina 

beslutsvägar vilket innebär att beslut tas långt ned i organisationen.  

 

Flach (2006) beskriver att det i en organisation finns olika funktioner för HRM och 

tar upp tre huvudfunktioner som innehåller flera olika HRM-aktiviteter:  

 

• Resursplanering och försörjning som innebär att planera för behovet av 

personal, attrahera, rekrytera samt göra urval i personal. 

• Resursstyrning där fokus ligger på att leda, utveckla, motivera och belöna 

personal. 

• Uppföljning- och bedömning av personalen och de aktiviteter som genomförs.  

 

HRM beskrivs inta en roll som utgår från organisationens mål och utvecklar 

personalmål och strategier för aktiviteterna som ingår i resursplanering och 

resursstyrning. Att följa upp och bedöma aktiviteterna som genomförts är även en 

viktig faktor för att förstå i vilken grad strategierna och de individuella prestationerna 

tillför värde till organisationen. Syftet är att HRM ska samordna och strategiskt 

utveckla aktiviteterna i varje funktion för att skapa värde till organisationen. En av 

faktorerna som skiljer HRM mot tidigare personalarbete är att HRM bör ha nära 

kontakt med ledningen i företaget för att kunna vara länken mellan ledning och 

operativt personalarbete (Flach, 2006). Nedan följer en bild som visar ett exempel på 

en process för HRM. 
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1.6.4 Figur 1 

 

     (Figur 1, Flach 2006, s. 28) 
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2. Teoretiskt ramverk 

Det teoretiska avsnittet beskriver två huvudteorier samt begrepp som är relevanta för 

att analysera det empiriska materialet. De två huvudteorierna är Bauman (2002) som 

beskriver det individualistiska postmoderna samhället och Argyris (1973) som 

beskriver en konflikt mellan individ och organisation. Den centrala 

begreppsapparaten är resursstyrning från ett HRM-perspektiv som Flach (2006) 

beskriver. För att stödja huvudteorierna innefattar kapitlet även andra författare. 

Söderström och Lindström (1996) beskriver utvecklingen från modernitet till 

postmodernitet och används som bakgrund till Baumans (2002) teori om det 

individualistiska postmoderna samhället.  

2.1  Det postmoderna samhället 

Då studien är av sociologisk karaktär beskrivs i det här avsnittet två teorier om det 

postmoderna samhället för att beskriva det kontext som IT-branschen förhåller sig till. 

För att förstå samhällsutvecklingen beskrivs utvecklingen från modernitet till 

postmodernitet av Söderström och Lindström (1996). För att sedan beskriva det 

postmoderna samhället beskrivs Baumans (2002) teori om det individualiserade 

samhället.  

2.1.1 Från modernitet till postmodernitet 

Utvecklingen av personalarbete måste ses i sin kontext, nämligen det omgivande 

samhället. Personalarbetet växte fram i takt med att industrialiseringen byggdes upp 

där rollerna mellan arbetstagare och arbetsgivare blev fastställda. Perioden brukar 

betecknas som det moderna samhället och kännetecknas av rationellt tänkande och 

styrdes i stor grad av traditioner (Söderström & Lindström, 1996). Vid 1980-talets 

början skedde ett skifte efter att industrierna hade minskats under en tid. Det kan 

beskrivas som att samhället trädde in i en ny era, det postmoderna samhället. 

Söderström och Lindström (1996) beskriver dock att det även kan ses som att det 

postmoderna samhället innebär ett informationssamhälle i och med den snabba 

tekniska utvecklingen i samhället. Det rådande samhället präglas av en individualism 

och traditioner anses inte längre styrande. Det postmoderna samhället präglas även av 

en globalisering av samhällen, marknad och ekonomi vilket i stor grad påverkar 

arbetsmarknaden och personalarbetet. Den globala konkurrensen i det postmoderna 
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samhället ställer krav på organisationer att vara flexibla vilket även ställer nya krav på 

personalarbetet (Söderström & Lindström, 1996). 

2.1.2 Individualism i det postmoderna samhället 

Bauman (2002) beskriver att samhället historiskt sett byggt på traditioner. I det 

moderna industrisamhället var tidshorisonterna långsiktiga och man kunde vara säker 

på att individen arbetade inom samma fabrik nästan hela sitt liv. Arbetarens och 

arbetsgivarens livsöden var sammanflätade vilket innebar ett ömsesidigt beroende. 

Samhället har dock utvecklats sedan dess och Bauman (2002) beskriver att det 

postmoderna samhället präglas av en individualism. Den långsiktiga tidshorisonten 

som präglade det moderna samhället har bytts ut mot en kortsiktig tidshorisont. 

Bauman beskriver att den kortsiktiga livsstrategin inte är individens val utan 

samhällets institutioner är inte längre är delaktiga i individens liv. Trots alla 

möjligheter att forma sina egna liv så bygger de möjligheterna inte på villkor som 

individerna själva kan styra över. Individen i det postmoderna samhället står därför nu 

med eget ansvar inför sitt livsöde.  

 

Dagens samhälle är således ytterst individualiserat. Individualismen påverkar 

arbetsmarknaden och speglar den flexibilitet som livet i det postmoderna samhället 

består av. Den kortsiktiga tidshorisonten gör att arbetsmarknaden består av mycket 

arbetsplatsbyten som bara förväntas öka. Arbetsgivare och arbetstagare räknar inte 

längre med att befinna sig i varandras sällskap under en längre tid, vilket var fallet i 

det moderna samhället. Därför brer idag korttidsanställningar ut sig. Även 

tillsvidareanställningar beskrivs som otrygga för att de inte har någon inbyggd 

trygghet utan endast en ”tillsvidare-klausul”( Bauman 2002, s. 34).  

 

Att finna arbete beskrivs som en tävlingsinriktad elitverksamhet där tempot är högt 

och utesluter de som inte kan hänga med i tempot. Arbetsmarknaden har, precis som 

samhället, blivit otryggt. Det beskrivs ha en splittrande funktion där individualismen 

tvingar individerna att tävla mot varandra och skapar ett samhälle med ”jag-först 

känslor” (Bauman, 2002, s.125) där människor ser inåt i sig själv istället för utåt mot 

andra människor. Individen har hamnat i en situation med en otrolig frihet och måste 

således sträva efter personlig vinning på grund av den konkurrens som uppstått.  
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Bauman (2002) använder en campingplats som metafor för dagens samhälle och 

arbetsplatsen: 

 

”Platsen är öppen för vem som helst som har sin egen husvagn och pengar till att 

betala avgiften. Gäster kommer och går, ingen intresserar sig särskilt mycket för hur 

campingplatsen sköts, förutsatt att man har fått sig anvisad en tillräcklig stor yta för 

sin husvagn på, att eluttagen och vattenkranarna är i gott skick och att innehavarna av 

närbelägna husvagnar inte väsnas för mycket och sänker ljudet från grammofon- och 

tv-anläggningar efter tio på kvällen. Besökarna för med sig sina egna hem kopplade 

till bilen och utrustade med alla de tillbehör som krävs för det korta uppehållet. Var 

och en har sina egna planer och scheman och kräver av campingplatsens personal 

inget mer än att få bli lämnad i fred och lovar i utbyte att inte bryta mot 

campingplatsens regler och att betala avgiften. De betalar och de ställer krav. De kan 

ganska envetet hävda sin rätt att få gå sina egna vägar och kräva tillgång till utlovade 

tjänster. Ibland kan de ropa på bättre service; om de är tillräckligt rättframma, 

högröstade och beslutsamma kan de rent av få det. Om de upplever det som att de blir 

lurade eller tycker att campingplatsens löften inte håller kan de klaga och kräva sin 

rätt- men det faller dem inte in att ifrågasätta och söka förändra campingplatsens 

ledningsfilosofi. De kan på sin höjd lova sig själva att aldrig utnyttja anläggningen 

igen och att avråda sina vänner från att utnyttja den.” (Bauman, 2002, s.124) 

 

Samhället och arbetsplatsen är således flyktigt och individen är aldrig långvarig på 

samma plats. Den kortsiktiga tidshorisonten gör att individen strävar efter omedelbar 

tillfredställelse och tror att allt i samhället kan ersättas. I det moderna samhället fanns 

en ”till döden skiljer oss åt” mentalitet som har bytts ut till ”tills tillfredställelsen 

upphör” (Bauman, 2002, s. 191). Det finns därför alltid en strävan efter nästa projekt 

och nästa gräsplätt som ska vara grönare än den förra (Bauman, 2002, s. 190).  I 

arbetet tar det sig uttryck i ökade arbetsplatsbyten och en bristande lojalitet mellan 

arbetsgivare och arbetstagare. Bauman (2002) beskriver att ingen förnuftig människa 

ställer in sig på att arbeta hela sitt liv i samma organisation. Individualismen har 

således blivit vårt öde. 
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2.2 Konflikten mellan individ och organisation 

Det råder en motsättning mellan individens och organisationens behov enligt Argyris 

(1973).  Organisationer består enlig Argyris av individer som kollektivt går ihop för 

att nå ett bestämt mål. Individer är dock komplexa med olika typer av behov och 

dessa behov utvecklas från barn- till vuxentillstånd. Argyris (1973) beskriver således 

en utvecklingsmodell där individen utvecklas från att vara osjälvständig, inneha få 

och ytliga färdigheter samt ett kortsiktigt tidsperspektiv till att bli självständig, 

utveckla många och fördjupande färdigheter samt ett långsiktigt tidsperspektiv. I 

relation till individens utvecklingsmodell beskrivs formella organisationer kontrollera 

produktionen, ge order, utvärdera individens prestationer, belöna och bestraffa samt 

vidmakthålla medlemskap. Genom kontrollen som organisationen utövar uppstår en 

konflikt mellan individens behov av autonomi och organisationens behov av kontroll. 

Argyris (1973) beskriver att en organisation inte behandlar personal som att de 

anställt en hel individ med alla de behov som individen har, utan bara den del av 

individen som de behöver för att utföra arbetsuppgifterna. Konflikten mellan 

individen och organisationen får konsekvenser. Individen kan lämna organisationen 

genom att byta arbete, psykiskt lämna organisationen vilket visar sig i en försämrad 

prestation, kämpa mot organisationen men ändå stanna kvar eller nedvärdera arbetets 

inre betydelse och istället kräva högre lön för att stanna.  

 

Ju mer kontroll organisationen utövar desto mindre autonomi får individen och 

tvingas således in i mer barnlika tillstånd där de blir osjälvständiga, beroende och inte 

får möjlighet att utveckla sina färdigheter. Argyris (1973) beskriver således att 

arbeten med högre status som har en större autonomi än lågkvalificerade arbeten för 

med sig mer jobbtillfredställelse. Ledarskapet har även betydelse, för ju mer 

kontrollerande ledarskap desto mer beroende måste individen bli. Denna konflikt får 

stor betydelse för organisationer då Argyris (1973) hävdar att organisationer som 

utövar mycket kontroll får fler individer som slutar och därmed hög 

personalomsättning. När organisationer har nöjda medarbetare visar det sig även i 

prestation.  

 

Det finns således en konflikt mellan vad organisationer kräver av individen och 

individens behov av autonomi. Det blir dock en ond cirkel där organisationer är 
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uppbyggd på ett sätt som får individerna att motsätta sig kraven samtidigt som 

organisationerna drabbas av konsekvenser i form av personalomsättning och 

försämrad prestation (Argyris, 1973).  

2.3 Resursstyrning  

Inom HRM används resursstyrning för att få personalen att styra sig själva genom att 

tillämpa HRM-aktiviteter som leder, motiverar, utvecklar och belönar personalen. 

Aktiviteterna är viktiga för personalens upplevelse av arbetet och även för 

organisationens ekonomiska perspektiv då motivation skapar högre produktion 

(Flach, 2006). Det finns inte några givna aktiviteter inom HRM som appliceras utan 

de kan variera. Motivation, utveckling och belöning är inte heller isolerade faktorer 

utan är i många fall integrerade. För att exempelvis hålla personalen motiverad kan 

organisationen erbjuda både yttre och inre förmåner som belöning (Flach, 2006). 

Yttre förmåner innebär de faktorer som gör att personalen är benägen att stanna kvar i 

organisationen som exempelvis lön. De inre faktorerna innefattar istället aktiviteter 

för att behålla personal som exempelvis karriärutveckling och meningsfulla 

arbetsuppgifter. Flach (2006) beskriver att inre motivationsfaktorer kan antas ha större 

inverkan i personalens benägenhet att stanna kvar i en organisation. Nedan tas utvalda 

HRM-funktioner från Flach (2006) begrepp resursstyrning. De har valts ut med 

relevans för syfte med studien och det empiriska materialet.  

