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Sammanfattning 
Titel: Stjärnornas krig – kampen om IT-kompetensen fortsätter 
Författare: Kristina Bergmark och Elias Öman 
Handledare: Agneta Hugemark 
Lärosäte: Uppsala Universitet 
Datum: 04-06-2013 
Syfte: Uppsatsens syfte är att ge en ökad insyn i vad som uppfattas som attraktivt hos en 
arbetsgivare av arbetskraft med IT-kompetens som arbetar inom organisationen 3. Uppsatsen 
ämnar också ge insyn i vilka krav och normer denna arbetskraft tvingas underkasta sig till följd 
av sitt medlemskap i denna organisation. 
Metod: Datainsamlingen skedde genom kvalitativa semistrukturerade intervjuer. Intervjuerna 
genomfördes med 6 anställda på företagets 3:s IT-avdelning och 2 HR-anställda inom 
organisationen. Materialet analyserades och diskuterades utifrån de teoretiska begreppen 
kollektiva resurser och zone of indifference. Den tidigare forskning som behandlades fokuserade 
i huvudsak på motivation hos arbetskraft med IT-kompetens samt personalstyrning genom 
identitetsskapande. 
Resultat/slutsats: Det som uppfattades som attraktivt av denna typ av personer med IT-
kompetens som arbetade inom organisationen 3 var autonomi, hög grad av eget ansvar, 
utvecklingsmöjligheter, en icke hierarkisk arbetsmiljö, återkoppling och feedback, föränderlighet 
och flexibilitet. Gällande krav och normer fann vi att man var tvungen att vara starkt engagerad, 
effektiv, konstant sträva efter sin egen och företagets utveckling och alltid vara en ”utmanare” i 
branschen.  
Nyckelord: Sociologi, zone of indifference, kollektiva resurser, IT, krav, makt 
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Abstract 
Authors: Kristina Bergmark and Elias Öman 
Title: Star Wars – the battle for IT-workforce continues 
Purpose: The purpose of this study is to provide an insight in what is viewed as attractive in the 
eyes of the IT-workforce of the organization 3. This study also investigates which norms and 
demands that this workforce is submitted to due their membership in said organization. 
Seat of learning: Uppsala University 
Methodology: The data was collected through semi-structured qualitative interviews with 6 
employees working in the company’s IT-department and 2 from their HR-department. The data 
was later analysed through the theoretical concepts of collective resources and zone of 
indifference. The presented previous research focused on motivation within the IT-workforce and 
organizational control through identity regulation 
Results/conclusion: This study found that IT-workforce within this organization viewed 
autonomy, a high degree of personal responsibility, opportunities for development, a non-
hierarchical working environment and a high degree of feedback as attractive factors. Regarding 
norms and demands that the workforce submits iself to, we found that the demands mainly 
regarded demands of effectivity, involvement in the organization, a constant need to develop 
individually as well as organizationally and to always challenge yourself, your organization and 
its business. 
Keywords:	  Sociology, zone of indifference, collective resources, IT, demands, control 
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1.	  Inledning	  

1.1	  Bakgrund	  
Informationsteknologin blir allt mer integrerad i dagens samhälle, detta syns dels genom den 
ökade användningen av datorer i såväl arbetsliv som utbildning men även genom den ökade 
konkurrensen inom telekombranschen. Det är just ett företag inom telekombranschen som denna 
uppsats fokuserar på. Då konkurrensen inom branschen blir allt hårdare och det blir av allt större 
vikt för företagen inom telekombranschen att inte bara erbjuda telefoni utan även andra tjänster 
som tillgänglighet till film och musik genom telefonen blir det också av allt större vikt för 
företagen inom denna bransch att attrahera, rekrytera, behålla och utveckla kompetens kapabel att 
tackla denna utmaning, att konstruera och utveckla programvara och produkter som möter detta 
behov, alltså arbetskraft med IT-kompetens. (Olofsson, Dagens Industri, 2009) 
 
Att denna typ av kompetens är efterfrågad framgår även av en rapport från SACO, där 
konkurrensen för såväl erfarna som nyutexaminerade datavetare bedöms som liten, detta innebär 
att det finns fler arbetstillfällen än arbetskraft inom denna sektor. (SACO, 2012)  
 
Inom såväl telekombranschen som arbetsmarknaden i övrigt så är alltså IT-kompetens något hett 
efterfrågat, denna efterfrågan ser även ut att vara här för att stanna. Av denna anledning blir det 
av allt större vikt för dagens företag att veta hur de skall profilera sig och vad de skall erbjuda för 
att locka till sig denna kompetens. Att veta hur man som företag ska attrahera denna typ av 
kompetens är av särskild vikt inom en bransch som telekombranschen, där den tekniska 
utvecklingen går oerhört fort och möjligheten att följa med i denna avgör huruvida ett företag blir 
framgångsrikt eller går i graven.  
 
Vi som skrivit denna uppsats är personalvetarstudenter vid Uppsala universitet. En 
personalvetares arbete rör ofta frågor kring bland annat rekrytering, kompetensförsörjning och 
kompetensutveckling. Med grund i vår utbildning fann vi det intressant att undersöka vad som 
idag krävs från en organisations sida för att denne skall kunna konkurrera om kompetens som är 
hett efterfrågad på marknaden. Det är mycket troligt att vi som nyutexaminerade personalvetare 
kommer att möta denna utmaning i vårt framtida arbetsliv. Av trender inom efterfrågan på 
kompetens att döma så framstår det också som troligt att den arbetskraft vi kommer att behöva 
kunna attrahera är just arbetskraft med IT-kompetens. I vår strävan att undersöka vad som 
attraherar denna typ av arbetskraft föreföll det också lämpligt att undersöka detta inom en 
bransch där efterfrågan på denna typ av kompetens är mycket stor i dagsläget. Parallellt med vad 
som efterfrågades av denna typ av arbetskraft fann vi det också intressant att undersöka vilka 
krav som ställs på den här typen av arbetskraft då såväl IT-branschen som telekom präglas av en 
snabb förändringstakt, om branschen förändras, vilka krav består på arbetskraften? Detta 
möjliggjordes då en av oss i samband med sina studier deltog i ett mentorskapsprojekt som 
syftade till att ge studenter en koppling till och praktisk insyn en personalvetares vardag i arbetet. 
Mentorn som tilldelades arbetade inom företaget 3, ett framstående företag inom 
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telekombranschen. Inom detta företag fanns det en önskan att bli ännu bättre på att attrahera och 
behålla arbetskraft med IT-kompetens. Vi fick därför möjligheten att i samarbete med företaget 
undersöka vad denna typ av arbetskraft upplevde som attraktivt hos en arbetsgivare samt vilka 
krav och normer som man tvingades underkasta sig som anställd i organisationen 3. I syfte att ge 
läsaren en ytterligare förståelse för den organisation i vilken vi undersökte ovan nämnda problem 
följer nedan en kortfattad redogörelse för 3 som organisation.  
 

1.2	  Fallföretaget 
På företagets hemsida (vilka	  är	  3?) framgår det att 3 är en världsledande mobiloperatör vars 
särskilda intresse ligger i utvecklingen av 3G- nätet, ett mobilnät som byggts upp i syfte att 
möjliggöra tillgång till internet, musik och film via mobilen. Av hemsidan framgår också att en 
av företagets ledstjärnor är ”mobil kommunikation på kundens villkor” och att företaget sedan det 
startades i december år 2003 arbetat mot visionen att skapa en helt ny plattform för 
kommunikation. (Snabbfakta - historik) 3 finns i Skandinavien etablerade i Sverige och Danmark. 
Utanför Skandinavien finns 3 etablerat i Australien, Österrike, Hongkong, Indonesin, Irland, 
Storbritannien, Israel och Italien.	  (3 i världen) I Sverige finns 1500 anställda. (3Karriär) Av 
intervjuer med HR-personer framkom att organisationen i Sverige har cirka 280 anställda inom 
teknik, av dessa 280 anställda var cirka 90 anställda inom IT. Vidare framkom också av 
intervjuer med HR-personer inom företaget att tekniksektionen inom företaget var uppbyggd 
utefter vad intervjupersonen uttryckte som ”tre ben”. Dessa tre ben består av IT, som utvecklar 
företagets tjänster och produkter, operations, som ansvarar för förvaltning och drift av de tjänster 
som IT-avdelningen utvecklat och network integrations, som ansvarar för utbyggnad, planering 
och underhåll av organisationens telenät.  
 
På företagets hemsida framgår det att företaget efterfrågar att deras anställda ska vara ”utmanare”. 
(Att jobba på 3) Att företaget profilerar sig som en ”utmanare” blir också tydligt genom en 
granskning av hur företaget marknadsför sig. I marknadsföringen av de produkter och tjänster 
som företaget erbjuder trycker man på att 3 som organisation är en utmanare inom 
telekombranschen. (3	  firar	  10	  år)	  Just denna profilering som utmanare är något som man som 
inom 3 framhäver som unikt . I samband med att arbeta mot visionen att skapa en helt ny 
plattform för kommunikation ingår det i företagets strategi att kontinuerligt arbeta för en 
vidareutveckling av denna plattform, detta går bland annat att utläsa på företagets hemsida där 
man inte bara presenterar sitt mobila nät utan också tydliggör att man kontinuerligt arbetar för 
vidareutvecklingen av detta nät genom att man investerar miljontals kronor i utvecklingen av 
detta varje år.( Om vårt nät).	  Tre marknadsför sig alltså som telekombranschens utmanare, som 
ett företag vars vision är att inte bara att konkurrera på marknaden utan även att kontinuerligt 
utmana såväl marknaden som företagets konkurrenter.  
 
Som vi nämnt tidigare är arbetskraft med IT-kompetens hett efterfrågad på dagens arbetsmarknad. 
Denna efterfrågan blir än större inom telekombranschen, där vikten av att hålla sig a jour med 
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den tekniska utvecklingen i mångt och mycket är avgörande för företagens fortsatta existens, 
erbjuder man inte rätt produkter och tjänster så drar man heller inte till sig kunder och generar 
därmed inte den nödvändiga försäljningen. Det är inom denna bransch och under dessa 
förutsättningar som 3 strävar efter att vara en utmanare. För att kunna utmana sina konkurrenter 
och sin bransch är det således av stor vikt att man attraherar den typ av kompetens som ger 
företaget 3 möjligheten att göra detta. Det var ur detta behov som möjligheten att i samarbete 
med organisationen 3 undersöka vad som attraherar arbetskraft med IT-kompetens samt vilka 
krav och normer dess IT-anställda tvingas underkasta sig föddes. I vår strävan att undersöka detta 
formulerade vi tre frågeställningar, dessa följer i nästa avsnitt. 
 

1.3	  Syfte	  och	  frågeställningar 
Den övergripande frågeställningen och därmed syftet med denna studie är att undersöka vad 
personer med IT-kompetens som arbetar inom organisationen 3 uppfattar som attraktivt hos en 
arbetgivare. Uppsatsen syftar även till att undersöka vilka krav och normer som arbetstagaren 
tvingas underkasta sig till följd av sitt medlemskap i organisationen 3. För att närmare undersöka 
vad personer med IT-kompetens som arbetar inom 3 upplever som attraktivt hos en arbetgivare 
utgår vi från frågeställning 1 och 2 nedan. Frågeställning 3 nedan behandlar i sin tur de normer 
och krav som en anställd tvingas underkasta sig till följd av inträde i organisationen. 
 

1) Vad finner personer med IT-kompetens som arbetar inom organisationen 3 attraktivt inom 
denna organsation? 

2) Vad saknar personer med IT-kompetens som arbetar inom organisationen 3 hos sin 
arbetsgivare? 

3) Vilka krav och normer tvingas arbetstagaren underkasta sig till följd av sitt inträde i 
organisationen 3? 
 