2.3.1 Lön 

Lönen är en grundläggande aktivitet inom HRM då det är den centrala 

motprestationen från organisationen för det arbete som personalen lägger ned. HRM 

måste beakta två viktiga aspekter när det gäller lön: som ledningsinstrument och 

allmänna rättviseföreställningar om lön. Till skillnad från industrial relations där 

lönen främst sattes centralt och sedan implementerades av personalavdelningen så 

används lönen ofta inom HRM som ledningsinstrument i form av belöning- och 

styrsystem och sätts därmed ofta individuellt. Lönestrategin bör vara i linje med 

verksamhetsstrategin och lönesättningen bör sättas på ett sätt som tjänar 

organisationens och medarbetarnas intressen (Flach, 2006). Genom att använda lön 

som belöningssystem där lönen är differentierad mellan exempelvis fast lön, förmåner 

och rörlig prestationslön kan HRM motivera och belöna prestation inom 

organisationen. Lönen har för den anställda en försörjningsfunktion men lönen kan 
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även vara mer än så. Flach (2006) beskriver att det hos alla finns föreställningar om 

vad som är rättvist när det gäller lönesättning. Det måste finnas en balans mellan det 

som personalen presterar och den finansiella kompensationen. Det är även viktigt att 

organisationen bygger lönesättningen på samma premisser för personalen då de 

anställda jämför sig med referenspersoner och förväntar sig att liknande prestationer 

ger liknande kompensation (Flach, 2006).  

2.3.2 Kompetensutveckling: Träning, utveckling och karriär   

Kompetens kan beskrivas ur både medarbetarens och organisationens perspektiv. Ur 

medarbetarens perspektiv innebär kompetens personens förmåga att genomföra en 

uppgift i ett speciellt sammanhang. Från organisationens sida innebär kompetens ett 

begrepp som betecknar det specifika kunnande som organisationen har genom 

medarbetarna för att bedriva verksamheten (Flach, 2006). Kompetens är särskilt 

viktigt i kunskapsintensiva företag där personalens kunnande har stor betydelse för att 

kunna genomföra de varor eller tjänster som organisationen erbjuder (Flach, 2006). 

För att organisationen ska få ny eller förändrad kompetens så förutsätter det att 

medarbetarna utvecklas och lär sig nya saker. Kompetensutveckling innefattar således 

träning och utveckling för medarbetare dels för att fylla organisationens 

kompetensbehov men även för att möta medarbetarens karriärambitioner (Flach, 

2006). Organisationen kan även erbjuda utvecklings- och karriärmöjligheter som 

belöningssystem då det är inre förmåner som enligt Flach (2006) skapar motivation 

och lojalitet hos medarbetarna.  

 

Flach (2006) beskriver en karriär som ”förändringar av arbeten och arbetsuppgifter 

över tiden. Förändringar kan vara mer eller mindre formella, kontinuerliga eller 

diskreta. På ett generellt plan kan ett antal faser i en sådan karriärutveckling för 

individen urskiljas, från hans val av och introduktionen till ett arbets-/yrkesområde, 

den tidiga karriären och etablering inom ett arbetsområde, till en successiv 

nedtrappning.” (Flach, 2006, s.138). Från medarbetarens perspektiv speglas karriären 

de personliga drivkrafterna för roller och uppdrag som bygger upp en karriär. För att 

karriärutvecklingen ska gynna både organisationen och medarbetaren krävs det att det 

finns möjligheter i organisationen för medarbetaren att bygga sin karriär. Från 

organisationens sida krävs det att i medarbetaren har rätt kompetens och personliga 
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kvaliteter för de karriärvägar som finns. Det är således en dynamisk process mellan 

organisation och medarbetare (Flach, 2006).  

 

För att genomföra kompetensutveckling i en organisation kräver det träning för att 

utveckla medarbetarna. Träning kan genomföras i det operativa arbetet, även kallat 

on-the-job träning eller genom mer organiserat som genom utbildningsinsatser. 

Kompetensutveckling via utbildningsinsatser avser att förmedla en specifik kunskap 

som har betydelse för arbetet och verksamheten. Metoderna för att erbjuda träning till 

medarbetarna beror ofta på om organisationen har ett underhållningsbehov eller- 

utvecklingsbehov av kompetens. Underhållningsbehov kan ofta tillgodoses med on-

the-job träning medan utvecklingsbehov ofta kräver en större utbildningsinsats. För 

att kunskapen ska leda till inlärning måste medarbetaren uppfatta utbildningen som 

meningsfull i sitt arbete (Flach, 2006).  

2.3.3 Målstyrning och egenkontroll 

Målstyrning beskrivs som en viktig faktor i en organisations resursstyrning för att 

styra personal och få dem motiverade. Att ha mål att arbeta efter anses skapa 

motivation då det är viktigt för personalen att känna en utmaning för att sedan kunna 

känna utveckling. Målstyrning används även som ett sätt att implementera 

organisations- och verksamhetsmål. Organisationsmål delas upp i verksamhetsmål, 

funktionsmål och sedan mål för varje medarbetare. På det sättet gynnas både 

organisation och medarbetare vid en måluppfyllelse, dock så måste det vara 

realistiska och mätbara mål (Flach, 2006). Att ge medarbetare uppsatta mål att arbeta 

efter skapar även utrymme för medarbetarna att ta egna beslut och styra över sitt eget 

arbete. Att ha egenkontroll över sitt arbete beskrivs som viktigt för att medarbetare 

ska behålla en motivation i sitt arbete. För mycket standardiseringar, regler och 

formalisering skapar passivitet och osjälvständighet hos medarbetare. Genom att 

istället använda sig av målstyrning får medarbetarna kontroll över sitt arbete och 

större möjligheter att kunna se helheten av arbetet (Flach, 2006).  
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3. Metod 

I metodavsnittet redogörs för den metodologi som studien utgår från, att studien är av 

kvalitativ karaktär och att den utgår från en fenomenologisk metodansats. Vidare 

redogörs den förförståelse som författaren har, hur uppsatsprocessen gått till, hur 

tidigare forskning söktes och valdes ut, urvalet för studien, hur intervjuguiden är 

upplagd samt hur intervjuerna genomfördes. Till sist presenteras den analysmetoden 

som använts samt etiska reflektioner kring studien.  

3.1 Metodologi 

Studiens metodologi speglar vilket perspektiv på kunskap som förmedlas. Metodologi 

kan ses som vetenskapliga glasögon som påverkar det sätt vi ser på världen (Sjöberg, 

2008). Att redovisa den metodologiska utgångpunkten är därmed betydelsefullt för att 

förstå den kunskap som produceras i studien. Syftet med den här studien är att förstå 

vad det är som efterfrågas av arbetstagare i IT-branschen för att stanna inom ett 

företag samt hur den stora personalrörligheten kan förstås utifrån ett 

samhällsperspektiv. Det framkommer således redan i syftet att studien utgår från en 

förstående metodologi och det styr även valet av metodansats och insamlingsmetod. 

Den metodologiska utgångspunktens fokus är därmed att förstå informanternas 

upplevelser och erfarenheter och utifrån deras beskrivningar tolka resultatet på 

gruppnivå. Syftet är dock inte att generalisera resultatet i studien till arbetstagare i 

hela IT-branschen.  

  

Det är även relevant att diskutera hur studien förhåller sig till metodologisk- 

individualism och kollektivism då även det påverkar den kunskap som studien 

förmedlar. Den första frågeställningen: ”Vilka faktorer har betydelse för arbetstagares 

beslut att stanna respektive lämna sin arbetsgivare i IT-branschen?” utgår från ett 

individualistiskt synsätt. Den speglar således ett metodologisk individualistiskt synsätt 

där efterfrågan av arbetsvillkor utgår från den enskilda individen. Den andra 

frågeställningen ”Hur kan personalrörligheten i IT-branschen förstås utifrån ett 

samhälleligt och individualistiskt perspektiv?” speglar dock en metodologisk 

kollektivistiskt synsätt och syftar till att generera kunskap om de sociala strukturer 

som påverkar individernas val och efterfrågan av arbetsvillkor. Studien förhåller sig 

således till både metodologisk individualism och kollektivism. Syftet med det är att 
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förstå individernas strävan inom IT-branschen, men deras beteenden måste också 

förstås utifrån de drag de har gemensamt.  

3.2 Kvalitativ metod 

Studien är av kvalitativ karaktär. Syftet med att välja kvalitativ metod är för att få 

förståelse för vad arbetstagare i IT-branschen efterfrågar för att stanna inom ett 

företag samt hur personalrörligheten i IT-branschen kan förstås utifrån ett 

samhällsperspektiv. Kvalitativ metod lämpar sig således bäst då metoden behandlar 

”mjuka data” vilket kan kännetecknas som ord och beskrivningar (Denscombe, 2009). 

Det bidrar till studien genom att ge förståelse för informanternas upplevelser. 

Kvantitativ metod hade inte varit lämpligt i den här studien då det inte förmedlar en 

djupare förståelse av ett fenomen utan är mer inriktat på fakta och siffror 

(Denscombe, 2009).  

3.3 Metodansats  

Studien är inspirerad av en fenomenologisk metodansats. Fenomenologi fokuserar på 

erfarenheter och syftar till att finna essensen i ett fenomen (Denscombe, 2009) vilket 

lämpar sig för den här studien då syftet är att förstå personalrörligheten i IT-branschen 

utifrån informanternas erfarenheter. Essensen kommer försöka finnas utifrån en 

tematisk analys där syftet är att hitta samband i det empiriska materialet. Metoden är 

deduktiv vilket innebär att det empiriska materialet förstås utifrån teori, till skillnad 

från den induktiva metoden som tar utgångspunkt i det empiriska materialet 

(Denscombe, 2009). Fenomenologi betonar subjektivitet snarare än objektivitet (ibid.) 

vilket innebär att syftet är att förstå personalrörligheten i IT-branschen utifrån 

informanternas erfarenheter. Det innebär dock att studien inte kan generaliseras till 

hela IT-branschen utan endast producera kunskap om de specifika erfarenheter som 

undersöks.  

3.4 Förförståelse 

I den fenomenologiska metodansatsen är epoché ett centralt element att använda sig 

av. Det innebär att förförståelsen ska försöka sättas åt sidan för att kunna förstå 

informanternas erfarenheter så som de upplever dem (Denscombe, 2009). Kvalitativ 

metod färgas dock av subjektivitet och således av författarens förförståelse. Som 

författare är jag därmed kritisk till att kunna sätta min förförståelse helt åt sidan. 

Istället redogör jag för min förförståelse för att vara så transparent som möjligt.  
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Vid studiens början hade jag en förförståelse om att IT-branschen präglas av hög 

personalomsättning och därmed mycket arbetsplatsbyten. Förförståelsen kom dels 

från artiklar och kunskap kring den höga efterfrågan i IT-branschen men även från 

samtal med vänner som arbetar inom IT-branschen. Mina vänner uttryckte att det kan 

ses som en strategi att byta arbetsplats ofta för att förbättra sina arbetsvillkor. Jag fann 

det väldigt intressant och började fundera på ämnen kopplat till personalrörlighet i  

IT-branschen. Som human resource management student har jag även förförståelse 

kring HRM-arbete från tidigare kurser. I stora drag är min förståelse att  

HRM-aktiviteter är kopplade till de anställdas arbetsvillkor och påverkar således 

deras lojalitet och attityd till organisationen. Min förförståelse är därför att 

arbetstagares benägenhet att byta arbetsplats har en koppling till de HRM-aktiviteter 

som organisationen arbetar med.  

3.5 Uppsatsprocess 

Studien startade med ett intresse för hur den höga personalomsättningen i  

IT-branschen påverkar HRM-arbete och hur HRM-aktiviteter kan hämma 

personalrörligheten. Min första tanke var att undersöka hur human resources arbetar 

för att behålla personal inom IT-branschen. Efter lite eftertanke kände jag dock att jag 

ville skriva en uppsats som var relevant för human resources arbete men inte 

nödvändigtvis beskrivande om hur de faktiskt arbetar. Därför valde jag istället att 

fokusera på de anställdas upplevelser. Mitt intresse låg i att förstå deras åsikter om 

vad det är som får dem att arbeta kvar på ett företag eller välja att byta, vilket är 

relevant att förstå från ett HRM-perspektiv och min förhoppning är att kunna 

producera en uppsats som kan vara relevant för human resources arbete inom  

IT-branschen.  

 

Som ett första steg påbörjades en sökning efter relevant forskning i ämnet. De 

databaser som användes var Luleå tekniska universitets databas för artikelsökningar. 

Sökorden som användes var ”Staff turnover” och ”Information technology” och 

artiklarna skulle vara peer reviewed. Där uppdagades relevant och ny forskning om 

personalomsättningen i IT-branschen med fokus på den betydelse som  

HRM-aktiviteter har för ämnet. För att välja ut artiklar gjordes ett bekvämlighetsurval 

där jag tog fyra artiklar som handlade om hur HRM-aktiviteter påverkar 
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personalomsättningen i IT-branschen. De lästes igenom och innehållet var relevant 

som bakgrund till den här studien. Hussain och Rehman (2013) bidrar med en 

förståelse kring att HRM-aktiviteter påverkar personalomsättning vilket är en 

förutsättning för den här studiens undersökningsområde. Uresi (2016), Devi och 

Murali (2016) samt Manistitya och Fongsuwan (2015) bidrar sedan med hur specifika 

HRM-aktiviteter påverkar anställdas inställning till att lämna eller stanna inom ett 

företag.  

3.6 Urval 

Urvalet i den här studien är ett icke sannolikhetsurval. Till skillnad från ett 

sannolikhetsurval ligger fokus på speciella enheter som kan tillföra värde till studien. 

Sannolikhetsurval fokuserar istället på statistiska lagar och används oftast i 

storskaliga forskningsprojekt (Denscombe, 2009). Eftersom att den här studien är 

småskalig och även av deduktiv karaktär lämpar sig ett icke sannolikhetsurval bäst. 

Syftet är således inte att generalisera resultatet till alla anställda i IT-branschen utan 

istället få förståelse för informanternas tankar och erfarenheter.   

 

Studien fokuserar på två urvalsgrupper för att på ett bra sätt kunna relatera till syfte 

och frågeställning. Urvalsramen för grupp ett innebär att informanterna är anställda 

inom IT-branschen och har bytt arbetsgivare minst en gång de senaste fem åren. 

Urvalsramen för grupp två innebär att de också ska vara anställda inom IT-branschen 

och ska ha arbetat hos sin nuvarande arbetsgivare minst fem år. Entreprenörer faller 

dock bort från urvalet då de inte är anställda utan i en företagsledande position. Syftet 

med att intervjua de två olika grupperna är för att få förståelse för de faktorer som 

gjort att grupp ett valt att byta arbetsgivare och sökt efter något annat samt att förstå 

orsakerna till att grupp två valt att stanna kvar hos en och samma arbetsgivare. Om 

endast arbetstagare som bytt arbetsgivare intervjuats hade det inte bidragit till en 

tillräcklig förståelse för vad arbetstagare inom IT-branschen efterfrågar för att stanna 

inom ett företag. Det hade gett information om vad som saknats hos tidigare 

arbetsgivare men inte nödvändigtvis vad som fungerar och bidrar till att de anställda 

vill arbeta kvar i en organisation.  

 

Grupp ett och grupp två ingår i två urvalsramar med en stor mängd kandidater som 

skulle kunnat delta i studien. Urvalsramen är en objektiv sammanställning av en 
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population som sedan kandidater för studien kan göra ett urval ifrån (Denscombe, 

2009). Totalt så har tio informanter intervjuats varav fem vardera från de två 

urvalsgrupperna. För att välja informanter ur de två urvalsramarna så har ett 

snöbollsurval använts och även med inslag av bekvämlighetsurval. Ett snöbollsurval 

innebär en process där en person hänvisar till en annan person som kan vara med i 

studien och bekvämlighetsurval innebär att forskaren väljer dem som finns till hands 

(Denscombe, 2009). Det tog sig uttryck genom att jag fick hjälp av bekanta som 

arbetar i IT-branschen och fick kontakter förmedlade av dem, där av inslaget av 

bekvämlighetsurval. Åtta av de tio informanterna förmedlades via mina kontakter som 

arbetar inom IT-branschen vilket speglar ett snöbollsurval. För att få spridning i ålder 

var två av mina kontakter mellan 25-30 år och en annan 55+ år och hade arbetat inom 

IT-branschen hela sitt arbetsliv. De resterande två informanterna kom jag i kontakt 

med via Facebook där jag skickade ut en allmän förfrågan om att jag sökte 

informanter till studien. De två informanterna kontaktade då mig och anmälde sitt 

intresse att delta i studien, vilket också var ett bekvämlighetsurval. Att använda sig av 

bekvämlighetsurval kan kritiseras då det kan användas trots att informanterna inte är 

de bästa att ha medverkande i studien. I den här studien har informanterna dock 

värdefull information att tillföra då de uppfyller kriterierna för urvalsramen och 

därmed har erfarenheter av att både byta jobb och stanna inom ett företag, vilket är 

fokus i den här studien. Alla informanter arbetar i städer, två storstäder och en mindre 

stad. Det bör dock nämnas eftersom att det har betydelse för möjligheterna att kunna 

byta arbetsgivare då städer erbjuder fler arbetsmöjligheter än exempelvis landsbygd 

gör. 

3.7 Intervjuguide 

Intervjuerna följer två olika intervjuguider för de två olika urvalsgrupperna. De är 

båda semistrukturerade för att informanten ska få möjlighet att pratat fritt och inte bli 

styrda i sina resonemang samtidigt som frågorna håller intervjuerna inom ramen för 

vad som är relevant för studien. Båda intervjuguiderna har följande teman: 

introduktion, organisation/kontext, arbetsvillkor och mål. Introduktionen syftar till att 

börja med relativt lätta frågor som informanten kan svara på, exempelvis hur länge 

personen arbetat i IT-branschen, hur länge informanten arbetat i sin nuvarande roll 

och så vidare. Temat organisation/kontext syftar till att få information om företaget 

informanten arbetar på för att förstå det kontext som informanternas erfarenheter och 
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upplevelser bygger på. Temat arbetsvillkor innehåller en huvudfråga som behandlar 

vilka arbetsvillkor som varit styrande för informanten i val av arbetsplats. Frågan följs 

av underfrågor om vilken betydelse lön, utvecklingsmöjligheter samt egen kontroll 

över arbetet haft i val av arbetsplats. Dessa underfrågor bygger på tidigare forskning 

som visar att de faktorerna har stor betydelse för individers trivsel på sin arbetsplats 

(Hussain & Rehman, 2013).  Det sista temat, mål, syftar till att få information om 

informanten planerar att stanna hos sin arbetsgivare eller inte samt orsaker till 

informantens inställning. Det som skiljer intervjuguiderna åt är de olika fokus på 

antingen varför informanten bytt arbetsgivare eller varför informanten stannat hos sin 

arbetsgivare. Det har mynnat ut i två teman till respektive intervjuguide, dessa är: 

anledningar till att stanna hos en arbetsgivare samt anledningar till att byta 

arbetsgivare. Båda teman bygger på en huvudfråga där informanten får beskriva 

varför han eller hon valde att stanna hos sin arbetsgivare eller byta arbetsgivare. Som 

stöd till huvudfrågan finns underfrågor om informanten inte själv utvecklar sitt svar. 

De behandlar vilka arbetsvillkor som gör informanten nöjd samt vilka arbetsvillkor 

som gör informanten missnöjd på arbetsplatsen. 

 

Intervjuguiden eftersträvar hög validitet, det vill säga att frågorna ska vara lätta att 

förstås av informanterna för att ”mäta” det som avses att mäta (Denscombe, 2009).  

Dock så eftersträvar studien inte att kunna mäta svaren i den bemärkelse som 

kvantitativ forskning gör, vilket skulle kräva en tydlig avgränsning i frågorna. Syftet 

är att få tillgång till informanternas åsikter, tankar och erfarenheter vilket kräver 

relativt öppna frågor. Som författare vill jag inte utgå från förutfattade meningar kring 

varför de bytt eller stannat i ett företag. Därför består intervjuguiden av frågor där 

informanterna får utveckla sina resonemang själva utifrån en efterfrågad kontext eller 

en fråga. Dock vill jag hävda att det är just de öppna frågorna som gör att validiteten 

blir relativt hög då de frågorna ger mig tillgång till vad jag söker, nämligen åsikter, 

attityder och erfarenheter. Intervjuguiden är därför uppbyggd med en huvudfråga 

inom varje tema där informanten får utveckla sina tankar. Huvudfrågan följs av 

underfrågor som kan användas om informanten inte själv utvecklar sina resonemang. 

 

Den här studien fokuserar på upplevelsen av arbetsvillkor vilket kopplas till HRM. 

Jag valde dock att inte fråga informanterna om deras upplevelse av human resources 

arbete i företagen de arbetar, utan istället fokusera på de anställdas erfarenheter av 
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sina arbetsvillkor och om det påverkar valet att byta arbetsplats eller inte. Jag vill 

ändå hävda att det är relevant för HRM då deras erfarenheter av arbetsvillkor har en 

grund i organisationens HRM-aktiviteter.  

3.8 Intervjuer 

Insamlingsmetoden för det empiriska materialet är semistrukturerade intervjuer. 

Intervjuer används för att det är ett passande sätt att samla in information om 

människors känslor, erfarenheter och attityder (Denscombe, 2009) vilket den här 

studien syftar till att göra. För att eftersträva hög reliabilitet är det viktigt att välja ett 

mätinstrument som mäter det studien syftar till att mäta (Denscombe, 2009). 

Intervjuer valdes framför andra insamlingsmetoder som exempelvis observationer för 

att syftet är att informanterna ska få berätta om deras tidigare erfarenheter och sina 

tankar kring det, något som inte hade framkommit vid observationer. För att det 

empiriska materialet ska hålla sig inom ramen för syftet med studien valdes 

semistrukturerad intervjuteknik. Fördelen med semistrukturerad intervjuteknik är att 

intervjun behandlar färdiga teman som är bestämda efter syftet med studien samtidigt 

som informanterna får möjlighet att utveckla sina tankar och åsikter (Denscombe, 

2009). Då riskeras det inte att komma in för djupt i ämnen som inte är relevanta för 

studien. Intervjuguiden innehåller därför förutbestämda teman att ta upp under 

intervjuerna.  

 

Det empiriska materialet bygger på intervjuer som sammanräknat är cirka fem 

timmar. Intervjuerna genomfördes enskilt med informanterna och på olika platser. 

Fem intervjuer genomfördes på informantens arbetsplats, tre i informantens bostad 

och två via Skype. Det kan diskuteras som en kritisk reflektion att de olika platserna 

kan påverka intervjuerna. Att bli intervjuad på sin arbetsplats kan möjligtvis påverka 

hur positivt eller negativt informanten berättar om sin arbetsplats och intervjuer över 

Skype kan bli påverkade av tekniken och faktumet att intervjuare och informant inte 

ses fysiskt. Det bör beaktas att intervjuer blir en produkt av ett samtal i en viss kontext 

(Eriksson-Zetterquist & Ahrne, 2011). Det finns en medvetenhet om hur platsen kan 

påverka intervjun och att även organisatoriska sammanhang kan påverka 

informantens upplevelser. I studien försöker jag möta det genom att fråga om det 

sammanhang som intervjupersonen befinner sig igenom att bland annat be dem 

beskriva den organisation de arbetar i. Till sist bör även nämnas att studien inte syftar 
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till att generalisera resultatet till hela IT-branschen utan endast få förståelse för 

informanternas upplevelser.  

3.9 Analysmetod 

Intervjuerna transkriberades för att få tydlighet i vad informanterna sagt. Sedan 

startades en tematisk analys som är vedertaget i kvalitativ forskning (Denscombe, 

2009). Första steget var då att färgkoda materialet. Först gjordes mindmaps över varje 

enskild intervju för att få klarhet i de centrala ämnen som informanterna berättat om. 

Utifrån alla mindmaps gick det att se vilka ämnen som var återkommande i materialet 

och teman kunde urskiljas. Varje tema fick då en färg och ett eget dokument. Sedan 

lästes alla intervjuer igenom och färgkodades.  Allt material från alla intervjuer för 

respektive tema klistrades in i ett dokument. På det sättet blev det tydligt i vilken 

utsträckning alla informanter beskrivit dessa teman utifrån sina upplevelser. Sedan 

gjordes nya mindmaps utifrån respektive tema där empirin sammanfattades men den 

här gången med alla gemensamma drag och inte olika mindmaps för varje informant. 