1.4	  Disposition 
Vi har ovan beskrivit uppsatsens problemområde och gjort en presentation av telekombranschen 
såväl som fallföretaget samt presenterat uppsatsens syfte och frågeställningar. Efter detta följer en 
beskrivning av den forskning som vi ansett relevant i relation till uppsatsens syfte och 
problemområde. På detta följer en redogörelse för och motivering av de teoretiska 
utgångspunkter vi valt samt en mer teoretisk framställning av uppsatsens frågeställningar. 
Härefter följer en skildring av den metod vi valt och de etiska överväganden som blivit aktuella i 
samband med metodvalet. I uppsatsens nästa avsnitt presenterar vi uppsatsens empiriska material. 
Det empiriska materialet analyseras sedan med utgångspunkt i våra teoretiska utgångspunkter i 
uppsatsens analysavsnitt. Det är också här som uppsatsens frågeställningar besvaras. Slutligen 
diskuteras uppsatsen i relation till tidigare forskning. I detta avsnitt redogörs också för egna 
tankar och reflektioner kring uppsatsens resultat och begränsningar. Uppsatsen avslutas med 
förslag på framtida forskning.  
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2.	  Tidigare	  forskning	  
Med utgångspunkt i uppsatsens problemområde redogör vi i detta avsnitt för tidigare forskning. 
Vi har i vårt sökande efter tidigare forskning med anknytning till vårt problemområde utgått ifrån 
olika sociologiska databaser. Tidigare forskning inom just vårt valda problemområde, det vill 
säga vad personer med kompetens inom IT uppfattar som centrala attraktiva faktorer hos en 
arbetsgivare och vilka krav som ställs på den här typen av arbetskraft framstår som inte allt för 
omfattande i fråga om forskning som besvarar detta i sammanfattande termer. Den forskning vi 
hittat har istället besvarat dessa frågor ur ett mer översiktligt perspektiv. I detta avsnitt följer 
således inledningsvis en beskrivning för de områden som tidigare forskning fokuserat på och 
vilka slutsatser som den redovisade forskningen kommit fram till inom sitt respektive område. I 
avsnittets senare del följer en redogörelse för den forskning som fokuserar mer specifikt på vad 
som motiverar olika typer av anställda inom IT-sektorn. För att ge en överskådlig bild av vårt 
problemområde väljer vi att först presentera en systematisk litteraturstudie som syftade till att 
kartlägga den forskning som vi funnit i fråga om vad som påverkar motivationen hos personer 
med IT-kompetens positivt eller negativt. Därefter redogörs för en artikel som behandlar 
relationen mellan IT-personals upplevelser av arbetstillfredsställelse och kvalité i arbetslivet och 
personalomsättningen inom denna sektor. Vidare behandlas en kvantitativ redogörelse kring 
samma ämne vars fokus ligger på att utreda vad arbetskraften inom IT värdesätter hos en 
arbetsgivare och hur dessa värderingar korrelerar med avsikten att lämna eller stanna kvar hos en 
arbetsgivare, denna artikel behandlar även hur synen på vilka faktorer som är motiverande 
varierar beroende på individuella faktorer så som ålder, kön och utbildningsnivå. Härefter följer 
en artikel som fokuserar på vad som motiverar IT-konsulter i arbetslivet samt hur konsulter, med 
hänsyn till sin unika arbetssituation, upplever att identiteten som konsult i sig påverkar 
konsulterna i sitt arbete. Vi väljer att avsluta avsnittet tidigare forskning med att presentera en 
artikel som fokuserar på organisatorisk kontroll genom identitetsreglering då vi i analysen av vår 
empire tyckte oss kunna identifiera vissa av de tekniker för denna typ av styrning som denna 
artikel behandlar. 
 
Vi har valt samtliga ovan nämnda artiklar i avsikt att ge en sammanfattande bild av vad tidigare 
forskning inom dessa områden kommit fram till samt för att samtliga av dessa artiklar på olika 
sätt har en tydlig koppling till motivationsbegreppet och organisatoriska krav vilket i sin tur har 
en central betydelse för vårt problemområde. De presenterade artiklarna behandlar vad som 
motiverar personer med IT-kompetens och därför också vad dessa upplever som attraktivt. 
Artikeln gällande styrning genom identitetsreglering är av relevans för vårt problemområde då 
den behandlar tekniker som dagens organisationer använder för att styra sin personal genom 
normer och värderingar.Vår avsikt är att genom artiklarnas presentationsordning leda läsaren från 
ett mer övergripande perspektiv på motivation inom IT-sektorn till den mer specifika 
frågeställningen vad som motiverar IT-konsulter, hur de upplever sin arbetssituation samt hur 
styrning sker genom reglering av den anställdes identitet i dagens organisationer. 
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2.1	  Motivation	  in	  Software	  Engineering:	  A	  systematic	  literature	  review 
I en litteraturstudie publicerad 2008, Motivation in Software Engineering: A systematic literature 
review, diskuterar författaren Sarah Beecham med flera det aktuella forskningsläget inom 
mjukvaruingenjörsyrket och motivation. Studien syftar till att kartlägga den forskning som 
mellan 1980 och 2006 gjorts på området motivation och produktivitet hos mjukvaruingenjörer. I 
litteraturstudien har författarna analyserat 92 tidigare studier som alla haft en koppling till 
området motivation hos mjukvaruingenjörer. Studierna kommer från 17 olika länder, mer än 
hälften, 54 st var genomförda i USA. Detta gör att denna litteraturstudie i huvudsak ger oss 
information om vad som gäller för anställda inom den amerikanska IT-sektorn. Författarna 
presenterar hur litteraturen och publikationerna i deras litteraturstudie hjälper oss att förstå vilka 
faktorer som ligger till grund för motivation inom mjukvaruingenjörsyrket. Författarna 
sammanfattar belägg för vad som motiverar mjukvaruingenjörer i sitt arbete. I syfte att göra detta 
har författarna utgått från och sökt besvara fem forskningsfrågor:  
 
1: Vilka personliga egenskaper karaktäriserar mjukvaruingenjörer?  
 
2: Vilka faktorer påverkar motivationen hos mjukvaruingenjörer positivt respektive negativt? 
 
3: Vilka är resultaten och de yttre tecknen på motiverade eller omotiverade mjukvaruingenjörer?  
 
4: Vilka aspekter av mjukvaruingenjörsyrket verkar motiverande på denna arbetsgrupp?  
  
5: Vilka modeller kan användas för att förklara motivation hos mjukvaruingenjörer? 
 
I litteraturstudien av Beecham et al (2008) framkommer det att mjukvaruingenjörer ofta 
karaktäriseras som en homogen grupp med högpresterande individer samt att mjukvaruingenjörer 
utmärker sig något jämfört med icke-mjukvaruingenjörer. Författarna diskuterar hur litteraturen 
och studierna i litteraturöversikten hjälper oss att förstå motivation inom mjukvaruingenjörsyrket 
och framhåller att majoriteten av tidigare studier visar på att det finns skillnader mellan 
mjukvaruingenjörer som arbetsgrupp jämfört med övrig arbetskraft. I litteraturstudien framkom 
även i ett flertal av de granskade studierna att mjukvaruingenjörer fann sitt arbete mindre 
meningsfullt och betygsatte sina jobb sämre än andra yrkesgrupper. Det framkom även att deras 
behov att interagera med andra var försumbart samt att mjukvaruingenjörer har ett behov av stora 
utvecklingsmöjligheter och känner en oro över att inte hänga med i den tekniska och 
kunskapsmässiga utvecklingen. Flera studier pekade dock enligt Beecham et al på att 
mjukvaruingenjörer och icke mjukvaruingenjörer kan motiveras av samma underliggande 
faktorer. Författarna framhåller att huruvida mjukvaruingenjörer som en homogen grupp 
motiveras av samma bakomliggande faktorer beror den aktuella kontexten. (Beecham et al, 2008, 
s. 871)  
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Gällande studiens första forskningsfråga fråga, Vilka personliga egenskaper karaktäriserar 
mjukvaruingenjörer? poängterar författarna att de studier som identifierat karaktärsdrag som 
kännetecknar mjukvaruingenjörer kommer från olika länder, organisationer, historiska perioder 
samt är genomförda på olika sätt. Författarna framhåller att vi därför inte kan förutsätta att dessa 
karaktärsdrag går att generalisera. I själva verket är det enligt författarna tydligt att en 
generalisering av dessa egenskaper inte skulle vara genomförbar, då några av de egenskaper som 
framkommer i studierna motsäger varandra. Till exempel framkommer det i den granskade 
litteraturen att mjukvaruingenjörer anses vara sällskapliga men introverta, i behov av stabilitet 
samtidigt som det framgår att mjukvaruingenjörer tycker att nya uppgifter och utmaningar är 
viktiga. (Beecham et al, 2008, s. 871). De karaktärsdrag som framkom mest återkommande i 
litteraturstudien var behovet av möjlighet till utveckling och självständighet. Behovet av 
utveckling tolkas av författarna som en orsak till att man vill kunna hänga med i den snabbt 
föränderliga teknologin och behovet av självständighet är enligt författarna möjligen kopplat till 
den typ av personer som attraheras av mjukvaruingenjörsyrket, ett yrke som kan bestå av kreativa 
uppgifter som inte gynnas av överdriven styrning. (Beecham et al, 2008, s. 872) 
 
Gällande forskningsfråga två, vilka faktorer påverkar motivation hos mjukvaruingenjörer positivt 
respektive negativt, sammanfattar författarna att de vanligast förekommande 
motivationsfaktorerna i litteraturen är behovet att identifiera sig med uppgiften, att ha tydliga 
mål, ett personligt intresse, förståelse av syftet med uppgiften och förståelse för hur den passar in 
i projektet som helhet. Att dessutom ha en tydlig karriärväg, varierande arbetsuppgifter och att 
involvera ingenjörer i beslutsprocessen samt att låta dem delta och arbeta med andra framkom 
enligt författarna som motiverande faktorer. (Beecham et al, 2008, s. 872)  
 
För att få en balanserad bild så har Beecham et al (2008) även undersökt faktorer som påverkar 
motivation hos mjukvaruingenjörer negativt. Det framkom att dessa faktorer ofta berörde 
arbetsförhållanden och brist på resurser. När författarna undersökte vilka faktorer som var 
motiverande men även kunde ha en omotiverande verkan framgick det att detta hade att göra med 
i vilket skede av karriären man befann sig. Vissa faktorer som kunde ha en motiverande verkan i 
början av karriären fann författarna kunde ha en negativ inverkan på motivation längre fram i 
karriären. Ett exempel på detta är att nyrekryterade mjukvaruingenjörer kunde känna sig 
motiverade av noggrann övervakning medan detta var en faktor som gjorde mer erfarna 
mjukvaruingenjörer omotiverade. (Beecham et al, 2008, p. 872) 
 
Gällande den tredje forskningsfrågan, Vilka är resultaten och de yttre tecknen på motiverade 
eller omotiverade mjukvaruingenjörer, så täcker endast en liten del av den studerade litteraturen 
detta område. Få av de ingående studierna behandlar de påtagliga fördelarna med motiverade 
mjukvaruingenjörer eller fokuserar på att förstå eller mäta en persons motivation till att stanna 
inom mjukvaruingenjörsyrket. Författarna utrycker därför att de inte tycker sig kunna besvara den 
tredje forskningsfrågan. 
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Gällande forskningsfråga fyra, vilka aspekter av mjukvaruingenjörsyrket verkar motiverande för 
denna arbetsgrupp, skriver författarna att även om denna litteraturstudie tittar på ett stort antal 
studier är det endast ett fåtal av studierna som identifierar vad som är specifikt motiverande 
kopplat till själva yrket. Mycket av det som uppges motivera mjukvaruingenjörer går enligt 
författarna att applicera även på andra arbetsgrupper och yrken. Det som dock framkom som 
motiverande och som gick att koppla ihop med mjukvaruingenjörsyrket är att yrket identifieras 
som ett utmanade yrke med kopplingar mellan utmaning och förändring. Författarna tar upp ett 
citat hämtat från en av studierna som ingick i litteraturstudien:  
 
‘‘the reason for challenge is the pace of change of the field and the effort it took to keep pace 
with the changes. . . .If you just want to learn something and do it for the rest of your life.... you 
do not want to go into IT ” (V.L. Almstrum, i Beecham, Sarah et al, 2008, sid 873).  
 
Även lärande, möjligheten att utforska nya tekniker och problemlösning framkom som 
motiverande arbetsuppgifter som relaterade till själva yrket i sig. Tre av studierna som Beecham 
et al granskade visade även på att skapandet av någonting som gynnar andra, något som ger nytta 
på andra områden och som skapar värde för användaren var motiverande aspekter som gick att 
koppla till mjukvaruingenjörsyrket. 
 
Gällande forskningsfråga fem, vilka modeller kan användas för att förklara motivation hos 
mjukvaruingenjörer, finner författarna att det inte är möjligt att via en specifik modell förklara 
motivation hos denna yrkesgrupp.  Författarnas slutsats kommer ur att de teorier som finns kring 
motivation enligt deras uppfattning är allt för generella och därför inte går att applicera specifikt 
på mjukvaruingenjörer. (Beecham et al, 2008, sid 873) 
 
Som tidigare nämnt skriver författarna att blandade resultat i litteraturen leder dem till slutsatsen 
att huruvida mjukvaruingenjörer bildar en homogen grupp med likartade behov eller inte beror på 
den individuella kontexten. De vanligast återkommande motivationsfaktorerna författarna 
identifierat i det studerade materialet är behovet av att identifiera sig med uppgiften, att ha tydliga 
mål, ett personligt intresse i uppgiften, förstå syftet med uppgiften, att ha en förståelse hur 
uppgiften passar in i helheten, syftet med uppgiften samt trivsel på arbetsplatsen. Värt att nämna 
är dock att vissa av faktorerna även kunde ha en negativ inverkan på motivation, detta till synes 
beroende på var i karriärstegen man befann sig; ett exempel på detta är övervakning, detta kunde 
vara en motiverande faktor i början av karriären men något som uppfattades som omotiverande 
längre fram i karriären.(Beecham, Sarah et al, 2008, sid 874) 
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2.2	  Quality	  of	  working	  life	  and	  turnover	  intention	  in	  information	  technology	  work	  
En av de frågor med fokus på motivation i arbetslivet som undersökts i tidigare forskning är 
frågan om hur anställdas uppfattning av kvalitén på sitt arbete och sin arbetsplats korrelerar med 
de anställdas intentioner att säga upp sig eller byta arbetsplats. Detta undersöks av Korunka et al 
(2008) i en kvantitativ studie där Korunka använder sig av termen QWL (quality of working life) 
och undersöker hur detta korrelerar med personalomsättning inom informationsteknologiska 
yrken. Som Korunka et al (2008) påpekar så har frågan om hur man skall definiera de anställdas 
uppfattning av kvalité i arbetslivet behandlats av ett flertal forskare. Ett exempel på en definition 
är den som Korunka et al (2008) citerandes Davis (1983) , använder sig av: ”the quality of the 
relationship between employees and the total working environment, with human dimensions 
added to the usual technical and economic considerations” (Davis, I Korunka et al, 2008, sid 80). 
 
Korunka visar på att anställda inom IT-sektorn inte ser ett arbetes monetära ersättning som den 
faktor som huvudsakligen motiverar dem till arbete. Anställda inom denna sektor motiveras 
istället i huvudsak av att arbetets natur präglas av möjligheter till lärande, utökat ansvar genom 
nya uppgifter, jobbstabilitet och en god stämning på arbetsplatsen. (Korunka et al, 2008, sid 410). 
Korunka finner i sin forskning också att den upplevda kvalitén på arbetsplatsen, utöver 
organisatoriska och rent tekniska aspekter av arbetet, är av stor vikt för att förutsäga huruvida 
arbetskraften överväger att byta arbetsplats eller rent faktiskt byter arbetsplats.I den del av sitt 
arbete som behandlar forskningens praktiska implikationer når Korunka bland annat följande 
slutsatser: för att förhindra att personal inom IT-sektorn byter organisation bör företagen sträva 
mot att skapa en arbetssituation där de anställdas arbetssituation präglas av autonomi, 
kontinuerliga utmaningar som dock aldrig blir så pass utmanande att individen blir utmattad samt 
goda karriärmöjligheter och goda möjligheter till stöd från nära chefer. (Korunka et al, 2008, sid 
419) 
 

2.3	  The	  reasons	  for	  turnover	  in	  information	  systems	  personnel	  
Att arbetskraften inom IT-sektorn motiveras av dessa faktorer får till viss del även stöd av Igbaria 
& Siegel (1992) som i den kvantitativa studien The reasons for turnover in informations systems 
personel fann att de anställdas personliga uppfattning av arbetet som tillfredsställande, möjlighet 
till befordran och hängivenhet till organisationen korrelerade negativt med de anställdas 
avsikter att säga upp sig. Intressant att poängtera är att denna studie även fann att grad av 
utbildning och upplevda karriärmöjligheter korrelerade positivt med de anställdas avsikter att 
säga upp sig. Vidare korrelerade även ålder negativt med intentionen att lämna organisationen, ju 
yngre de anställda i studien var, desto mer positivt inställda var de anställda till att lämna 
organisationen. Av tidigare forskning att döma så är alltså arbetskraften inom IT en kategori som 
i hög utsträckning motiveras av möjligheter till självförverkligande och utveckling och 
värdesätter hög grad av autonomi i arbetet. Vidare är arbetskraften inom IT-sektorn sådan att 
anställda inom denna kategori av arbetskraft i högre grad värderar personliga 
utvecklingsmöjligheter än den monetära ersättningen för sitt arbete. 
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Det framstår också som att denna kategori av arbetskraft värderar avancemang i karriären så högt 
att de då det inte finns möjlighet att avancera i den organisation man är verksam i helt enkelt 
söker efter nya organisationer att klättra inom och att denna hunger efter avancemang är som 
starkast bland den yngre delen av arbetskraftens representanter. Igbara & Siegel uttalar sig även 
om en eventuell bakgrundsfaktor i fråga om ålderns samband med viljan att lämna 
organisationen: “ Possibly, career opportunities for older and more veteran employees are limited 
and they are thus more likely to stay with existing organizations once they reach a career 
plateau.” (Igbara & Siegel, 1992, sid 326)  
 

2.4	  The	  motivation	  of	  information	  technology	  consultants:	  The	  struggle	  with	  social	  
dimensions	  and	  identity	  
En artikel av särskilt intresse för vårt problemområde är skriven av Lars Göran Wallgren och Jan 
Johansson Hanse. I denna artikel intervjuar Wallgren och Hanse tolv personer som arbetar som 
IT-konsulter i syfte att undersöka vad som motiverar dem och hur de ser på sin specifika 
arbetssituation, där de ofta rent tekniskt är anställda hos ett företag men genom sin roll som 
konsulter utför sitt faktiska arbete hos och för andra företag. Wallgren & Johansson Hanse (2011) 
framhåller att dessa konsulters arbetsmiljö präglas av en form av icke standard, då konsulter ofta 
anlitas i syfte att skräddarsy lösningar på de problem som den anlitande organisationen står inför. 
Vidare skriver författarna också att det är av största vikt för IT-konsulter att hela tiden hålla sig a 
jour med kunskapsutvecklingen inom branschen, om man som konsult misslyckas med detta så 
riskerar man att bli förlegad och oanvändbar. (Wallgren & Johansson Hanse, 2011, sid 555) 
 
Wallgren & Johansson Hanse (2011) hävdar att tidigare teorier om motivation i huvudsak 
fokuserat på två typer av motivation. Författarna kallar dessa för intrinsic och extrinsic 
motivation, där intrinsic motivation beskriver den motivation som har sin grund i att individen 
upplever att hennes arbetsuppgifter är motiverande och engagerar henne (Wallgren & Johansson 
Hanse, 2011, 556). Extrinsic motivation beskriver (med grund I Gagne & Decis, 2005) Wallgren 
och Johansson Hanse enligt följande: ”Extrinsic motivation is required, according to Gagne and 
Deci (2005), when an employee finds his/her tasks uninteresting. In such instances, the 
employee’s performance is conditioned by his/her perception of the relationship between 
behavior and a desired consequence, such as tangible rewards” (Wallgren & Johansson Hanse, 
2011, sid 556).  Vidare lånar Johansson & Hanse ett begrepp från Alvesson & Kärreman som 
beskriver vad de kallar för interactive motivation. (Alvesson & Kärreman i Wallgren & 
Johansson Hanse, 2011, sid 557), Denna typ av motivation beskriver hur individen motiveras av 
ideal, värderingar, kulturella normer och identitet (Wallgren & Johansson Hanse, 2011, sid 557).  
Utifrån denna tredelade kategorisering av motivationsbegreppet finner författarna följande; i 
fråga om intrinsic motivation motiveras IT-konsulter i regel av en arbetssituation som präglas av 
autonomi, möjligheter till lärande och vidareutveckling, kontinuerlig feedback från det företag 
där de för tillfället arbetar, möjligheterna till varierande arbetsuppgifter och möjligheter att ta sig 
an nya utmaningar. Gällande extrinsic motivation uppgav IT-konsulterna i studien att lönebonus 
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inte var en särskilt motiverande faktor, främst på grund av att de system som finns tillgängligt för 
beräkningar av denna ersättning ofta är otillräckliga för att räkna ut vilka bonusar IT-konsulterna 
har rätt till. Vidare framkom av studien att IT-konsulterna motiverades av möjligheterna till 
befordran och avancemang i karriären. (Wallgren & Johansson Hanse, 2011, sid 561 ).  
  
I fråga om interactive motivation visade studien att konsulterna trodde på lojalitet, så länge som 
denna lojalitet besvarades med en skälig ersättning för deras arbete. Denna studie visade även att 
IT-konsulter inte upplevde att deras ursprungliga arbetsgivare (konsultfirmorna) arbetade efter en 
norm som krävde att man arbetade utöver den mängd som krävdes för att uppfylla rent formella 
krav, och att normer av den här typen snarare uppfattades som en faktor som kunde påverka 
motivationen negativt. Konsulterna upplevde också att identiteten som IT-konsult i sig 
motiverade dessa att arbeta hårt, i synnerhet då anställda på konsultbasis fick bättre betalt än de 
fast anställda inom företagets IT-sektor. Konsulterna förväntade sig alltså, på grund av sin 
anställningsform och arbetsidentitet bättre prestationer av sig själva. (Wallgren & Johansson 
Hanse, 2011, sid 561). 
 

2.5	  Identity	  regulation	  as	  organizational	  control	  –	  producing	  the	  appropriate	  
individuall	  
I fråga om hur organisationer arbetar för att skapa och styra sina anställdas identiteter analyserars 
detta av Mats Alvesson och Hugh Wilmott i en artikel med ovanstående namn. Författarna menar 
att tidigare forskning inom detta område har nått alltför diffusa och oklara slutsatser angående hur 
skapandet och styrningen av den anställdes identitet faktiskt genomförs. Vad tidigare forskning 
kommit fram till är enligt författarna i det närmaste ett antal diffusa och vaga konceptualiseringar. 
(Alvesson & Wilmott, 2002, sid 628). I kontrast till dessa mer vaga konceptualiseringar 
intresserar sig Alvesson & Wilmott i denna artikel för hur organisationer skapar och styr sina 
anställdas identiteter genom rent konkreta tekniker. Författarna presenterar i denna artikel i 
sammanfattning nio tekniker som organisationer använder sig av vid skapandet och styrningen av 
sina anställdas identiteter. (Alvesson & Wilmott, 2002, sid 629-631) Vi väljer att lyfta fram 
ovanstående tekniker då dessa enligt vår uppfattning är särskilt intressanta för den del av vår 
uppsats som fokuserar på normer och krav på IT-anställda inom organisationen 3. Dessa tekniker 
ges också särskild fokus då vi tyckte oss se användningen av dem när vi analyserade vårt resultat. 
Av denna anledning såg vi det som särskilt relevant att framhålla dessa tekniker för att 
möjliggöra en vidare diskussion kring sambandet mellan vårt resultat och dessa tekniker i 
uppsatsens diskussionsavsnitt. 
 