Utifrån dessa mindmaps och dokumenten med empiri för respektive teman skrevs 

sedan resultatavsnittet ihop för den här studien.  

3.10 Etik 

För att kunna genomföra studien så etiskt som möjligt förhåller sig studien till 

forskningsetiska principer. Vetenskapsrådet (2002) har framställt fyra krav på 

forskning: 

• Informationskravet 

• Samtyckeskravet 

• Konfidentialitetkravet 

• Nyttjandekravet 

 

De fyra kraven på forskning har följts under studiens gång och tagits i beaktande i alla 

delar av processen. Kraven konkretiserades även genom en informations- och 

samtyckesblankett (se i bilagor) för att informanterna skulle få information om 

studien och deras delaktighet. Informationskravet innebär att informanten ska få 

information om syftet med studien och villkoren för deltagandet vilket genomfördes 

vid den första kontakten med informanterna och sedan i informations- och 

samtyckesblanketten. Samtyckeskravet innebär att informanten ska delta på frivillig 
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basis och när som helst kunna avbryta sitt deltagande vilket blanketten informerade 

om. Konfidentialitetkravet innebär att studien ska skydda informanternas 

personuppgifter och se till att de inte hamnar i orätta händer. informanternas får därför 

fiktiva namn och alla andra uppgifter som kan avslöja informantens eller företagens 

identitet nämns som ”X”. Till sist innebär nyttjandekravet att informationen som 

informanterna delar med sig av endast ska användas till den här studien och inte i 

något annat syfte. informanterna får även information i informations- och 

samtyckesblanketten om hur studien kommer att användas och var den kommer 

publiceras. Alla informanter samtyckte till punkterna i informations- och 

samtyckesblanketten och gav därmed sitt skriftliga samtycke.  
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4. Resultat/Analys 

I resultat- och analysavsnittet presenteras den empiri som samlats in genom intervjuer 

med tio informanter. Empirin är analyserad utifrån det teoretiska ramverket för den 

här studien. Avsnittet är uppdelat utefter de två olika urvalsgrupperna i studien och 

inleds med en presentation av informanterna. Sedan presenteras först resultat och 

analys från de informanter som bytt arbetsgivare under de senaste fem åren och sedan 

presenteras resultat och analys från de informanter som arbetat hos sin arbetsgivare 

minst fem år. Till sist avslutas avsnittet med en sammanfattning. Resultatet från de två 

urvalsgrupperna har dock liknande teman som båda utgår från det empiriska 

materialet. Empirin från informanterna som bytt arbetsgivare de senaste fem åren är 

uppdelat efter erfarenheter av tidigare arbetsgivare samt upplevelser av nuvarande 

arbetsgivare för att beskriva varför informanterna valde att byta arbetsplats samt vad 

de sökte och är nöjda med på sin nya arbetsplats. De teman som presenteras från 

tidigare arbetsgivare är: bristande utvecklingsmöjligheter och för lite flexibilitet och 

de teman som presenteras från nuvarande arbetsgivare är utmaningar och 

utvecklingsmöjligheter samt lönens betydelse. Sedan presenteras resultat och analys 

från de informanter som arbetat minst fem år hos sin nuvarande arbetsgivare med 

fokus på de anledningar som gjort att de stannat kvar i företaget. Där presenteras 

följande teman: utvecklingsmöjligheter, flexibilitet samt lönens betydelse. 

4.1 Presentation av informanter 

Nedan presenteras först de fem informanter som har bytt arbetsgivare under de 

senaste fem åren och sedan presenteras de fem informanter som har arbetat hos sin 

nuvarande arbetsgivare minst fem år.  

 

Olof arbetar som utvecklare och har varit verksam inom IT-branschen i två år. 

Tidigare arbetade han på ett konsultbolag men har bytt till en bank. Han har arbetat 

hos sin nuvarande arbetsgivare i åtta månader.  

 

Sanna arbetar som utvecklare och har varit verksam inom IT-branschen i tre år. Hon 

arbetade tidigare på ett konsultbolag och bytte för ett år sedan till ett annat 

konsultbolag.  
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Sara arbetar i ett stort bolag med interna utredningar. Hon har varit verksam i IT-

branschen i tre år och tidigare arbetade hon på ett konsultbolag. Hon har varit hos sin 

nuvarande arbetsgivare i cirka ett och ett halvt år.  

 

Peter har varit verksam i IT-branschen i två år. Han har arbetat hos sin nuvarande 

arbetsgivare som utvecklare på ett resebolag i cirka fyra månader. Innan dess arbetade 

han med utveckling på ett konsultbolag.  

 

Henrik började arbeta extra i IT-branschen under studietiden och även på somrarna. 

Efter examen har han varit verksam i branschen cirka ett och ett halvt år. Han började 

arbeta på ett stort konsultbolag med teknisk arkitektur. Idag arbetar han som 

utvecklare på ett annat konsultbolag och har arbetat där en månad.  

 

Anette har varit verksam i IT-branschen i 24 år. Hon arbetar i en litet företag och har 

varit där i 15 år. Hon har haft olika roller i företaget då hon startade som utvecklare 

och arbetar nu som expert i ett stort projekt samt är tilltänkt at ta över som VD.  

 

Kenneth började arbeta i IT-branschen vid sidan om sina studier för cirka 30 år sedan. 

Idag arbetar han på ett globalt konsultbolag som senior partner. Han har haft en 

mängd olika roller under sina 22 år på företaget och idag arbetar han som chef för ett 

kompetensområde internationellt.  

 

Urban har varit verksam i IT-branschen 24 år och har arbetat i sin nuvarande 

organisation i 12 år. Han arbetar som affärsområdesansvarig inom business 

intellegence i ett konsultföretag. Under åren har han haft tre olika roller i företaget.  

 

Sonja har arbetat i både IT-branschen och hos sin nuvarande arbetsgivare i 21 år. 

Organisationen hon arbetar i är ett stort och globalt mjukvaruföretag. Under åren har 

hon haft cirka sju olika tjänster inom företaget.  

 

Roger har varit verksam i IT-branschen i åtta år och arbetat sju av dem hos sin 

nuvarande arbetsgivare. Han arbetar med IT-support på ett arkitektföretag.  
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4.2 Informanter som bytt arbetsgivare de senaste fem åren 

Nedan presenteras resultat och analys från de informanter som bytt arbetsgivare de 

senaste fem åren. Avsnittet är uppdelad i erfarenheter från tidigare arbetsgivare samt 

upplevelser från nuvarande arbetsgivare för att beskriva vad informanterna var 

missnöjda med på sin förra arbetsplats samt vad de sökte efter och trivs med hos sin 

nya arbetsgivare.  

4.2.1 Erfarenheter från tidigare arbetsgivare 

Följande avsnitt handlar om informanternas erfarenheter från tidigare arbetsgivare och 

varför de valde att söka sig vidare till en ny arbetsgivare.  

4.2.1.1 Bristande utvecklingsmöjligheter  

Samtliga informanter som bytt arbetsgivare beskriver att de upplevde bristande 

utvecklingsmöjligheter hos sina förra arbetsgivare. Alla säger att de hade höga 

ambitionsnivåer och har planer på att bli väldigt duktiga inom sitt arbetsområde. 

Majoriteten av informanterna som arbetar med utveckling har ett stort intresse för 

programmering och tyckte det var roligt att sitta kvar tillsammans med kollegor efter 

arbetsdagens slut och fortsätta programmera.  Många beskriver dock en upplevelse av 

att de före detta kollegorna inte delade de ambitioner som dem, vilket beskrivs som 

omotiverade för dem. Sanna beskriver: 

 

På förra företaget var det så att man jobbade på… ingen tanke att satsa på utveckling 

och inget intresse för det heller... 

 

Även Olof hade det problematiskt med sina före detta kollegor. Han var den enda 

personen på sin avdelning som arbetade med utveckling och beskriver även att 

kollegorna saknade den ambition som han hade. Han berättar att kollegorna inte 

förstod vad det var han gjorde för arbetsuppgifter och att de heller inte hade något 

intresse för att lära sig. Olof beskriver därför arbetet som ensamt där han inte kunde 

bolla sina beslut med någon. Han beskriver även att kollegorna tog det lugnt på 

jobbet, fikade och gick ofta hem tidigt medan han jobbade sent och fortsatte att 

plugga när han kom hem för att han ville lära sig så mycket han kunde om 

programmering. Det beskrivs av majoriteten som hämmande för den personliga 

utvecklingen att kollegorna inte delar den ambitionsnivå som informanterna. 
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Bauman (2002) beskriver att det postmoderna samhället präglas av en individualism 

som bidragit till att arbetsmarknaden blivit en tävlingsinriktad elitverksamhet. Tempot 

är högt och de individer som inte kan hänga med utesluts. Individerna tvingas därför 

tävla mot varandra för att personligen vinna i den konkurrens som uppstått. 

Informanterna som beskriver att de har höga ambitionsnivåer kan ses ha anammat den 

konkurrens som arbetsmarknaden präglas av i det postmoderna samhället. Det räcker 

inte att vara bra utan informanterna siktar på att bli väldigt duktiga inom sina 

arbetsområden. När kollegorna inte satsar på samma sak hämmar det utvecklingen för 

informanterna vilket beskrivs som ostimulerande.  

 

Bristen på utveckling hos de före detta arbetsgivarna beskrivs även ta sig uttryck 

genom att inte erbjudas nya utmaningar. Majoriteten av informanterna arbetade som 

konsulter i lika uppdrag. Utmaning beskrivs som en mycket viktig faktor för att trivas 

och när de inte utmanas i uppdragen de arbetar i beskrivs det som omotiverande att 

fortsätta. Peter berättar: 

 

Exakt… det är väl det allt mynnar ut i till slut… att jag saknade utmaning. De andra 

delarna på företaget var jättebra, jag hade kunnat byta uppdrag. Men de andra 

uppdragen var inte spännande nog och andra delar av bolaget gjorde för enkla 

grejer… deras arbetssysslor är för enkla och inte så avancerat som jag vill ha det. 

 

Argyris (1973) beskriver att det finns en konflikt mellan individers och 

organisationers behov. Organisationer behandlar enligt Argyris inte personal som en 

hel individ utan anställer den del av individen som organisationen behöver. Peter 

beskriver hur han saknade utmaning, något som är mycket viktigt för honom. Trots att 

organisationen erbjöd bra arbetsvillkor var det inte tillräckligt för att han skulle stanna 

kvar då han inte fick utlopp för hela sin kapacitet i organisationen. Det kan således 

förstås som att organisationen inte gav utrymme för hela Peter som individ med de 

behov som han har utan bara de egenskaperna som organisationen ville ha. Detsamma 

gäller för de andra informanterna som bytte organisation för att de saknade 

utmaningar.  
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4.2.1.2 För lite flexibilitet  

När informanterna inte kände sig utmanade i de projekt de arbetade i beskriver 

majoriteten att organisationen inte var flexibel nog att kunna erbjuda dem att byta 

projekt, utan flesta arbetade i ett projekt under hela anställningstiden. Sanna berättar 

att hon inte kände att hon på riktigt hade fått testa konsultrollen eftersom hon blev fast 

i ett projekt och inte fick komma ut till fler verksamheter. Det resulterade i att hon 

tröttnade på sina arbetsuppgifter. Hon berättar:  

 

Men nackdelen var att man växte ut ganska snabbt… det blev så att jag tröttnade på 

mitt projekt och då blev det svårt att byta… så en nackdel då var att avdelningarna 

var dåliga på att samarbeta… 

 

Även Henrik och Peter beskriver att de fastnade i ett fack de inte ville vara i. Henrik 

berättar att han kom allt längre bort från programmeringen i sin roll, vilket var det han 

helst ville arbeta med. Han berättar att han blev styrd in i ett kompetensområde och 

därefter var det svårt att byta. Peter beskriver även han att han fastnade i ett fack. Han 

hade dock möjligheter att byta men hans arbetsgivare kunde inte erbjuda honom 

tillräckligt med utmaning för att han skulle stanna. Några informanter beskriver det 

även som att flexibilitet saknades i de organisatoriska processerna. Sanna beskriver att 

avdelningarna inte kunde samarbeta och därför inte erbjuda konsulterna att byta 

uppdrag vilket hon beskriver som negativt. 