 
 
 
 
 



16	  
	  

De tekniker författarna tar upp som är av särskilt intresse för denna uppsats frågeställningar är 
följande: 
 

Styrning genom att definiera den anställdes person – Författarna hävdar att en typ av 
identitetsstyrning är att organisationen explicit hänvisar till egenskaper hos den enskilde 
personen som har någon form av validitet över tid och rum och urskiljer den anställde från 
övriga inom organisationen. Dessa egenskaper tjänar enligt författarnas resonemang syftet att 
ge en antydan om de krav och förväntningar som finns på en anställd som befinner sig på en 
viss position i företaget. Författarna beskriver till exempel hur en titel som ”mellanchef” 
antyder att man har befogenhet att fatta vissa beslut, men endast då dessa godkänts av högre 
instanser och att en titel som ”manlig mellanchef” antyder att det ledarskap som denna chef 
utövar är av en mer maskulin art, på detta sätt skapas alltså en identitet som dels är ”chef” och 
dels ”manlig”.  

 
Att definiera den anställde genom att definiera andra – En persons eller grupps egen identitet 
kan enligt författarna formas genom att man refererar till andra aktörer. Författarna nämner till 
exempel att man, inom en framgångsrik reklambyrå, skapade sin organisatoriska identitet 
genom att hänvisa till sina konkurrenter som amatörmässiga och därigenom implicit 
framställde sig själva och sin organisation som professionell. Skapandet av en specifik 
identitet sker alltså genom att man refererar till andra aktörer som representerar önskvärda 
eller icke önskvärda egenskaper.  

 
Genom uttrycka organisatoriska värderingar och moral – Författarna menar att styrning av 
den här sorten fungerar genom att organisationen, genom att den uttrycker värderingar och 
moral, hela tiden gör individen medveten om huruvida man efterlever organisationens 
värderingar eller inte och att denna medvetenhet stimulerar individens strävan att hela tiden 
efterleva de organisatoriska värderingarna. 

 
Genom etablering av normer – Författarna menar att organisationer formar sina anställdas 
identiteter genom att man säger sig arbeta efter vissa normer. Att till exempel, från 
organisationens sida, hävda att man tror på ”teamwork” är en sådan norm där den ”naturliga” 
identiteten blir att vara en lagspelare. Att inte efterleva denna norm skulle alltså vara att inte 
”passa in” i normen och därmed inte heller i organisationen. 
 
Genom kunskap och färdigheter – Genom att uttala sig om den anställdes kunskaper och 
färdigheter kan man också enligt författarnas resonemang definiera den anställdes identitet, 
detta genom logiken att vad man kan göra eller förväntas göra också definierar vem man är. 
Som exempel på denna teknik lyfter författarna fram den stora användningen av 
utbildningsprogram och certifierande kurser som idag finns inom företag. 

 
Genom kategorisering i grupper och tillhörighet – Författarna anger att en teknik för 
styrningen av anställda genom identitetsreglering är att kategorisera sina anställda i grupper 
beroende på vilka egenskaper dem har. Denna uppdelning skapar enligt författarnas 
resonemang ett tillstånd av ”vi och dem” vilket i förlängningen skapar ett enhetligt 
organisatoriskt ”vi” och ett utomorganisatoriskt ”dem”. 
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Genom hierarki – Enligt författarnas resonemang kan en hierarkisk indelning av en 
organisations arbetskraft definiera vem den enskilde individen i organisationen ”är”. 
Författarna framhåller att hierarkiska indelningar ofta är formellt baserade men att dessa 
kategoriseringar också spelar en central roll i styrning genom identitetsreglering. Författarna 
tydliggör detta resonemang genom exemplet att det finns organisationer utan en etablerad 
hierarki som fortfarande har ett mindre uttalat internt system för bedömning av status och 
ställning inom företaget. 

 
Genom etablering av regler och normer för arbetsuppgifterna – Denna typ av styrning sker 
genom etableringen av regler och normer för arbetsuppgifterna och anger det enligt 
organisationen ”naturliga” sättet att göra något på.  Författarna framhåller att dessa regler och 
normer inte anger vad som är ett ”dåligt” eller ”bra” sätt att utföra sitt arbete på. Dessa 
fungerar snarare som riktlinjer för vad man inom organisationen anser som ett  nödvändigt 
arrbetssätt  för att organisationen skall kunna arbeta mot sitt mål. 
 
Genom att definiera det organisatoriska sammanhanget – Genom att beskriva den 
omgivning inom vilken organisationen verkar och de villkor som därför gäller för 
organisationen styr och formar enligt författarnas resonemang dagens organisationer sina 
anställdas identiteter. Detta genom att angivelsen av den organisatoriska miljön och de 
aktuella villkoren även definierar det sammanhang inom vilken individen verkar. Att till 
exempel framställa en organisations omgivning som snabbföränderlig ställer också krav på 
individen att kunna hantera och anpassa sig till snabba förändringar, man behöver ha en 
”flexibel” identitet. 

 
 
I sammanfattning   
Av tidigare forskning att döma är de centrala aspekterna i relation till vårt problemområde att 
arbetskraften inom IT är en kategori som i hög utsträckning motiveras av möjligheter att 
förverkliga sig själva snarare än av arbetets monetära ersättning. Forskningen visar också att 
arbetskraften värdesätter möjligheten att utvecklas inom sitt arbete och ha en hög grad av 
autonomi i arbetet.  Forskningen visar även att IT-sektorns yngre anställda värdesätter 
möjligheterna till karriär mer än de äldre inom samma arbetskraft. I fråga om krav och normer 
belyser vår redovisade tidigare forskning ett antal tekniker som organisationer använder sig av för 
att skapa och styra de anställdas identiteter mot en matchning av organisatoriska krav.  
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3.	  Teori	  
I denna del av arbetet presenterar vi inledningsvis de teoretiska begrepp vi valt att använda som 
utgångspunkt för detta arbete. Vi har i denna uppsats valt att utgå från Göran Ahrnes teori om 
kollektiva resurser och hans resonemang om medlemskap i en organisation samt det teoretiska 
begreppet zone of indifference. Avslutningsvis följer en motivering av valet av våra teoretiska 
utgångspunkter samt en presentation av uppsatsens frågeställningar i en mer teoretisk tappning. 
 

3.1	  Kollektiva	  resurser 
 I sin bok Organisationer och samhälle skriver författarna Göran Ahrne och Peter Hedström 
(Ahrne, i Ahrne & Hedström, 1999) att organisationer består av människor och deras relationer 
sinsemellan samt dessa människors relationer till externa aktörer. Trots detta är en organisation 
något mer än en tillfällig grupp av människor. 
 
Ahrne skriver att organisationer är äldre än de som leder och utför verksamheten i dagens 
organisation. Individerna inom organisationen kan bytas ut men organisationen består likväl. 
(Ahrne, 1999, sid 13) Ahrne framhåller också att den grundläggande anledningen till att 
människor organiserar sig överhuvudtaget är för att få tillgång till en typ av resurser som utan 
organisering skulle vara omöjliga att införskaffa och använda sig av på egen hand. De resurser 
som en individ får tillgång till genom inträde och medlemskap i en organisation kallas av Ahrne 
för kollektiva resurser. (Ahrne, 1999, sid 30) 
  
Vidare skriver Ahrne att ett sätt att förstå en organisations syfte och mål är att undersöka vilka 
kollektiva resurser organisationen äger. Ahrne förklarar: ”Alla organisationer har någon typ av 
kollektiva resurser, och i själva verket kan fenomenet organisation förstås som ett sätt för 
människor att skapa kollektiva resurser.” (Ahrne, 1999, sid 28). Han framhåller att kollektiva 
resurser kan skapas genom i huvudsak tre olika tekniker; koordinering av individuella handlingar, 
att etablera en turordning där samtliga individuella insatser i turordningen syftar till ett mål 
gemensamt för individerna och slutligen en mer långtgående koordinering av specialiserade 
uppgifter. (Ahrne, 1999, sid 28) Det centrala syftet hos dessa tekniker beskrivs av Ahrne som 
följer: ”Innebörden i all organisatorisk koordinering är att varje enskild människas handlingar 
förstärks och först får sin effekt genom samordningen med andra människors handlingar.” 
(Ahrne, 1999, sid 28). 
  
Författaren framhåller också att det som gör att resurserna kan betraktas som just kollektiva 
snarare än offentliga är de olika typer av tekniker som organisationen använder sig för att 
begränsa allmänhetens tillgång till dessa, eller enkelt uttryckt; de kollektiva resurserna tillhör 
endast kollektivet (den berörda organisationens medlemmar) och inte allmänheten. Han för också 
ett resonemang om skillnaden mellan vad han kallar för offentliga och tidigare nämnda kollektiva 
resurser och framhåller att vad som avgör huruvida en resurs är huruvida resursen som sådan kan 
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kontrolleras, alltså i vilket omfattning det är möjligt att neka icke-medlemmar tillgång till en 
specifik resurs och huruvida den enskilda individen har möjlighet att införskaffa resursen på egen 
hand. (Ahrne, 1999, sid 28-31) Som Ahrne poängterar så kan det ofta vara svårt att dra tydliga 
gränser mellan vad som är en offentlig och en kollektiv resurs, författaren menar också att om 
man skall tala om någon renodlat offentlig resurs, som är sådan till sin karaktär att tillgången och 
accessen till denna svårligen kan kontrolleras eller begränsas, så får man se till så basala resurser 
som luft och vatten. ( Ahrne, 1999, sid 31)  
 
Vidare beskriver Ahrne att kollektiva resurser kan variera i sitt slag och bestå av olika saker. En 
kollektiv resurs kan till exempel vara attraktiva lokaler, teknik och maskiner som organisationen 
tillhandahåller. (Ahrne, 1999, sid 29) Man kan enligt Ahrne också se organisationens medlemmar 
som en typ av kollektiv resurs. Han resonerar exempelvis kring hur politiska föreningar är 
beroende av att en viss typ av människor med en viss typ av värderingar tillhör organisationen, ju 
fler medlemmar, desto större politisk makt och möjlighet för organisationen att uppfylla sina 
syften och mål. (Ahrne, 1999, sid 30) 
 
Av intresse är även att Ahrne uppger att ”en speciell atmosfär” kan ses som en kollektiv resurs. 
(Ahrne, 1999, sid 29). I den här meningen kan alltså även kunskap, en specifik typ av socialt 
umgänge, en viss ”företagsanda” eller en organisations märke och anseende ses som en kollektiv 
resurs. (Ahrne, 1999, sid 30-32) Ahrne anger också att kunskap tillhör en kategori av resurser 
som, i likhet med just luft och vatten, är svår att stänga in och begränsa inom en organisation. 
(Ahrne, 1999, sid 31)  Den kanske mest centrala kollektiva resursen som individen får tillgång till 
genom att bli medlem i en organisation är förstås lön, som organisationen självfallet endast 
betalar ut till sina medlemmar. Även status kan vara en form av kollektiv resurs; att som medlem 
av en organisation förknippas med en specifik typ av status och ett par specifika egenskaper kan 
enligt Ahrne ge den enskilde medlemmen ökade möjligheter och ökad makt i samhället och 
organisationen (Ahrne, 1999, sid 33-34). 
 
Som tydliggjordes i exemplet med politiska partier finns det alltså ett beroendeförhållande mellan 
organisationen och dess medlemmar, där organisationen är beroende av sina medlemmar för att 
kunna sträva mot organisatoriska mål och i förlängningen också för att överleva. Medlemmarna i 
organisationen är i sin tur beroende av organisationen för att få tillgång till dess kollektiva 
resurser. Ahrne diskuterar denna beroenderelation i termer av auktoritet och inflytande. 
Auktoritet handlar om organisationens makt över medlemmarna och inflytande handlar om 
organisationens beroende av enskilda individer. Är organisationen i hög grad beroende av 
individen så kan också individen ställa högre krav på organisationen och dess övriga medlemmar. 
(Ahrne, 1999, sid 34)  
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3.2	  Organisatorisk	  tillhörighet,	  medlemskap	  och	  zone	  of	  indifference	  
Ahrne (1999)  resonerar om ett antal olika former av tillhörighet, bland dessa nämns till exempel 
anställning och medlemskap, dessa är, som författaren framhåller, tillhörighetsformer som ofta 
ses som frivilliga, i den meningen att individen trots allt fattar beslutet att söka sig till en 
organisation. Författaren för dock ett resonemang om att organisatorisk tillhörighet som sådan 
inte är något som enbart individen beslutar om, även organisationen påverkar huruvida individen 
beviljas tillhörighet. Det är alltså organisationen som i sista ledet avgör huruvida individen 
beviljas inträde i organisationen. Författaren säger följande: 
 
 ”När man går med i en existerande organisation får man tillgång till redan ackumulerade 
resurser, samtidigt som man måste acceptera de regler och normer som byggts upp under årens 
lopp”. (Ahrne, 1999, sid 29) 
 
Inträde i organisationen sker alltså inte helt fritt utan endast genom underkastelse till specifika 
normer och krav.  Ahrne (1999) resonerar vidare kring anpassningen mellan de anställdas 
personliga egenskaper och organisationens normer och krav: ”uttrycket att finna rätt person på 
rätt plats innebär att det gäller att försöka passa ihop mänskliga egenskaper och organisatoriska 
krav, det vill säga att sammanföra den organisatoriska och den mänskliga sidan i största möjliga 
utsträckning”. (Ahrne, 1999, sid 19) Organisatoriska krav kan till exempel utgöras av kläd- och 
beteendekoder och förväntade arbetsprestationer. En anpassning till och uppfyllande av dessa 
krav och normer är alltså enligt författarens resonemang en förutsättning för att individen skall få 
tillgång till organisationens kollektiva resurser.  (Ahrne, 1999, sid 29) 
 
Denna underkastelse är dock något som människor väljer att acceptera i utbyte mot de resurser 
och fördelar som ett medlemskap i organisationen innebär. Icke desto mindre innebär det att det 
finns en maktrelation mellan individen och den organisation vilken denne tillhör, eller som Ahrne 
uttrycker saken: ”Det finns organisationer utan vare sig hierarki eller byråkrati, men det finns 
inga organisationer utan någon form av auktoritet”. (Ahrne, 1999, sid 15)  
 
Ahrne använder sig av Chester Barnards uttryck ”zone of indifference” för att ytterligare beskriva 
auktoritetsrelationen mellan en organisationn och dess medlemmar. Ahrne förklarar att zone of 
indifference beskriver den zon inom vilken den anställde givit upp kontrollen över sina 
handlingar till följd av sitt medlemskap i en organisation. (Ahrne, 1999, sid 16)  Han framhåller 
också en individ, när den handlar å organisationens vägnar, endast kan handla inom sin zone of 
indifference och därmed endast i begränsad utsträckning bestämma vad den skall göra. (Ahrne, 
1999, sid 18) Organisationen kan alltså sägas utöva makt över den enskilde individen. Detta 
tydliggörs även genom att Ahrne i ett exempel med politiska föreningar beskriver att det är 
partiets medlemmar som i sista hand beslutar kring en individs medlemskap i partiet. Om 
individen inte anpassar sig till partiets politik riskerar denne att uteslutas. (Ahrne, 1999, sid 14) 
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Han beskriver även att denna zons omfattning och innehåll varierar beroende på den aktuella 
organisationen och att det alltid kommer att råda spänningar mellan mänskliga egenskaper och 
organisatoriska krav. (Ahrne, 1999, sid 17) Vikten av denna matchning mellan mänskliga 
egenskaper och organisatoriska krav blir extra tydlig i att författaren beskriver att zone of 
indefference inte bara berör vad man gör, utan också hur man gör det. (Ahrne, 1999, sid 16) Han 
resonerar vidare kring att det i huvudsak finns två strategier för att hantera dessa spänningar, den 
ena är att integrera mänskliga egenskaper och känslor i organisationen, den andra är att i så stor 
mån som möjligt skilja mellan människan och organisationen, att förenklat uttryckt, skapa en så 
stor eller liten zone of indifference som möjligt, där en stor zone of indifference innebär en hög 
grad av integrering mellan mänskliga egenskaper och organisatoriska krav och en liten zone of 
indifference innebär en så stor åtskillnad som möjligt mellan dessa som syftar till att skapa 
arbetsuppgifter som är oberoende av vem som utför dem. (Ahrne, 1999, sid 16-19) 
 

3.	  3	  Motivering	  av	  valda	  teorier	  samt	  teoretisering	  av	  frågeställningar	  
Användbarheten hos de teoretiska begrepp vi valt att använda framgår vid en jämförelse med den 
generella inriktningen som redovisad tidigare forskning haft. Den tidigare forskning vi hittat har 
fokuserat på vad som ses som viktigt av en specifik typ av arbetskraft i mer generella drag genom 
att undersöka vilka faktorer som är av relevans vid beslutet att säga upp sig eller byta 
arbetsgivare  och vad som är generellt motiverande för personer med IT- kompetens samt vilka 
tekniker organisationer idag använder sig av för att skapa och styra identiter som matchar en 
specifik organisation . Vi vill med hjälp av de valda teoretiska begreppen fokusera på vad 
personer med IT-kompetens inom organisationen 3 finner attraktivt hos en arbetsgivare samt 
vilken typ av normer och krav som arbetstagaren tvingas underkasta sig till följd av sitt 
medlemskap i organisationen 3. 
 
Där tidigare forskning fokuserat på vad som är motiverande i mer generella drag söker alltså 
denna uppsats omnämna dessa generella faktorer i en mer sammanfattande organisationsteoretisk 
terminologi. Detta görs genom tillämpningen av begreppen kollektiva resurser, medlemskap och 
zone of indifference. Denna uppsats övergripande syfte är att undersöka vilka kollektiva resurser 
som upplevs som attraktiva hos en arbetsgivare av personer med IT-kompetens inom 
organisationen 3 samt vilka normer och krav arbetstagaren tvingas underkasta sig till följd av sitt 
inträde i organisationen 3. Då Ahrne i sitt resonemang om kollektiva resurser framhåller ett 
beroendeförhållande mellan den anställde och organisationen finner vi det intressant att 
undersöka detta beroendeförhållande i termer av medlemskap och zone of indifference, som 
belyser maktrelationen mellan organisationen och den enskilde medlemmen.  
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. Denna uppsats frågeställningar, uttryckt i en mer teoretisk tappning, blir följande:  
 

1. Vilka kollektiva resurser uppfattas som attraktiva hos en arbetsgivare av personer med IT-
kompetens som arbetar inom organisationen 3? 

 
Denna första frågeställning besvaras genom att vi dels undersöker vilka kollektiva resurser 
personer med IT-kompetens som i dag arbetar inom organisationen 3 uppfattar att denna 
organisation förvaltar samt vilka kollektiva resurser de saknar hos sin arbetgivare.  

 
2. Hur regleras individens zone of indifference som följd av inträde i organisationen 3 och 

hur utövar organisationen makt inom denna zon? 
 
Den andra frågeställningen besvaras genom en redogörelse för de krav informanterna uppgett 
existerar inom organisationen samt en analys av dessa i relation till det teoretiska begreppet zone 
of indifference. 
 
Vi har med utgångspunkt i tidigare forskning, teori och frågeställningar valt den metod genom 
vilken vi samlat in, analyserat och dragit slutsatser ur vårt material. Denna metod redogörs för i 
det efterföljande metodkapitlet. 
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4.	  Metod	  
I detta avsnitt redogör vi för den metod vi använt. Här behandlas samt motiveras den 
datainsamlingsteknik vi använt oss av, sedan följer information om intervjuernas struktur, det 
urval vi använt oss av, den metod vi använt för att analysera materialet följt av information om 
våra informanter. Avslutningsvis redogörs för de etiska ställningstaganden som varit aktuella 
under arbetets gång och hur vi har hanterat dessa.  
 

4.1	  Datainsamlingsteknik 
I vår datainsamling har vi valt att använda oss av kvalitativa semistrukturerade intervjuer. Denna 
metod valdes främst då vi ansåg att vi vid användning av strukturerade intervjuer eller en 
kvantitativ enkätundersökning riskerade att missa information som kan visa sig vara central för 
att besvara uppsatsens frågeställningar. I denna undersökning intresserar vi oss specifikt för vad 
personer med IT-kompetens som idag arbetar i organisationen 3 uppfattar som attraktiva 
kollektiva resurser hos en arbetsgivare samt vilka normer och krav företagets anställda 
underkastar sig till följd av sitt medlemskap i denna organisation. 
  
Begreppet kollektiva resurser är ett brett begrepp och kan, som vi tidigare redogjort för i 
uppsatsens teoretiska avsnitt, omfatta såväl konkreta saker som lokaler eller tillgång till specifik 
teknik som en speciell arbetsmiljö eller en specifik atmosfär på arbetsplatsen. (Ahrne, 1999, 29-
30) Dessa senare nämnda faktorer är av något mer svåroperationaliserad art, då en fråga som ”hur 
upplever du vikten av arbetsmiljö på din arbetsplats” inte ger möjlighet till ett mer nyanserat svar 
än ett värde mellan de två ytterligheterna ”Oviktigt” och ”mycket viktigt”. Av denna anledning 
fann vi, i enlighet Trost (2005) det mer lämpligt att genomföra intervjuer än att göra en 
kvantitativ undersökning, denna ansats är mer lämpad då vi frågar oss vilka kollektiva resurser 
som uppfattas som viktiga. Ansatsen tillåter att respondenterna uppger definitionen av kollektiva 
resurser snarare än att de behöver förhålla sig till en av forskarna på förhand given definition. 
Motiveringen för vårt metodval sammanfattas mycket träffande av Jan Trost i hans bok 
Kvalitativa intervjuer: ” Något förenklat, om frågeställningen gäller hur ofta, hur många eller hur 
vanligt så skall man göra en kvantitativ studie. Om frågeställningen däremot gäller att förstå eller 
att hitta mönster så skall man göra en kvalitativ studie” (Trost, 2005, sid 14).  
 