 

Bristen på flexibilitet utifrån informanternas önskemål om arbetsuppgifter kan också 

ses utifrån Argyris (1973) beskrivning av konflikten mellan individers behov av 

autonomi och organisationers behov av kontroll. När informanterna upplever ett 

behov av att arbeta med något nytt går det emot organisationens behov av att 

kontrollera var i organisationen deras kompetens behövs. För Sanna tar det sig uttryck 

genom att inte få byta projekt utan hon blir styrd av organisationen. Henrik och Peter 

beskriver sig även som in styrda i ett fack, vilket kan ses som ett sätt för 

organisationen att kontrollera dem och få användning av den del av dem som 

organisationen har behov av. Organisationens kontroll blir i det här fallet negativt för 

individerna och skapar en konflikt mellan deras behov och organisationens. Det 

beskrivs som en anledning till varför Henrik och Peter ville byta arbetsgivare.  
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4.2.2 Informanternas upplevelse av sin nuvarande arbetsgivare 

Nedan presenteras resultat och analys gällande vad informanterna sökte hos sin nya 

arbetsgivare samt vad som får dem att trivas på sin nya arbetsplats.  

4.2.2.1 Utmaningar och utvecklingsmöjligheter 

Samtliga informanter beskrev tidigare att utmanas och utvecklas var viktiga faktorer 

för att trivas hos sin arbetsgivare. Bristen på utveckling var orsaken till att flera sökte 

sig till nya arbetsgivare. Olof beskriver nedan betydelsen för företag att erbjuda 

utveckling till sina anställda: 

 

Men X satsar mycket på employer branding och på att få mycket talang och så… och 

då måste man visa att man bryr sig om sina anställda och man ska vilja att sina 

anställda utvecklas… även fast det är hög personalomsättning i IT-branschen, ofta 

jobbar man ju bara 3-4 år… snittet är säkert 2 år… och det vet ju X om. Men om man 

inte visar intresse för deras personliga utveckling så kommer ingen söka sig dit. 

 

Olof beskriver att organisationer idag måste värna om den personliga utvecklingen för 

sina anställda. Det innebär således att för att arbetstagare i IT-branschen ska söka sig 

till ett företag måste de värna om den personliga utvecklingen för individen, inte bara 

den del som företaget vill använda som Argyris (1973) beskriver. Det är även 

väsentligt i ett samhälle som präglas av individualism eftersom att individer har en 

stark drivkraft när det gäller att utvecklas och konkurrera med andra individer 

(Bauman, 2002). Det innebär att organisationer idag måste möta individers behov för 

att få dem att stanna kvar i företaget.  

 

Samtliga beskriver dock att deras nya arbetsgivare gör just detta, de erbjuder både 

utmaningar och utvecklingsmöjligheter. Deras nya arbetsgivare erbjuder således inre 

motivationsfaktorer i form av utvecklingsmöjligheter som är viktigt inom 

resursstyrning, vilket Flach (2006) beskriver har stor inverkan på individers 

benägenhet att stanna kvar i en organisation. Sanna berättar att det anordnas 

aktiviteter för kompetensutveckling på kvällar hos hennes nya arbetsgivare. Det 

beskrivs som ett sätt att skapa ett lärande klimat där de anställda engagerar sig och lär 

varandra. Hon berättar:  
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Vi har en grej på kvällarna där man får gå kurser med andra kollegor… då får vi 

föreläsa om olika saker för varandra och så blir det ett antal kurser som går… och 

det kan vara allt från tekniska saker till hur man städar sin cykel. De tekniska 

kurserna får vi betalt för under tiden vi är där medan de som är mer fritidsinriktade 

får vi inte betalt för, det tycker jag är kul! Jag älskar att programmera, det är ett stort 

intresse så det är kul att lära sig nya saker och det är kul att företaget satsar på det. 

 

Även Sara beskriver hur hennes nya arbetsgivare möter hennes önskemål gällande 

hennes utveckling. Hon berättar att hennes chef ser henne som ny inom arbetsområdet 

och försöker därför hitta rätt väg för henne att utvecklas inom. Sara beskriver att hon 

har mycket att säga till om och vill hon utvecklas inom något så är hennes 

arbetsgivare tillmötesgående. Hon berättar:  

 

För någon månad sen sa jag till min chef att det skulle vara kul att förstå själva 

businessen lite mer… förstå vad det är vi tjänar pengar på, för X är så stort så man 

har ingen koll… så nu finns det en hel plan på att jag ska åka till typ sju orter i 

oktober bara för att hälsa på och se produktionen… 

 

Sanna och Sara beskriver att de erbjuds utvecklingsmöjligheter hos sina nya 

arbetsgivare, något de saknade hos sina förra arbetsgivare. Utvecklingsmöjligheter är 

inre förmåner som syftar till att skapa motivation hos de anställda (Flach, 2006). De 

nya arbetsgivarna tillämpar således inre förmåner för att motivera de anställda i större 

utsträckning än deras förra arbetsgivare gjorde. Både Sanna och Sara erbjuds 

kompetensutveckling i olika former. För dem som medarbetare innebär det enligt 

Flach (2006) att utveckla förmågan att kunna genomföra en specifik uppgift och för 

organisationen innebär det att utveckla den kompetens som medarbetarna behöver för 

att bedriva verksamheten. Sanna och Sara beskriver dock att de får ta del av 

kompetensutveckling som inte nödvändigtvis har en direkt koppling till deras 

arbetsuppgifter. Det kan således förstås som att organisationen tillämpar 

resursstyrning i form av inre förmåner för dem som hela individer och inte bara för 

den del av dem som organisationen behöver i deras specifika arbetsuppgifter (Argyris, 

1973).   
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Trots att samtliga informanter beskriver att de fått större utvecklingsmöjligheter hos 

sina nuvarande arbetsgivare finns det hos några ändå inte en försäkran om att de 

kommer arbeta kvar en längre tid. Peter sökte sig till sin nuvarande arbetsgivare för 

att utvecklas. Han beskriver att så länge han fortsätter utvecklas kan han arbeta kvar, 

annars inte. Han berättar:  

  

Den dagen jag själv inte kan styra över min utveckling… då kommer jag att byta. Det 

var jag tydlig med när jag tog det här jobbet att jag vill utvecklas… och slutar det så 

kommer jag inte vara här mer än några dagar innan jag säger upp mig.  

 

Peters uttalande kan förstås utifrån Baumans (2002) beskrivning av individualism i 

det postmoderna samhället. Samhället präglas av en kortsiktig tidshorisont vilket 

speglas i arbetsmarknaden och individerna ser inåt mot sig själva istället för utåt mot 

andra personer. Det ger upphov till mycket arbetsplatsbyten då arbetsmarknaden blivit 

en tävlingsinriktad elitverksamhet och för att inte uteslutas måste individen hänga 

med i tempot, vilket Peters uttalande beskriver är viktigt. Peter vill hela tiden 

utvecklas vilket kan förstås som att han ser inåt mot sig själv och samtidigt för att 

kunna konkurrera ut andra individer och på så sätt uppnå en personlig vinning. Peter 

beskriver att den dagen han inte utvecklas mer i företaget kommer han att lämna 

vilket Bauman (2002) beskriver är typiskt i det postmoderna samhället. När 

individerna inte längre får omedelbar tillfredställelse blir de ofta missnöjda, men de 

försöker inte att förändra situationen i organisationen vilket var vanligt i det moderna 

samhället då arbetsgivare och arbetstagare visste att de skulle befinna sig i varandras 

sällskap en lång tid. I det postmoderna samhället visar individerna sitt missnöjde 

genom att lämna organisationen vilket även stämmer för Peter.  

4.2.2.2 Lönens betydelse 

Lönen är en del av resursstyrningen i en organisation och kan beskrivas som en yttre 

förmån för motivation (Flach, 2006). Lönen har en försörjningsfunktion men beskrivs 

inte påverka beslut att stanna i en organisation i lika stor utsträckning som inre 

förmåner, där exempelvis utvecklings- och karriärmöjligheter räknas in. Även 

resultatet visar detta då majoriteten av informanterna inte ansåg att lönen var styrande 

i valet att byta arbetsgivare. Det var istället andra faktorer som utveckling, 

utmaningar, att hitta bra kollegor och flexibla arbetsvillkor som var styrande. Olof 
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ökade ingenting i lön när han bytte arbetsgivare men beskriver att det inte spelade 

någon roll eftersom att han fann andra arbetsvillkor som han sökte istället. För en 

minoritet av informanterna var lönen dock viktig och en avgörande faktor i beslutet 

att byta arbetsgivare. Henrik blev uppringd av en rekryterare från hans nya 

arbetsgivare när han fortfarande arbetade hos sin förra arbetsgivare, rekryteraren 

berättade att det nya företaget erbjöd så stor ökning i lön att han började överväga att 

byta. Henrik erbjöds således så bra yttre förmåner i form av lön att han ansåg att det 

var värt att testa på den nya rollen i den nya organisationen. Lön kan således användas 

i resursstyrning och påverka arbetstagares beslut att stanna i en organisation (Flach, 

2006). För Peter var lönen också en viktig faktor, han berättar: 

 

Jag gick upp i lön men inte så mycket som jag ville… och det var definitivt styrande. 

Jag tackade nej först just för att när de kom med ett lägre motbud i lön så började jag 

oroa mig för att det inte skulle bli bra… för på X visste jag att jag skulle få en bra 

löneutveckling… så lönen var en superviktig del.  

 

Peter fortsätter att berätta om lönen och beskriver att han sedan bestämde sig att tacka 

ja till erbjudandet ändå. I slutändan var det utmaningen och utvecklingsmöjligheterna 

som styrde valet att byta arbetsgivare.  Det bekräftar Flachs (2006) beskrivning att i 

resursstyrning har i de flesta fall inre förmåner större påverkan på arbetstagares beslut 

att stanna i en organisation.  

4.3 Informanter som arbetat hos sin arbetsgivare över fem år 

I det här avsnittet presenteras resultat och analys från de informanter som arbetat hos 

sin arbetsgivare minst fem år. Fokus ligger på de anledningar som gjort att 

informanterna valt att stanna hos sin arbetsgivare. 

4.3.1 Utvecklingsmöjligheter 

Flach (2006) beskriver en karriär som ”förändringar av arbeten eller arbetsuppgifter 

över tiden. Förändringar kan vara mer eller mindre formella, kontinuerliga eller 

diskreta” (Flach, 2006, s. 138). Majoriteten av informanterna har haft möjligheten att 

göra karriär och utvecklas inom de organisationer de arbetat i en längre tid. Både 

Urban och Anette började som konsulter och har nu erbjudits företagsledande roller, 

Urban som vice VD och Anette som VD. Sonja har haft sju olika roller på hennes 
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arbetsplats och arbetar idag under företagets svenska VD. Även Kenneth har haft 

olika roller i hans nuvarande företag där han arbetat i 22 år. Han beskriver 

utvecklingen: 

 

… sen examen har jag minst vartannat år gjort en utvärdering och tänkt igenom om 

det jag gör är det jag vill göra… om det är kul, tittar på andra jobb ibland. Men det 

är för att man inte ska stagnera och fastna… men då har det varit så att det har alltid 

funnits nya typer av utmaningar och nya uppgifter här i företaget att jobba med. Så 

jag har jobbat med väldigt mycket olika saker inom företaget då… I tidiga åren 

jobbade man som konsult med implementation och först jobbade man med Sverige, 

sen blev det norden sen så blev det Europa… Det var kul en viss period. Sen med 

familj så blir det svårare att resa så då fick jag ansvar för ett kompetensområde i 

Sverige och Norden. Sen har vi flyttat till Schweiz och jobbat några år med hela 

familjen… Sen sedan årsskiftet så har jag den rollen som jag har nu. Så det har hela 

tiden funnits utveckling… jag har jobbat med samma grej i kanske 2-4 år någonting… 

Så för mig har det fungerat bra! 

 

Även Rogers roll har utvecklats, dock inte med en ny tjänst. Han har arbetat med  

IT-support sedan han startade i företaget men beskriver att rollen hela tiden utvecklas 

informellt. Vid starten blev han bara garanterad att arbeta halvtid då det var ett litet 

företag med endast en annan IT tjänst förutom hans, men han fick fort en heltidstjänst. 

Han beskriver att med tiden har han fått ta över mer arbetsuppgifter av sin chef och 

hans förhoppning är att ta över tjänsten när hans chef går i pension om några år.  

 

Karriärer kan enligt Flach (2006)  spegla de personliga drivkrafterna som arbetstagare 

har och för organisationen är deras karriärer ett sätt att planera för 

kompetensutveckling i företaget. Då informanterna har kunnat göra karriär inom sina 

företag har det således funnits ett samspel mellan organisation och individ där 

organisationen lyssnat på de behov informanterna haft (Argyris, 1973).  