4.1.1	  Tillvägagångssätt	  
 Som Trost framhåller så framstår det en aning banalt att tala om reliabilitet i samband med 
kvalitativa studier. (Trost, 2010, sid 133) Detta då konstans, som fokuserar på att det objekt som 
mäts inte förändras över tid eller genom attityd, är något som mer eller mindre blir omöjligt att 
uppnå då vi intervjuar olika individer. (Trost, 2010, sid 131) 
 
Genom intervjuförfarandet och intervjuernas låga grad av standardisering söker vi under 
intervjuns gång säkerställa att vi får just den information som vi intresserar oss för. Vidare valde 
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vi att spela in våra intervjuer. Denna typ av datainsamlingssätt användes främst då vi ansåg att det 
under en längre intervju riskerade att falla bort intressant information om vi hade använt oss av 
anteckningar under hela intervjutiden. I enlighet med Trost ansåg vi att det med hjälp av denna 
metod var lättare att fokusera på frågorna och svaren som gavs istället för att fokusera på att 
anteckna löpande. (Trost, 2010, sid 74) 
 
 En ytterligare fördel med denna metod är att den ger möjligheten att lyssna igenom den faktiska 
intervjun ett antal gånger och backa tillbaka till de delar där information av speciellt intresse kan 
ha behandlats. Bland nackdelarna med denna metod kan nämnas att metoden inte registrerar 
saker som ansiktsuttryck och kroppsspråk, vilket möjligtvis kan noteras lättare då man 
kontinuerligt antecknar under intervjuns gång. (Trost, 2005, sid 54). För att kringgå detta problem 
valde vi att genomföra våra intervjuer två och två, där den ena av oss höll i själva intervjun och 
ansvarade för att föra en dialog med respondenten och den andra satt med, observerade och 
antecknade eventuellt kroppsspråk. Vi menar dock att kroppsspråk och mimik (som går förlorade 
vid användning av den här metoden) är av mindre relevans i relation till vårt problemområde då 
vi inte behandlar ett område eller frågor som riskerar att göra något större intrång på 
respondenternas integritet. 
 
Intervjuernas längd var ungefär 30 minuter per intervjutillfälle. Kyhlén (2004) skriver att 
intervjuer på 5-20 minuter är att rekommendera då man vill få en generell bild av något eller 
djupdyka inom ett mycket specifikt område medans intervjuer på 40-60 minuter möjliggör 
behandling av fler områden samt en djupare ingång i vart och ett av dessa områden. (Kyhlén, 
2004, sid 18-19) Då det centrala området för våra intervjuer är två ganska diffusa teoretiska 
begrepp valde vi därför kompromissen att hålla våra intervjuer på en ungefärlig längd av 30 min, 
då vi ansåg detta vara tillräckligt med tid för att ge oss en mer deskriptiv bild av problemområdet 
samtidigt som denna tidsgräns gav oss möjlighet att djupdyka i speciellt intressanta områden.  
 
Ännu en anledning till att vi inte valde att genomföra intervjuer på till exempel 60 min var att det 
transkriberingsarbete som så långa intervjuer skulle kräva skulle ta allt för mycket tid i anspråk 
med tanke på arbetets begränsade tidsrymd och omfattning.  
 

4.2	  Urval 
Urvalskriteriet gällande våra informanter var först och främst att alla skulle ha IT-kompetens 
samt arbeta på 3. Då uppsatsen också fokuserar på de organisatoriska krav som en organisations 
medlemmar underkastar sig så valde vi att intervjua två personer verksamma inom företagets HR-
verksamhet, detta då vi antar att dessa har insyn i vilka krav arbetsgivaren ställer på arbetstagarna 
samt vad som inom företaget betraktas som viktiga egenskaper hos organisationens anställda. Då 
vi inte hade tillräckligt god kännedom om organisationen och därmed inte själva visste vilka 
individer som lämpade sig för vårt urval så bad vi den personalchef tillika vår kontaktperson som 
föreslagit att vi skulle skriva vår uppsats med fokus på detta problemområde välja ut tio individer 
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som han ansåg hade den kompetens som 3 ville bli bättre på att attrahera och rekrytera. I 
slutändan lyckades vi dock endast få tag i 8 informanter.  För denna studie innebär faktumet att 
vår kontaktperson valde ut informanterna något enkelt uttryckt att vi fick ”hålla tillgodo” med de 
informanter vi fick tillgång till så länge de matchade ovanstående kriterier. Utöver att vi ställde 
dessa kriterier kan vi alltså sägas ha haft ganska lite inflytande över urvalsproceduren i den 
meningen att vi inte personligen valde ut vilka vi skulle intervjua i våra sammanlagt 8 intervjuer. 
 

4.3	  Informanterna	  
Samtliga informanter var i åldersintervallet 28-41, sex av våra informanter arbetade på IT-
avdelningen, övriga informanter arbetade på företagets HR-avdelning. Informanterna var av såväl 
manligt som kvinnligt kön och fanns inom olika nivåer inom företaget. Nedan följer en 
redogörelse för informanternas huvudsakliga arbetsroller: 
 
Kravanalytiker: Tar emot IT-krav från organisationen och översätter dem till Tekniska krav 
som sedan hanteras av IT-utvecklare. Kravanalytikern fungerar alltså som en  mellanhand mellan 
kravställarna inom och utom organisationen och den personal som utvecklar de faktiska systemen 
som hanterar dessa krav. 
 
Projektledare: Ansvarar för koordinering, planering och rapportering av projekt inom IT. 
Projektledaren har en viktig roll då mycket av 3:s arbete inom IT är projekt och teambaserat. 
 
Releasemanager/project leader: Säkerställer att respektive avdelning och anställd vet vad de 
ska göra och när det ska göras. Säkerställer även att utrullning av färdiga projekt går enligt plan 
och håller deadline. Releasemanagern har alltså en något mer koordinerande och övergripande 
roll än projektledaren då releasemanagern arbetar med flera avdelningar. 
 
Systemutvecklare: Arbetar med själva utvecklingen av organisationens IT-system och 
eventuella IT-baserade baserade tjänster. Systemutvecklare arbetar till exempel med utveckling 
av applikationer, nya abonnemang och serverlösningar. 
 
Chef inom organisationens IT avdelning : Som utöver det normala personalansvaret som följer 
med chefsrollen hade stort ansvar för att ta in konsulter vid behov, medverka i olika typer av 
styrgrupper inom organisationen med mera. Denna chef arbetade med särskilt fokus mot 
företagets IT-avdelning. 
	   
HR-anställda: Arbetade med olika typer personalfrågor inom organisationen. 
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4.4	  Den	  första	  kontakten	  	  
Den första kontakten med våra respondenter skedde genom att vi skickade ut ett missivbrev (se 
bilaga 1) till den person som vi fått kontakt med genom mentorskapsprojektet som i sin tur 
skickade ut det till de respondenter denne valt att tillfråga. I brevet presenterade vi dels vilka vi är 
och vad syftet med vårt arbete var. Där beskrevs också kortfattat bakgrunden till vårt arbete. 
Vidare beskrevs hur vi tänkt oss att samla in data, vad denna skulle användas till och vilka som 
skulle kunna få tillgång till arbetet när det var färdigställt. Här framgick att respondenterna skulle 
få tillgång till arbetet om de så önskade. Missivbrevet tog också upp att all information om 
respondenterna skulle behandlas konfidentiellt, att respondenternas deltagande var frivilligt och 
att de, om de så önskade hade rätt att avbryta intervjuerna när som helst. Avslutningsvis uppgav 
vi även kontaktuppgifter genom vilka respondenterna kunde nå oss vid eventuella övriga frågor 
kring arbetet. 
  

4.5	  Motivering	  av	  plats	  
Sex av de åtta intervjuerna genomfördes på organisationen 3s huvudkontor. Detta dels av 
praktiska anledningar som att samtliga respondenter genomförde intervjuerna under arbetstid, 
varför vi av respekt för detta ville förenkla intervjuförfarandet så mycket som möjligt för 
dem.  Ännu en anledning till vårt val att genomföra intervjuerna på våra respondenters arbetsplats 
var att vi ville genomföra intervjuerna i en miljö som våra respondenter var bekanta med, detta i 
enlighet med Trosts resonemang om att en främmande miljö kan en faktor som stör intervjun och 
därmed påverkar kvalitén hos dessa. (Trost, 2010, sid 65) Dock genomförde vi de två 
intervjuerna med organisationens HR-anställda via telefon. Detta då företagets huvudkontor är 
lokaliserat i Stockholm. Att göra intervjuerna via telefon gjorde det därför lättare för oss och 
dessa informanter att vara flexibel i att hitta ett passande intervjutillfälle. 
  

4.6	  	  Intervjuernas	  struktur 
Vid skapandet av våra intervjuer använde vi oss av en intervjuguide (se bilaga 2) som angav 
intervjuns generella struktur. Då vi använde oss av semistrukturerade intervjuer så innehöll 
intervjuguiden snarare ett antal teman som skulle behandlas under varje intervju än på förhand 
bestämda frågor. Som Trost (2005) framhåller så är termen ”strukturering” något diffus, termen 
tycks ha olika innebörder i olika litteratur. (Trost, 2005, sid 20) Vi använder oss dock av termen 
”strukturering” i den mening att termen syftar på huruvida vi har en uppfattning om vad vi vill 
fråga om och att våra intervjufrågor inte behandlar övriga områden i någon större 
omfattning.  Trost (2005) använder sig också av begreppet standardisering. Detta begrepp avser 
graden av variation och berör huruvida frågorna och situationen är densamma för samtliga 
respondenter. (Trost, 2005, sid 19) En låg grad av standardisering innebär enligt Trost att ”man 
formulerar sig t.ex. efter den intervjuades språkbruk, man tar frågorna i den ordning de passar 
och den intervjuade får gärna styra ordningsföljden, följdfrågor formuleras beroende på tidigare 
svar” (Trost, 2005, sid 19). Graden av standardisering i våra intervjuer var följaktligen låg med 
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hänsyn till den information vi ville utvinna av dessa. Värt att nämna är att vi i våra två intervjuer 
med organisationens HR-anställda utgick från den intervjumall vi använt i resterande intervjuer 
men plockade ut och ställde endast de frågor som fokuserade på organisatoriska krav från ett 
arbetsgivarperspektiv. (se bilaga 3) Detta då syftet med dessa två intervjuer var identifiera just 
dessa krav .  I vår konstruktion av intervjuerna har vi utgått ifrån den trattmodell som presenteras 
av Kylén i boken Att få svar. Denna modell speglar intervjun genom sex olika steg, öppning, fri 
berättelse, precisering, kontroll, information och avslutning. (Kylén, 2004, sid 31). 
 
Syftet med denna modell, som behandlas av Monica Dalen i boken intervju som metod, är att i 
intervjuns inledande fas stimulera en vidare dialog och att få respondenten att känna sig bekväm i 
intervjusituationen för att gradvis bli mer fokuserade mot mer specifika områden. (Dalen, 2007, 
sid 31). I vårt fall inledde vi intervjun med några frågor om individens utbildningsbakgrund, 
arbetsuppgifter och jobbhistorik för att senare fokusera samtalet mot våra frågeställningar. 
Avslutningsvis återgick intervjun till att behandla teman av en mer generell art i syfte att åter 
fokusera på mer generella faktorer och ge respondenten möjlighet att lyfta upp sådant som kan 
vara av relevans som inte framkommit tidigare under samtalet. Denna något bredare fokus under 
avslutningen användes också för att ge möjlighet att avsluta intervjun på ett sätt som gjorde att 
respondenten kände sig bekväm, ännu en anledning till denna utformning är att vi genom att 
ställa generella frågor i avslutningen försökt stimulera våra respondenter till reflektion kring sin 
egen arbetssituation och bransch, vilket vi hoppats skulle kunna ge upphov till intressant och 
givande information. 
 

4.7	  Analysmetod	  	  
När det gäller material insamlat genom någon form av etnografiskt fältarbete, i vårt fall 
ljudinspelningar, bör detta material förberedas på något sätt innan analysen (Hjerm & Lindgren, 
2010, sid 84).  Vi har därför valt att transkribera de centrala delarna, alltså det som vi bedömt 
som relevant i förhållande till vårt problemområde, till en mer analyserbar text. 
 