 

Samtliga informanter beskriver även att dessa utvecklingsmöjligheter har spelat stor 

roll för beslutet att stanna inom ett företag så pass länge som de gjort. Det beskrivs en 

upplevelse av att organisationerna ser till informanternas unika förmågor och att 

informanterna därför kan vara med och planera sin utveckling. Urban beskriver: 
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Organisationen är lyhörd för förändring och man kan påverka sin situation ganska 

mycket… jag har ju haft tre roller inom det här bolaget inom mina 12 år och man 

tillåts att förändras och utvecklas… och kunna påverka sin situation, man tar hand 

om de resurser och potential som de olika individerna har… det är väl den största 

anledningen till att jag stannat. 

 

De organisationer som informanterna arbetat i en längre tid har lyckats möta 

individerna i deras behov och därmed dämpat den konflikt som Argyris (1973) 

beskriver finns mellan individens behov av autonomi och organisationens behov av 

kontroll. Samtliga informanter beskriver att deras arbetsgivare ser till deras förmågor 

som individer vilket skapar autonomi för dem. Arbetstagarna blir således behandlade 

som de hela individer de är vilket informanterna beskriver skapar trivsel. Argyris 

(1973) skriver även att organisationer som utövar mycket kontroll får högre 

personalomsättning vilket kan bekräftas av resultatet då informanterna tvärtom har 

arbetat en lång tid i organisationer där de själva haft mycket kontroll.  

 

Även Sonja beskriver att hon upplevt att hon kunnat utvecklas i företaget hon arbetat i 

21 år. Hon arbetar idag under företagets svenska VD men berättar att hon inte tror det 

finns några utvecklingsmöjligheter kvar för henne nu. Hon beskriver därför att hon 

skulle vilja byta arbetsgivare för att få nya erfarenheter. Hon berättar:  

 

För det känns också oöverstigligt att jag ska tänka mig att vara kvar här till 

pensionen… Som det är nu skulle jag vilja byta för att få nya horisonter, inte för att 

det är dåligt här på något vis… Men skulle jag få ett erbjudande idag som känns 

minst lika bra som det jag har här så skulle jag gå direkt. Det skulle jag. 

 

Sonjas drivkraft att fortsätta utvecklas kan ses utifrån Baumans (2002) beskrivning av 

individualism i det postmoderna samhället. Typiskt för nutiden är att individen ser 

inåt mot sig själv och personlig utveckling är väsentligt. Organisationen har mött 

Sonja när det gäller hennes utveckling under många år. Nu när hon upplever att 

utvecklingsmöjligheterna är slut vill hon söka sig vidare till en annan organisation. 

Organisationen möter henne således inte längre som hela den individ hon är utan 

endast den del som organisationen behöver vilket skapar en konflikt som leder till 
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missnöje (Argyris, 1973) och för att få utrymme för hela hennes kapacitet vill hon 

därför byta organisation. Sonja beskriver dock att det är svårt för henne att byta 

arbetsgivare på grund av hennes ålder. Hon säger: 

 

Nu har jag i för sig kommit till en punkt där jag blivit så pass gammal att det är inte 

så lätt längre att få nya jobb… därför att det finns nog ingen arbetsmarknad som är 

så åldersdiskriminerande som den svenska… är man över 50 så är man passé… jag 

är för gammal. Jag kommer aldrig på fråga.  Jag slängde ut lite ansökningar här för 

ett tag sen där jag klarar kraven, jag har rätt bakgrund, jag har den erfarenhet som 

efterfrågas men jag blir ändå inte kallad på intervju. Det känns rätt tungt… 

 

Sonja beskriver således att hon vill röra på sig och byta organisation eftersom att hon 

inte utvecklas hos sin nuvarande arbetsgivare.  Hon upplever dock att 

arbetsmarknadens strukturer begränsar henne från att röra på sig.  

4.3.2 Flexibilitet 

Även flexibilitet beskrivs genomgående av samtliga informanter som en mycket 

viktig faktor för att stanna inom ett företag. Majoriteten arbetar i platta och lättrörliga 

organisationer och beskriver att det är lätt att anpassa sig efter nya omständigheter, 

något som beskrivs som positivt. Anette säger: 

 

Sen så är det ju också den här lättrörligheten i en liten organisation. Jag är en sådan 

person som har mycket åsikter och måste lägga mig i allting så jag tror att jag skulle 

dö i en stor och trög organisation… Vi som är här och är kvar gillar den här 

lättrörliga organisationen… att man kan skifta fokus väldigt snabbt och flexibelt. Vi 

kan anpassa oss… det funkar ju inte i större organisationer. 

 

Även Urban arbetar i en organisation som präglas av flexibilitet och frihet. Han 

berättar att de brukar säga att de är en organisation för vuxna människor, där 

personalen får planera sitt arbete, semester och lön som de vill. Konsulterna får 

friheten att välja vilka uppdrag som de ska ta beroende på intresse och lön, de får 

friheten att ta semester som de vill och kan ta ut hur mycket semester de behagar, det 

finns inget max för semesterdagar utan personen väljer själv. Urban berättar: 
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Frihet… det är en väldigt viktig faktor i vårt dna… folk ska kunna ha stor frihet att 

påverka sin arbetssituation… För oss är det att… konsulterna i det här fallet, för vi är 

ett konsultbolag, får vara med och påverka vilka uppdrag man ska få, det vill säga att 

man får frihet att kunna säga ja eller nej… om uppdraget är tillräckligt bra betalt, om 

det är tillräckligt intressant arbetsuppgift, man ska även kunna ha frihet att… vi har 

egentligen inte fasta semesterdagar… vi har ju en garanti enligt lag såklart… men vill 

man vara ledig 2-3 månader per år så kan man vara det hos oss… för vi tror på att 

man mår bättre om man får stora friheten att påverka sin egen situation. Vi har inte 

några fasta gränser egentligen där vi kräver att folk ska jobba på det viset… utan 

man får större friheter än hos vanliga organisationer. 

 

Anette beskriver det som positivt med en flexibel organisation där hon får utrymme 

som individ och att hon inte skulle trivas i en hierarkisk och trög organisation. Urban 

beskriver att han arbetar i ett företag för vuxna människor och får således stor frihet 

och autonomi. Det kan ses i kontrast mot Argyris (1973) som beskriver att 

organisationer vanligtvis tvingar in individen i barnlika tillstånd genom olika former 

av kontroll. Individen tvingas att bli osjälvständig och beroende genom den kontroll 

som utövas. Kontrollen från organisationen leder då till att individerna motsätter sig 

kraven och att det även bidrar till hög personalomsättning för organisationen då 

individerna söker sig vidare. Anettes och Urbans situation kan dock ses som en 

kontrast till Argyris (1973) beskrivning av konflikten mellan individ och organisation. 

Detta då företagen låter individens frihet och autonomi vara styrande och 

organisationens kontroll kommer sekundärt.  

 

Friheten för personalen gällande att kunna ta ut hur mycket semester de vill på 

företaget Urban arbetar i grundar sig i det lönesystem som hans organisation 

använder. Konsulten får cirka 65-70 procent av intäkterna som ett uppdrag genererar. 

Därefter får konsulten själv disponera pengarna i den lön som tas ut, semesterlön och 

pension. Urban beskriver därför att personalen blir som ett litet företag i företaget 

vilket genererar stor frihet och flexibilitet. Företaget har således valt en annorlunda 

form av resursstyrning (Flach, 2006). Den kan ses som en form av resursstyrning där 

organisationen har minskad kontroll som HRM-praktik och individerna får maximalt 

med frihet. Friheten i resursstyrningen verkar dock vara ett vinnande koncept i Urbans 
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företag då Urban även beskriver att det är just friheten i företaget som gör att han 

stannar kvar.  

 

De informanter som arbetar i stora organisationer beskriver ändå att flexibilitet och 

frihet är viktigt för deras trivsel. Kenneth arbetar i ett stort och globalt företag och 

beskriver det som en relativt virtuell organisation. Han ansvarar för en grupp anställda 

om 35 personer som befinner sig i 12 olika länder. Han måste anpassa sig till 13 olika 

tidszoner och delar därför upp sin arbetsdag i tre olika pass vilket gör att han får 

mycket tid med sin familj på eftermiddagarna. Kenneth berättar att han uppskattar den 

friheten som det genererar och han är varken tidsbunden eller platsbunden. Han har 

mycket egen kontroll över arbetet och organisationen ställer inte krav på att 

personalen ska arbeta åtta timmar om dagen. Kenneth har därför friheten att planera 

arbetet som han vill, bara han håller deadline och gör det han ska. Han berättar att han 

uppskattar den friheten och flexibiliteten:  

 

Jag är heller inte beredd att ge upp de här frihetsgraderna som finns här, för jag har 

ju format mitt liv runt att komma och jobba på det här sättet… så gå till ett jobb med 

stämpelklocka liksom… det finns bara inte med på kartan. Så frihetsgraden är 

viktigt… 

 

Majoriteten av informanterna, både de som arbetar i platta- och hierarkiska 

organisationer beskriver att de har mycket egen kontroll över sitt dagliga arbete. Som 

tidigare beskrevs så har Kenneth mycket frihet i sina arbetstider, Robert berättar att 

han uppskattar att ha egen kontroll över arbetet för det innebär att han kan arbeta mest 

med det han tycker är kul. Urban har också egen kontroll över sitt arbete och kan 

bestämma själv vilka uppdrag han tar sig an och hur han lägger upp det. Han 

beskriver dock att som konsult måste man alltid förhålla sig till kunden. Det kan 

således skifta beroende på kund hur mycket egen kontroll man har i sitt arbete, han 

berättar att personligen föredrar han när han får ha mycket egen kontroll över sitt 

dagliga arbete. Det beskrivs även som positivt att ha flexibilitet gällande arbetsplats. 

Majoriteten har möjlighet att arbeta mycket hemifrån och Anette beskriver även att 

hon är fri att vara på andra ställen i Sverige: 
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Och i sommar har jag en supportvecka men då kommer jag vara uppe i Norrbotten, 

då sitter jag i stugan där och jobbar med supporten. Det är ju sånt som är väldigt 

stora fördelar. Så det ger flexibilitet! 

 

Informanterna beskriver att de uppskattar flexibilitet kring arbetstider, arbetsplatser 

och för att kunna kontrollera sitt eget arbete.  Flach (2006) beskriver det som 

målstyrning vilket är ett centralt element inom resursstyrning som HRM-aktivitet. 

Kenneth beskriver flexibiliteten som en viktig del av hans arbetsvillkor, till den 

graden att han byggt upp sitt liv kring det. Urban trivs bäst då han inte behöver 

förhålla sig till kund utan får planera sitt arbete själv. Förutsättningen för att 

organisationen ska kunna erbjuda dessa flexibla arbetsvillkor är att sätta upp mål som 

individen får arbeta mot. Därmed kan målstyrning (Flach, 2006) ses som en 

förutsättning för att uppnå flexibla arbetsvillkor. Informanternas behov av flexibilitet 

kan även förstås utifrån Bauman (2002) som beskriver en campingplats som metafor 

för arbetsplatsen i det postmoderna samhället: ”… Var och en har sina egna planer 

och scheman och kräver av campingplatsens personal inget mer än att få bli lämnad 

ifred och lovar i utbyte att inte bryta mot campingplatsens regler och att betala 

avgiften” (Bauman, 2002, s.124). Behovet av flexibilitet och målstyrning kan således 

ses som tidstypiskt för individualismen i det postmoderna samhället.  

 

Sonja arbetar också i en stor och global organisation. Hon beskriver den som 

hierarkisk men också att hon haft det flexibelt under åren då hon kunnat arbeta 

hemifrån och inte haft några fasta arbetstider. Det senaste året har hon börjat i en ny 

roll vilket ändrat flexibilitetsmöjligheterna, hon berättar:  

 

Med den här tjänsten som jag har sedan ett år tillbaka tycker jag inte att jag styr över 

min egen tid så mycket längre… för den typen arbetsuppgifter som det är… det är 

mycket i relation till andra. Mycket fasta möten… min tidigare tjänst kunde jag 

planera mer själv… jag hade inte så mycket fysiska möten då… det kan jag tycka är 

lite trist att det har blivit så… 

 

I kontrast till Kenneths, Urbans, Anettes och Roberts beskrivningar av deras 

uppskattning av flexibla arbetsvillkor beskriver Sonja att hon inte längre har samma 

flexibilitet som förr. Hon berättar att hon nu måste förhålla sig mycket till andra 
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människor vilket beskrivs som negativt och bekräftar Baumans (2002) beskrivning av 

hur flexibilitet eftersträvas i det individualistiska postmoderna samhället.  