För att sedan analysera och göra vår datamängd överskådlig och lättanalyserad har vi valt att 
använda oss av ett tillvägagångssätt Hjelm och Lindgren (2010) beskriver som en förenklad och 
renodlad variant av de strategier som presenteras i klassiska metodböcker som The Discovery of 
Grounded Theory (Glaser och Strauss, 1967) och  Naturalistic Inquiry (Lincoln & Guba, 1985).  
(Hjerm & Lindgren, 2010, sid 86) Detta tillvägagångsätt har inget väletablerat svenskt namn utan 
kallas i den internationella forskningslitteraturen för ”the constant comparative method”. (Hjerm 
& Lindgren, 2010, sid 87) 
 
I denna metod jämför ständigt forskaren de mönster som han eller hon hittills har hittat med sina 
teoretiska perspektiv, tidigare forskning samt de nya data som bearbetas. (Hjelm & Lindgren, 
2010, sid 87) Med denna metod följer att materialet struktureras enligt de tre nivåerna kodning 
tematisering och summering. Kodning innebär att datamaterialet först ordnas grovt, tematisering 
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innebär att materialet ordnas mer noggrant för att slutligen genom summering struktureras för att 
kunna användas som utgångspunkt för analys och slutsatser. Detta arbete sker löpande, växelvis 
och parallellt. (Hjelm & Lindgren, 2010, sid 88) Under kodningen markerade vi de delar av 
intervjun vi ansåg relevanta och försökte urskilja det vi ansåg vara betydelsefullt för att 
identifiera de mest centrala dragen i materialet.   
 
Genom att identifiera dessa centrala begrepp i textmaterialet och tillskriva dem koder sker en 
första reducering av materialet. (Hjerm & Lindgren, 2010, sid 91) Växelvis med kodningen 
arbetade vi med tematiseringen.  I denna fas var vår utgångspunkt de samband vi kunde finna 
mellan tidigare angivna koder. Vi ordnade sedan dessa i koder i relation till varandra genom att 
placera koder som relaterade till varandra under specifika teman. När vi fann materialet 
genomarbetat började arbetet med att dra slutsatser samt att koppla dessa till våra teoretiska 
perspektiv.  
  
Ibland talar man om kvalitativ analys som hermeneutisk, man syftar då till det filosofiska 
begreppet ”den hermeneutiska cirkeln”. Tanken bakom detta begrepp är att tolkningar ska växa 
fram i en växelvis process mellan det man redan vet och nya erfarenheter och observationer. 
(Hjelm & Lindgren, 2010, sid 88) I vårt fall har den hermeneutiska forskningsansatsen tagit sig 
utryck i att tidigare forskning och vår teoretiska bakgrund, det vi redan vet, fått ligga till grund 
för dels hur vi har utformat vår intervjumall samt för den analys vi genomför och de slutsatser vi 
dragit.  Den teoretiska bakgrunden och tidigare forskningen har sedan ställts mot nytt insamlat 
material. 
 

4.8	  Etiska	  ställningstaganden	  	  
I våra etiska överväganden har vi utgått från Vetenskapsrådets riktlinjer och rekommendationer 
kring etiskt korrekt forskning. Vetenskapsrådet behandlar ett antal grundläggande krav; 
individskyddskrav, informationskravet, samtyckeskravet, konfidentialitetskravet och 
nyttjandekravet. (Vetenskapsrådet, forskningsetiska principer inom humanistisk och 
samhällsvetenskaplig forskning, 2002) 
 
Nedan följer en kortfattad redogörelse för vad var och ett av dessa krav behandlar samt hur vi 
hanterat dessa krav i vår studie. Informationskravet rör faktumet att forskaren skall informera 
deltagarna om deras uppgift i projektet samt klargöra villkoren för deras deltagande. Vidare skall 
forskaren informera sina informanter om att deltagandet är frivilligt och lägga fram all 
information som kan tänkas påverka informantens deltagande i studien. Samtyckeskravet 
behandlar vikten av att inhämta samtycke från sina informanter, detta krav benämns dock som 
tämligen oproblematiskt då deltagaren har möjlighet att avbryta sin intervju när som helst. 
(Vetenskapsrådet, forskningsetiska principer inom humanistisk och samhällsvetenskaplig 
forskning, 2002, sid 10) I syfte att möta de två ovan nämnda kraven informerades samtliga 
informanter om att deras deltagande i intervjuerna var frivilligt och att informanterna hade 
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möjlighet att avbryta intervjun om de så önskade. Här informerade vi också om användningen av 
den insamlade informationen samt undersökningens syfte och tillgänglighet. 
Konfidentialitetskravet berör hur forskaren bör behandla hanteringen av etiskt känsliga uppgifter. 
Vad som är etiskt känsligt kan givetvis variera beroende på undersökningens art. Generellt kan 
dock sägas att uppgifter som kan uppfattas som känsliga bör hanteras på ett sådant sätt att dessa 
inte kan identifiera en enskild individ. Konfidentialitetskravet kom, som vi framhåller nedan, att 
få särskild betydelse i vår undersökning. Nyttjandekravet avser att den information som samlas in 
i forskningsprocessen inte får användas till annat än forskningsändamål. I syfte att möta detta 
krav informerades informanterna innan intervjuns början om hur den information de uppgav var 
tänkt att användas i framtiden samt vilka som skulle få tillgång till uppsatsens information och 
resultat. 
 
Gällande konfidentialitetskravet är det vanligen inget större problem att den intevjuade själv 
känner igen sig i det redovisade materialet. Det är dock viktigt att informationen hanteras på så 
sätt att ingen utomstående kan identifiera någon enskild individs uttalanden. (Trost, 2010) I vårt 
fall blir detta extra viktigt gällande arbetsgivarens och arbetskamraternas möjlighet att identifiera 
vilken informant som har uttalat sig om vad. För att undvika att en persons identitet och 
uttalanden röjs kan man avidentifiera uppgifter, till exempel genom att man inte anger en del 
uppgifter gällande informanten. Endast de uppgifter som behövs för analysen och förståelsen bör 
finnas med, dock endast om de inte bidrar till att underlätta identifikation.(Trost, 2010, sid )  
Vi har med anledning av detta valt att inte uppge information rörande informanternas ålder eller 
kön annat på annat vis än att åldern anges i ett intervall. Vidare redogör vi inte heller för vilket 
kön informanten har, detta med hänsyn till vårt urvals storlek. Då vi endast intervjuar åtta 
personer så skulle det kunna bli lätt att identifiera dessa om vi gick ut med information rörande 
såväl exakt ålder som kön. Det som var av huvudsaklig relevans var huruvida respondenten har 
IT-kompetens eller arbetade med personalfrågor på 3, således väljer vi att endast presentera 
information relaterat till detta. 
 
En ytterligare sak ska avslutningsvis framhållas; vi har på företagets begäran varit tvungna att, då 
vi sökt beskriva företaget samt dess mål, visioner och strategier, göra detta i så generella ordalag 
som möjligt, då en alltför ingående beskrivning av företagets värderingar struktur och strategi av 
ledningen ansågs riskera att skada företagets position i relation till sina konkurrenter eller kunder. 
Detaljerad information om ovan nämnda faktorer är enbart till för företagets anställda. Detta 
innebar en för oss något problematisk situation då vi var väl medvetna om att just dessa 
värderingar och attityder skulle kunna utgöra delar av svaren på våra frågeställningar. Vi har 
därför i samråd med företaget fått tillstånd att uttrycka dessa värderingar och attityder genom 
andra ord än de som organisationen använder. Värt att nämna är också att vi vid användning av 
citat från intervjuerna, där vi ansett detta nödvändigt med hänsyn till språklig tydlighet eller en 
konfidentiell behandling, ändrat eller tagit bort vissa ord i våra citat. I strävan att ytterligare 
skydda våra informanters identitet utan att påverka strukturen i vårt resultat har vi med hänsyn till 
konfidentialitetskravet tilldelat de citerade informanterna nya namn. 
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5.	  Resultat	   
I denna del av uppsatsen redogör vi för vår empiri och vad vi kommit fram till i vår bearbetning 
av denna. Olika delar av empirin presenteras under de frågeställningar som denna empiri ger svar 
på. Detta görs genom att vi upprepar var och en av de tre frågeställningarna och redogör för den 
empri som vi funnit besvara respektive frågeställning. Den empiri vi redogör för kommer även att 
presenteras i form av citat från de intervjuer vi genomfört i vår datainsamling. I vissa fall kommer 
intervjuarens aktuella fråga att citeras, detta i syfte att ge läsaren en djupare insyn i vad som 
efterfrågas och vilket område det eventuella svaret belyser. I övriga fall redogörs för kontexten 
som citaten skall förstås ur i löpande text. 
 
Som vi beskrev i denna uppsats inledningsavsnitt så är 3 ett företag där olika avdelningar jobbar 
med olika områden. Detta leder till att karriärvägar och arbetssätt varierar mycket mellan de olika 
avdelningarna. Det framkom i samtliga intervjuer att vissa värderingar genomsyrade hela 
företaget oberoende av vilken avdelning de anställda arbetade på. Då vi som tidigare nämnt 
uppmanats av företaget att inte redogöra för dessa värderingar ordagrannt har vi sökt beskriva 
dessa värderingar och normer med användning av andra ord. I nästföljande avsnitt redogör för 
den empiri vi funnit besvara vår uppsats första frågeställning. 
 

5.1	  Vad	  finner	  personer	  med	  IT	  kompetens	  som	  arbetar	  inom	  organisationen	  3	  
attraktivt	  inom	  denna	  organisation? 
De huvudsakliga anledningarna som informanterna uttryckt gör att de arbetar på företaget 3 är att 
deras arbetssituation präglas av en hög grad av autonomi. Vidare har den höga graden av eget 
ansvar, möjligheten att påverka samt att de har möjlighet att delta i företagets beslutsprocesser 
lyfts fram som något positivt. Det har också framkommit att man i samband med möjligheten att 
påverka har goda möjligheter att se slutresultaten av de beslut man varit med och påverkat inom 
kort tid efter att ett beslut fattats. Ett exempel på betydelsen av dessa faktorer uppges av en 
informant enligt följande: 
 
“Det är viktigt att man själv kan påverka sin alltså, sina arbetsuppgifter, att man inte har en för 
strikt roll att man kan gå utanför ramarna och det tycker jag verkligen finns här det är ett bra 
företag på så sätt att man har stor frihet i alla fall på IT jag kan inte prata om de andra 
avdelningarna. Man får verkligen bestämma jättemycket själv och ta jättemycket eget ansvar 
vilket är jättebra och det går också väldigt snabbt här det är såhär, vi fattar ett beslut och sen 
händer det liksom, det är jättepositivt”- Johanna 
 
Detta citat beskriver på ett mycket träffande sätt vad våra informanter genomgående uppgav som 
attraktivt hos 3 som arbetsgivare. Det var just möjligheterna att genom eget ansvar utvecklas i sin 
yrkesroll. Något som av flertalet informanter ansågs positivt hos 3 som arbetsgivare var den 
organisationsstruktur och det arbetssätt som finns inom företaget, informanterna beskriver 
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strukturen som icke hierarkisk och icke toppstyrd. Vidare beskrevs att det inom företaget finns en 
uppfattning av företagets arbetsprocess som teamstyrd snarare än toppstyrd. Det framkom även 
att man inom organisationen arbetar efter något som man kallar för en agil arbetsmetod, det vill 
säga en arbetsmetod där man arbetar i multidisciplinära team och blandar olika kompetenser 
beroende på vilka kompetenser som behövs för den aktuella arbetsuppgiften. En av våra 
informanter gör en jämförelse mellan ett mer traditionellt turbaserat arbetssätt och det agila 
arbetssätt som organisationen använder sig av: 
 
“Det handlar om att man inte först ska programmera, sen designa och sen testa, utan man gör 
allt samtidigt, försöka blanda folk och just att man går över gränserna”- Johanna 
 