 

Anette berättar även att hon värdesätter att vara fri. Hon förtydligar det genom att 

berätta att hon tidigare varit delägare i företaget hon arbetar på. Efter ett tag slutade 

hon dock att vara delägare för att hon ville känna sig fri och att ha möjligheten att 

lämna organisationen om hon skulle vilja. Hon berättar: 

 

… Ja det var väl det ansvaret att jag skulle känna mig bunden. Jag har varit delägare 

innan men har inte varit det senaste åren för jag har velat känna att jag kunde göra 

en ”exit” om jag ville för jag inte vetat vad jag ville… 

 

Anettes vilja att vara fri och kunna lämna företaget kan förstås utifrån den 

individualism som präglar det postmoderna samhället (Bauman, 2002). Bauman 

beskriver att i dagens samhälle räknar inte arbetstagare och arbetsgivare med att 

befinna sig i varandras sällskap under en längre tid och individer befinner sig inte 

länge på samma plats. Det grundar sig i den kortsiktiga tidshorisont som individerna 

har anammat.  Bauman beskriver även att samhället består av en ”tills 

tillfredställelsen upphör” mentalitet (Bauman, 2002, s.191). När Anette valde att sluta 

vara delägare i företaget för att få möjligheten att kunna lämna på ett enkelt sätt 

speglar det den mentaliteten som Bauman (2002) beskriver. Anette försäkrade sig om 

att inte bli fast i organisationen och kunna lämna när hennes tillfredställelse upphör 

vilket således speglar individualismen i samhället (Bauman, 2002).  

4.3.3 Lönens betydelse 

Lönens betydelse beskrivs inte som den avgörande faktorn till varför informanterna 

valt att stanna inom företaget. Majoriteten berättar dock att de upplever att de har bra 

betalt men att de skulle kunnat höja lönen genom att byta jobb genom att de då får ett 

bättre förhandlingsläge. Anette berättar att alla på företaget är väl omhändertagna när 

det gäller kompensation och att det inte är lönen som skulle göra att någon bytte jobb. 

Robert och Urban berättar båda att de är hyffsat nöjda med lönen, att de skulle kunnat 

få mer på andra företag men att det inte är lönen styr, det är istället andra faktorer som 

gör att de bestämt sig för att arbeta kvar inom företaget. Kenneth beskriver en 

liknande situation som Robert och Urban, han säger: 
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Lön och kompensation är ju en sak… det är ganska konkurrenskraftigt tror jag, det är 

inte något exceptionellt men det är konkurrenskraftigt! Där ligger vi nog där vi bör 

ligga. Det finns inget att klaga på där… visst, vill man maximera sin lön så ska man 

väl hoppa runt som bara den… men det är inte den viktigaste drivkraften. Får man 

anständigt betalt så då värderar jag andra saker mer. 

 

Majoriteten av informanterna beskriver att lönen inte är den avgörande faktorn till att 

de stannat i ett företag en längre tid. De berättar dock att de har bra betalt men att de 

hade kunnat höja lönen genom att byta arbete. Trots att de kan få mer i lön genom att 

byta företag väljer de att inte göra det. Det stödjer Flachs (2006) beskrivning om att 

inre förmåner som utveckling, karriär och meningsfulla arbetsuppgifter har större 

inverkan än yttre faktorer som lön i individers val att stanna i ett företag. För Sonja 

ser dock situationen kring lön annorlunda ut. Hon berättar att lönen i hennes 

organisation sätts centralt från USA och cheferna får en specifik pott att disponera. 

Det innebär att chefen har friheten att ge allt till en person om det finns argument för 

det. Sonja är dessvärre inte nöjd med sin lön och hon beskriver att det inte finns någon 

lönerevision alls i hennes organisation. Lönen har heller inget samband med 

befordran i företaget och Sonja berättar att hon bytt tjänster sex gånger men utan 

lönepåslag. Hon har även varit chef under några år men fick inte bättre lön för det. 

Sonja beskriver det som en stor nackdel och ett irritationsmoment som gör att hon vill 

byta arbetsgivare. Skillnaden mellan Sonjas situation och de resterande informanterna 

är att Sonja inte beskriver sin lön som bra. Lönen har inte bara en 

försörjningsfunktion utan det finna även rättviseföreställningar om lön (Flach, 2006). 

Lönen används inom HRM ofta som belönings- och motivationssystem och sätts 

därför individuellt. När lönen dock inte speglar den utveckling och de ökade 

ansvarsområdena som Sonja har tagit skapas ett missnöje. Flach (2006) beskriver att 

det måste finnas en balans mellan vad individen presterar och lönen som utbetalas. I 

Sonjas fall finns ingen balans vilket beskrivs som ett irritationsmoment. Då de andra 

informanterna beskriver att lönen inte är det som är avgörande för att byta företag och 

Sonja vill byta företag delvis på grund av lönen finns en kontrast mellan dem. Det 

visar att så länge lönen anses vara rättvis som Flach (2006) beskriver är de inre 

förmånerna som utveckling viktigare. Men när lönen inte speglar det arbete som 
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individen lägger ned kan yttre förmåner som lön få individen att vilja lämna sin 

arbetsgivare.  

4.4 Sammanfattning  

Resultat och analys visar att inre förmåner för resursstyrning inom HRM är mer 

effektivt för att få individer att stanna inom ett företag än att tillämpa yttre förmåner 

(Flach, 2006). Det visar sig genom att samtliga informanter upplever 

utvecklingsmöjligheter och flexibla arbetsvillkor som viktigare än lönen. 

Förutsättningen är dock att individen upplever lönen som rättvis, annars kan det bidra 

till en vilja att lämna organisationen. Individer söker således efter 

utvecklingsmöjligheter för att stanna inom ett företag. Det visar sig genom att 

samtliga informanter som bytt arbetsgivare de senaste fem åren bytte arbete för att de 

ville utvecklas och de informanter som arbetat minst fem år hos sin nuvarande 

arbetsgivare har alla haft utvecklingsmöjligheter. Det upplevs således som viktigt att 

organisationen möter individens behov av personlig utveckling, inte bara utvecklar 

den del av individen som organisationen behöver (Argyris, 1973). Resultat och analys 

visar dock att alla inte har samma möjligheter att göra verklighet av önskan att byta 

arbetsgivare då det beskrivs som svårt att röra på sig när man är äldre. 

Arbetsmarknadens strukturer tenderar således att inte möjliggöra rörlighet för alla.  

 

Informanterna söker även flexibla arbetsvillkor. Bristen på flexibilitet gjorde att några 

informanter ville byta arbetsgivare och samtliga informanter som arbetat kvar hos sin 

arbetsgivare länge beskrev flexibilitet som mycket viktigt. Att erbjuda flexibilitet till 

de anställda kan förstås som ett sätt att dämpa den konflikt mellan individ och 

organisation som Argyris (1973) beskriver. Genom att informanterna får kontroll över 

sin egen situation behöver de inte tvingas in i det barnlika tillstånd som uppstår då 

organisationen utövar mycket kontroll. Resultat och analys visar således att samtliga 

informanter vill kunna styra över sin tid och platsen de arbetar vilket även är 

tidstypiskt i dagens individualiserade samhälle (Bauman, 2002). Resultat och analys 

bidrar även med en förståelse för hur det individualiserade samhället påverkar 

informanterna (Bauman, 2002). Det visar sig genom den drivkraft att hela tiden sträva 

efter personlig utveckling som samtliga informanter har. De förmedlar ett kortsiktigt 

tidsperspektiv och ett behov av omedelbar tillfredställelse vilket visar sig i de 

beskrivningarna av att informanterna vill vara fria och kunna byta arbete så fort de 
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inte utvecklas mer på sin arbetsplats. Resultat och analys visar även att när individen 

är missnöjd med sin situation är det vanligaste att lämna organisationen, något som är 

typiskt för det individuella samhället vi har idag.  
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5. Diskussion 

Nedan presenteras studiens slutsats där svaret på forskningsfrågorna redogörs för och 

jämförs och diskuteras i relation till tidigare forskning. Därefter diskuteras kort om 

författarens personliga reflektioner gällande uppsatsprocessen. Avsnittet avslutas med 

förslag på vidare forskning utifrån det resultat som studien visar.  

5.1 Slutsats 

IT-branschen i Sverige växer och branschen präglas av hög efterfrågan av arbetskraft 

och utbudet som finns tillhanda möter inte behovet. Kompetensbristen förväntas öka 

och år 2020 beräknas IT-branschen ha ett underskott på 60 000 personer (Von Essen, 

u.å). Den stora efterfrågan på kompetens gör att det även råder stor konkurrens om 

den befintliga personalen inom ett IT-företag, vilket skapar en hög 

personalomsättning i branschen då arbetstagare byter arbete i stor utsträckning 

(Teknikdygnet, 2016). Som HRM-student satte det igång mina tankar kring hur det 

påverkar HRM-arbetet i organisationerna vid början av den här studien. Forskning 

visar att HRM har en viktig roll för att kontrollera utflödet av arbetstagare och därför 

är den höga personalomsättningen inom IT-branschen ytterst relevant för HRM-

arbetet i organisationerna (Manistitya & Fongsuwan, 2015). Forskning visar att hög 

personalomsättning minskar organisationens effektivitet och påverkar arbetsmoralen 

negativt för de arbetstagare som arbetar kvar. Det är därför viktigt att skapa en 

förståelse för de faktorer som ligger till grund för den höga personalomsättningen 

inom IT-branschen för att organisationer ska kunna möta arbetstagarnas behov (Devi 

& Murali, 2016). Den här studien har således syftat till att få förståelse för 

personalrörligheten i IT-branschen genom att undersöka vad arbetstagare inom  

IT-branschen söker i ett företag för att arbeta kvar under en längre tid samt vad som 

får dem att vilja byta arbetsgivare. Studiens teoretiska ramverk har varit Baumans 

(2002) teori om individualismen i det postmoderna samhället, Argyris (1973) teori om 

konflikten mellan individ och organisation samt Flachs (2006) begrepp resursstyrning 

som beskriver hur personalarbetet i en organisation kan utformas genom  

HRM-aktiviteter som lön, kompetensutveckling och målstyrning.   

 

En av forskningsfrågorna i studien har varit: ”Vilka faktorer har betydelse för 

arbetstagares beslut att stanna respektive lämna sin arbetsgivare i IT-branschen?” 

Studien visar att individer främst efterfrågar utvecklingsmöjligheter och flexibla 
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arbetsvillkor. Resultatet visar att informanterna främst bytte arbetsgivare för att de 

saknade utvecklingsmöjligheter och anledningen till att några stannade länge hos sin 

arbetsgivare var för att de haft olika typer av utvecklingsmöjligheter. Möjligheterna 

handlar dels om att erbjudas nya tjänster som möjliggör en karriärutveckling men 

även om inofficiell utveckling av tjänsten samt meningsfulla arbetsuppgifter. Studien 

visar dock att det finns tendenser till att alla inte har samma möjligheter att göra 

verklighet av önskan att byta arbetsgivare då det beskrivs som svårt att röra på sig när 

man är äldre. Arbetsmarknadens strukturer tenderar därför att inte möjliggöra 

rörlighet för alla.  

 

Studien visar även att flexibilitet är viktigt för arbetstagares beslut att stanna 

respektive lämna sin arbetsgivare. Arbetstagarna vill kunna styra över sitt eget arbete, 

sin egen tid och platsen där arbetet utförs. Utvecklingsmöjligheter och flexibilitet är 

inre förmåner för resursstyrning (Flach, 2006), organisationer bör därmed främst 

tillämpa inre förmåner som resursstyrning för att behålla dem i organisationen. Om 

det genomförs på ett bra sätt kan HRM-aktiviteter således ha betydelse för 

personalomsättningen vilket forskning visar (Hussain & Rehman, 2013). Studien kan 

även bekräfta Manistitya och Fongsuwan (2015) som beskriver att en organisation 

som är bra på att implementera HRM-aktiviteter ökar de anställdas tillfredställelse i 

arbetet vilket skapar lojalitet till organisationen och hämmar personalomsättningen. 

Det visar sig genom att arbetstagarna är mer nöjda i de organisationer som erbjuder 

möjligheter till utveckling. Det är således viktigt att organisationen synliggör de 

anställda som hela individer med olika behov, inte bara den del av dem som behövs 

för att föra verksamheten framåt (Argyris, 1973). Resultatet bekräftar forskning som 

visat att de organisationer som erbjuder anställda utveckling och träning har lägre 

personalomsättning (Chew, 2004, i Hussain och Rehman, 2013). Studien visar att 

yttre förmåner som lön inte har lika stor betydelse för beslutet att stanna kvar hos sin 

arbetsgivare, med förutsättning att den upplevs som rättvis. Då lönen upplevs som 

rättvis kan inre förmåner vara viktigare men upplevs den som orättvis kan därmed de 

yttre förmånerna i resursstyrning få individen att vilja byta organisation. Det bekräftar 

forskning som visat att de arbetstagare som uppfattar lönesättningsprocessen som 

orättvis har en större benägenhet att lämna organisationen än de som uppfattar den 

som rättvis (Uriesi, 2016). 
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Det ämne som den här studien är inriktat på är ämnet human resource management. 

Studiens andra forskningsfråga har således varit: ”Hur kan HRM arbeta för att behålla 

personal i IT-branschen?” Syftet med den forskningsfrågan är att fånga upp de 

faktorer som arbetstagare i IT-branschen efterfrågar från ett HRM-perspektiv. 

Arbetstagare inom IT-branschen är en priviligierad grupp i den bemärkelsen att 

efterfrågan på deras kompetens är stor. De har således möjligheten att byta 

arbetsgivare om de inte trivs. HRM måste därför vara lyhörda för arbetstagarna behov 

för att lyckas behålla personal. Studien visar att arbetstagarna främst söker 

utvecklingsmöjligheter och flexibilitet. Det beskrevs som viktigare än lönen och 

därför bör HRM främst fokusera på att erbjuda inre förmåner som resursstyrning 

(Flach, 2006). För att dessa inre förmåner som utveckling och flexibilitet ska upplevas 

som givande måste dock lönen spegla det arbete som arbetstagaren lägger ned. 

Studien visar därmed att så länge lönen upplevs som konkurrenskraftig är andra 

förmåner viktigare. Det är således viktigt att HRM-arbetet fokuserar på att utveckla 

arbetstagarna genom kompetensutveckling. Det handlar om att erbjuda arbetstagarna 

möjligheter att klättra karriärmässigt i organisationen men även att utveckla deras 

dagliga arbete genom träning (Flach, 2006). För att HRM ska kunna möta 

arbetstagarnas behov av flexibilitet bör även målstyrning användas. Förutsättningen 

för att HRM ska kunna erbjuda flexibilitet och möjligheten för arbetstagarna att själva 

ha kontroll över sitt arbete är att sätta upp mål för dem att sträva mot. Det ger 

arbetstagarna möjlighet att planera arbetstid, arbetsplats och hur de lägger upp arbetet. 

Målstyrning kan således ses som en förutsättning för flexibilitet i det dagliga arbetet. 

Det bör även diskuteras av HRM har ett ansvar när det gäller åldersstrukturer på 

arbetsmarknaden. Resultat och analys visar att det finns tendenser till att 

arbetsmarknaden inte möjliggör rörlighet för arbetstagare som är äldre vilket HRM 

bör arbeta för att ändra på.  HRM bör därför ha en medvetenhet kring det och se över 

sina praktiker. Kan det möjligtvis vara så att HRM- praktiker i företagen är med och 

skapar en åldersdiskriminerande struktur på arbetsmarknaden i IT-branschen? 

 

Studien är av sociologisk karaktär och syftar därför även att sätta problemet i ett 

samhällsperspektiv. Detta redogörs i studiens andra forskningsfråga som lyder: ”Hur 

kan personalrörligheten i IT-branschen förstås utifrån ett samhälleligt och ett 

individualistiskt perspektiv?” Den här studien visar att individer har en stark drivkraft 

för personlig utveckling vilket i den här studien förstås i relation till individualismen i 
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det postmoderna samhället (Bauman, 2002). De arbetsvillkor som individerna söker i 

organisationer handlar till störst del om att utvecklas, få styra över sitt dagliga arbete 

och styra tid och plats för sitt arbete. Det är typiskt för dagens samhälle då indivder 

fokuserar inåt sig själva och vill ha frihet och omedelbar tillfredställelse.  

IT-branschen efterfrågar mycket kompetens och efterfrågan är även stor på de 

arbetstagare som redan arbetar i branschen (Teknikdygnet, 2016). Det innebär att 

individerna ofta har möjligheten att kunna välja arbetsplats relativt fritt då 

organisationer har stort behov av deras kompetens. Arbetstagare i IT-branschen är 

således i en annorlunda situation än många andra branscher där efterfrågan inte är lika 

stor. Den stora efterfrågan på personal gör att de anställda som är verksamma inom 

IT-branschen får möjligheten att vara individualistisk som Bauman beskriver (2002) 

då de kan välja att byta arbetsgivare om de inte är nöjda med sina arbetsvillkor. 

Studien visar därför att Argyris teori (1973) där organisationerna innehar kontrollen 

inte gäller i samma utsträckning för IT-branschen. IT-branschen kan istället ses som 

arbetstagarnas bransch då studien visar att indivder söker sig till arbetsgivare som ger 

dem mycket egen kontroll över sitt arbete och där de får utvecklas. Individerna kan 

ställa mer krav och de organisationer som utövar mycket kontroll över individen 

mister därför sina anställda då de byter arbetsgivare i strävan efter egen kontroll och 

utveckling. Det kan dock vara så att ålder är en faktor som påverkar i vilken 

utsträckning individerna har möjlighet att vara individualiserade och styra sin 

utveckling. Personalrörligheten i vårt individualiserade (Bauman, 2002) samhälle blir 

således ett problem för organisationer som inte anpassar sig till individens behov. 

Organisationerna i IT-branschen måste därmed släppa på den traditionella kontrollen 

som de haft och anpassa sig efter individernas behov om de ska kunna behålla 

personal. Individernas strävan efter personlig utveckling och möjligheten att själv 

kunna styra över sina villkor bidrar således till personalrörligheten i IT-branschen då 

de byter arbetsgivare för att finna dessa arbetsvillkor.  

5.2 Personlig reflektion 

En reflektion angående de två olika urvalsgrupperna i studien är att det var svårt att 

hitta informanter som arbetat över fem år hos samma arbetsgivare. En kontakt som 

hjälpte till i sökandet efter informanter har arbetat i IT-branschen hela sitt arbetsliv 

och är över 55 år. Han har mycket kontakter inom branschen och sökte i sina sociala 

nätverk efter personer som arbetat över fem år hos samma arbetsgivare men inte är 
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entreprenörer då de inte ingår i urvalsramen. Han beskrev det som svårt att hitta och 

att mindre än en procent av hans kontakter passade in i urvalsramen, vilken är ett 

intressant resultat som framkom under processen med studien. Det kan dock inte 

representera hur IT-branschen ser ut då kontaktens nätverk inte nödvändigtvis kan 

spegla branschen.  

 

Något som även bör diskuteras är de sociala strukturer som påverkar informanternas 

möjligheter till rörlighet på arbetsmarknaden. Sonja beskrev att hon inte hade 

möjlighet att röra på sig på grund av hennes ålder, i alla fall inte till ett jobb som är 

lika bra som hennes nuvarande. Arbetsmarknadens strukturer hämmar således hennes 

önskan om att byta arbetsgivare. Även de andra informanternas upplevelser grundar 

sig i hur sociala strukturer påverkar deras situation. Kenneth beskrev exempelvis hur 

han flyttat utomlands med sin familj för att utvecklas inom arbetet. Det är dock en 

möjlighet som inte alla har. Alla människor har inte möjligheten att ta med sin familj 

och bo i ett annat land under de omständigheterna. Det är därför viktigt att förstå de 

strukturer som både hämmar och möjliggör informanternas situationer.  

5.3 Förslag på vidare forskning 

Den här studien har syftat till att få förståelse för personalrörligheten i IT-branschen 

genom att fokusera på vad arbetstagare söker hos sin arbetsgivare för att arbeta kvar 

samt vad som får dem att vilja byta arbetsgivare. Studien visar att 

utvecklingsmöjligheter och flexibla arbetsvillkor är betydelsefulla faktorer för 

personalens beslut gällande att stanna hos respektive lämna sin arbetsgivare. Studien 

är inte avgränsad till en specifik typ av företag inom IT-branschen utan informanterna 

har arbetat i olika typer av företag med olika typer av arbetsuppgifter. Det kan dock 

vara så att resultatet skiljer sig mellan olika typer av företag som exempelvis 

konsultföretag eller produktbolag. Framtida forskning skulle därför kunna undersöka 

vilka faktorer som har betydelse för personalens beslut att stanna hos eller lämna sin 

arbetsgivare och avgränsa studien till en specifik typ av företag. Det skulle vara 

intressant då det kan ge en mer nyanserad bild av personalrörligheten i  

IT-branschen och de faktorer som har betydelse för personalens beslut att antingen 

stanna hos eller lämna sin arbetsgivare.  
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7. Intervjuguide: Till urvalsgruppen som bytt arbetsgivare minst 

en gång under en 5-årsperiod 

 

Introduktion 

- Kan du börja med att berätta hur länge du har arbetat inom IT-branschen? 

- Kan du berätta om vad du arbetar med idag?  

- Vilken befattning har du? 

- Hur länge har du arbetat i din nuvarande roll? 

- Hur länge har du arbetat för samma arbetsgivare? 

 

Organisation- kontext 

- Kan du beskriva organisationen som du slutade i? Platt organisation/ 

Hierarkisk? 

- Kan du beskriva organisationen du arbetar i idag? Platt organisation/ 

Hierarkisk? 

 

Anledningar till byte av arbetsgivare 

- Kan du berätta om varför du valde att byta arbetsgivare? 

- Vad saknade du hos din/dina förra arbetsgivare? 

- Vad erbjuder din nuvarande arbetsgivare dig för villkor som gör dig nöjd? 

Missnöjd? 

- Vad har erbjuder din nuvarande arbetsgivare som dina förra inte gjorde? 

 

Arbetsvillkor 

- Vilka arbetsvillkor har varit styrande för dig i val av arbetsplats? 

Varför? 

- Hur har lön och eventuellt annan belöning spelat in? 

- Vilken betydelse har utvecklingsmöjligheter i organisationen haft? 

- Vilken betydelse har kontroll över ditt eget arbete haft? 

 

Mål 

- Vad strävar du efter i ditt arbetsliv? Varför? 



 

- Har du några karriärmässiga mål som du strävar efter? Vad tror du krävs för 

att du ska nå ditt mål? 

- Finns det något syfte bakom många arbetsplatsbyten? 

- Vill du arbeta i ett företag en längre tid i framtiden eller byta på sikt? 

 

Vill du tillägga något? 

Tack! 

 



 

 

8.Intervjuguide  

- Till urvalsgruppen som haft samma arbetsgivare minst 5 år 

Introduktion 

- Kan du börja med att berätta hur länge du har arbetat inom IT-branschen? 

- Kan du berätta om vad du arbetar med idag?  

- Vilken befattning har du? 

- Hur länge har du arbetat i din nuvarande roll? 

- Hur länge har du arbetat för samma arbetsgivare? 

 

Organisation- kontext 

- Kan du beskriva organisationen du arbetar i idag? Platt organisation/ 

Hierarkisk? 

 

Anledningar till att stanna hos en arbetsgivare 

- Kan du beskriva varför du har stannat i din nuvarande organisation? 

- Vad erbjuder din arbetsgivare dig för villkor som gör dig nöjd? Missnöjd? 

- Vad har erbjuder din nuvarande arbetsgivare som dina förra inte gjorde? 

 

Arbetsvillkor 

- Vilka arbetsvillkor har varit styrande för dig i val av arbetsplats? 

Varför? 

- Hur har lön och annan belöning spelat in i dina val av arbetsplats? 

- Vilken betydelse har utvecklingsmöjligheter i organisationen haft? 

- Vilken betydelse har kontroll över ditt eget arbete haft? 

 

Mål 

- Vad strävar du efter i ditt arbetsliv? Varför? 

- Har du några karriärmässiga mål som du strävar efter? Vad tror du krävs för 

att du ska nå ditt mål? 

- Vill du arbeta i ett företag en längre tid i framtiden eller byta på sikt? 

 



 

Vill du tillägga något? 

Tack!  



 

9. Informations- och samtyckesblankett 
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Studien fokuserar på personalrörligheten i IT-branschen. Syftet med studien är 
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• Bandinspelning 

Med din tillåtelse spelas intervjun in. Det inspelade materialet raderas när 
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