Informanten uttryckte också att man, om man föredrog mer tradtionella arbetsätt, inte skulle 
trivas inom organisationen. 
Utöver det arbetssätt som organisationen använder sig av uppgav informanterna att 
företagskulturen var en central anledning till att de arbetar på 3. Denna företagskultur uppfattas 
som ung och föränderlig. En av informanterna som varit inom organisationen en längre tid 
beskriver att en anledning till detta var att företaget präglas av en “starta upp kultur”. Petter 
uttrycker följande för att beskriva denna kultur  
 
“Ja det är inte särskilt svårt att ändra på saker. Det här gör vi dåligt vi gör såhär istället så är 
alla på och så provar vi” Petter 
 
Merparten av informanterna uppgav också att det var “högt i tak” inom organisationen, det vill 
säga att det inom organisationen inte fanns några svårigheter för de anställda att få uttrycka sina 
åsikter till samtliga nivåer inom organisationen. På frågan om vad som är specifikt för 3 som 
arbetsgivare säger Gunilla följande gällande organisationskultur och kommunikation:  
 
“Hur man kommunicerar med andra, det är väldigt öppet, alltså jag skulle kunna gå till vår VD 
om jag kände att jag ville det eller egentligen vem som helst i huset och det är inga hierarkier 
och det tycker jag är väldigt bra och sen så tycker att man kommunicerar på ändå ett väldigt 
positivt sätt”-Gunilla 
 
Informanterna uppgav också att företagets organisationskultur präglades av utmaning och 
utveckling, många av informanterna upplevde detta som något posititivt då de ansåg att personlig 
utveckling och kontinuerligt lärande var attraktiva faktorer vid sin personliga värdering av en 
arbetsgivare. På frågan om han värderade lön och karriärsutveckling i relation till personlig 
utveckling och möjligheten att lära sig svarar Niklas följande: 
 
“Det är en balans, lön naturligtvis vilket är en hygienfaktor men det här med självförverkligande 
är något som är minst lika viktigt, att jag känner att jag lär mig någonting att jag utvecklas. Det 
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är klart att man kan säkert tjäna jättemycket pengar och ha ett skitjobb men då blir man inte glad 
som människa så det tror jag inte på i långa loppet. Visst lönen är viktig för att man ska få bra 
människor att söka sig till företaget. Sen är det att man vill utveckla sig själv”-Niklas 
 
Sammanfattningsvis visar empirin att en av de framstående anledningarna till att informanterna 
idag arbetar på 3 beskrivs vara den höga grad av självbestämmande som präglar deras 
arbetssituation. En vidare anledning till att man uppfattar 3 som en attraktiv arbetsgivare är 
möjligheten att påverka och delta i företagets beslutandeprocesser, i relation till beslutsfattandet 
har det också framhållits som positivt att de anställda har möjlighet att inom en kort tidsrymd få 
se resultaten av de beslut de varit med och fattat.  Det har även framkommit att informanterna 
upplever faktumet att organisationen inte är hierarkiskt byggd som något positivt då detta 
möjliggör en öppen kommunikation och ytterligare möjligheter att få utöva självbestämmande 
inom sitt arbetsområde. Även den arbetsmetod som man använder sig av inom organisationen 
uppfattas som något positivt. Denna arbetsmetod präglas teambaserat arbete där man blandar 
olika kompetenser i syfte att uppnå ett specifikt mål. Slutligen uppger informanterna också att 
organisationskulturen är en central faktor till att man väljer att arbeta på 3 idag. Denna kultur 
präglas enligt informanterna av utmaning, utveckling, föränderlighet och en öppen 
kommunikation mellan avdelningar alla typer av anställda. 
 
Det är alltså dessa resurser som informanterna uppgivit som centrala för att svara på varför man 
arbetar på 3 idag. Denna information är dock inte tillräcklig för att besvara vad denna typ av 
arbetskraft uppfattar som attraktiva kollektiva resurser i allmänhet. I syfte att ge en djupare 
förståelse för vad personer med IT-kompetens som idag arbetar inom organisatione 3 uppfattar 
som kollektiva resurser hos en arbetsgivare frågar vi oss i denna uppsats även vad dessa personer 
saknar inom organisationen. Således redogör vi nedan för den empiri som vi funnit besvarar 
uppsatsens andra frågeställning. 

 
	  

5.2	  Vad	  saknar	  personer	  med	  IT-‐kompetens	  som	  arbetar	  inom 
organisationen	  3	  hos	  sin	  arbetsgivare?	  
Av vår insamlade data framgick att IT-avdelningen på företaget 3 är en avdelning där det finns 
många olika roller, var och en av dessa roller kräver i sin tur en specifik spetskompetens inom ett 
specifikt område. Våra intervjuer gör gällande att det är svårt att göra en formell karriär inom IT-
området på 3. Det har beskrivits att de anställda inom detta område ofta är tvungna att lämna sitt 
kärnområde om de vill avancera i företaget och därmed gå bort från sin IT-fokuserade roll för att 
röra sig mer mot en projektroll eller en roll där man arbetar inom något annat område.  
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En av informanterna säger följande:   
 
”IT skulle definitivt ha en tydligare karriär. Det vill säga det ska inte bara vara du jobbar som 
något och sen är nästa karriärsstege till exempel projektledare, det är något helt annat för mig. 
Man skulle ha tydligare att du blir senior men du kan fortfarande, arbeta inom samma område” 
 - Olle 
 
Merparten av våra informanter har i likhet med Olle efterfrågat en mer strukturerad karriärstege 
inom IT samtidigt som de uttryckt att företaget är skickliga på att utmana och utveckla sin 
personal inom sin yrkesroll. Problemet med frånvaron av en tydlig karriärväg inom IT har belysts 
av merparten av informanterna oberoende av vilken position informanterna innehar i företaget. 
  
Petter, som befinner sig i en högre position inom företaget, bekräftar att frånvaron av en konkret 
karriärstege som en brist hos företaget, han uttrycker också att en tydligare karriärstege är något 
som han personligen efterfrågar:  
“Vi har inte någon uttalad stege där du blir det här om du klarat det här, då kallar vi dig senior 
och då får du mer i lön eller mer ansvar det är vi inte alls bra på”-Petter 
 
Intervjuaren: “Är det något man upplever att ni skulle vilja vara bra på, skulle ni vilja ha en 
struktur?” 
 
“Det beror på vad man menar med “man”, jag skulle vilja ha det”-Petter 
 
Som vi tidigare nämnt så uppgav merparten av våra informanter att möjligheterna till personlig 
utveckling var stora inom företaget. Utveckling i termer av en konkret struktur för hur en karriär 
inom företaget ser ut är dock något som efterfrågas. Olle beskriver sin personliga utveckling 
inom företaget i relation till sin karriär inom företaget på följande sätt: 
 
“Jag har utvecklats jättemycket eftersom jag fått göra mycket, så personligt har jag utvecklats 
massor men 3 har inga formella, jag har fortfarande samma roll som för två år sedan”-Olle 
 
Gunilla, som efterfrågade en tydligare karriärväg resonerade i sitt svar också kring anledningarna 
till att 3 som företag haft svårt att behålla personer med värdefull inom företaget: 
 
“Ja alltså det finns ju ingen, det är inte så pass stort alltså vissa företag är ju en karriärväg eller 
så, att man kan göra karriär, det finns inte här och ofta har det varit så att ska du göra karriär så 
då går du ofta bort från utvecklaryrket och blir antingen någon form av gruppchef eller arkitekt, 
men och det är väl en ganska stor begränsning som också har gjort att vi har tappat en hel del 
duktiga utvecklare”-Gunilla 
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Vad som framkommit är alltså en något tvetydig situation. Informanterna upplever, som framgår 
av citaten, att möjligheterna till personlig att utvecklas inom företaget är mycket goda. Samtidigt 
uttrycker informanterna att man inte upplever sig ha särskilt goda möjligheter att göra en karriär 
utan att lämna sin specialistroll, för att göra karriär krävs det att man lämnar en specialistroll för 
att gå vidare till en annan. Sammanfattningsvis beskriver man alltså stora möjligheter till 
personlig utveckling, men små möjligheter till formell utveckling.  
 
Informanterna har också uttryckt att man parallellt med någon form av karriärstege saknar mer 
återkoppling i sitt arbete. Vissa av informanterna har lyft fram att denna återkoppling handlar om 
en tydligare löneutveckling kopplat till den individuella arbetsprestationen medan andra 
informanter snarare uttryckt att man eftersträvar återkoppling i form av återkommande 
information om den anställdes egna utveckling och framtid i företaget. Vissa av informanterna 
efterfrågar också återkoppling i form av en mer grundläggande feedback på huruvida man som 
anställd utför ett gott arbete eller inte.  
 
För att ge läsaren en mer nyanserad bild av de olika typer av återkoppling som efterfrågades av 
informanterna följer nedan ett antal citat som vart och ett beskriver detta: 
 
“Då skulle det varit en tydligare återkoppling, tydligare feedback tillbaka inte bara genom en 
klapp på axeln utan löneutveckling. Det är något som saknas tycker jag. Om man går in och tar 
ansvar och lägger ner mer jobb får man samma typ av, vad ska man säga, om du inte hade gjort 
det så hade du fått samma lön”-Olle 
 
“Jag får inte tillräckligt med feedback tycker jag, det är det största problemet. Och det handlar 
om , man får göra lite vad man vill, det är ju jättebra, men också såhär om man gör vad man vill 
behöver man liksom lite “jaha, var det här bra?”-Johanna 
 
På en från intervjuvaren ställd fråga gällande om det var en konkret och utmejslad karriärstege 
som efterfrågades fick vi följande svar: 
 
“Ja så att man kan känna att jobbar jag här nu i samma tänk i två, tre år framåt så ska man 
känna att det finns ett tydligt, dels en löneutveckling som är kopplat till ditt nånting det behöver 
inte vara någon roll men det handlar om att företaget tycker att man har blivit bättre och mer 
erfaren”-Olle 
 
En av våra informanter, som dock inte citeras, uppgav att just återkoppling och feedback var 
något som fungerade väldigt bra inom företaget. Denne informant uppgav att det till informanten 
personligen gavs bra feedback och återkoppling i form av coachning gällande vad som utfördes 
bra och vad som kunde utföras bättre. 
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Empirin speglar enligt vår uppfattning att våra informanter efterfrågar någon form av mer 
förutsägbart sätt att samordna organisationens arbete. Såväl uppfattningen om avsaknaden av 
denna som uppfattningen om hur denna röda tråd tar sig uttryck varierar som synes mellan 
individer. Det samlade intrycket är alltjämt att informanterna uttrycker en önskan att tydligt 
kunna se vart man som anställd är på väg inom företaget, om man gör ett bra jobb och hur 
individens framtid inom företaget ser ut.  
 
När vi nu har belyst vad som enligt våra informanter saknas i organisationen så följer uppsatsens 
nästa frågeställning. I denna frågeställning undersöker vi vilka normer och krav man underkastar 
sig som anställd inom företaget 3. 
 

5.3	  Vilka	  krav	  och	  normer	  tvingas	  arbetstagaren	  underkasta	  sig	  till	  följd	  av	  sitt	  inträde	  i	  
organsiationen	  3? 
I detta avsnitt redogör vi kortfattat inledningsvis för de system för kontroll av tillhörighet som vi 
såg vid våra besök på organisationens huvudkontor. Vi redogör senare för den empiri som 
behandlar vad våra informanter har uppgett i fråga om krav som ställs på dem från 
organisationens sida, vi redogör också för empiri som belyser normer och värderingar som de 
anställda förväntas anpassa sig till och arbeta efter.  
 
Gällande system för kontroll och tillhörighet märkte vi vid våra besök att samtliga anställda var 
tvungna att använda sig av passerkort för inträde i lokalerna. Vidare var vi då vi besökte företaget 
tvungna att genom incheckning uppge vilka vi var, vart vi kom ifrån och vem vi skulle besöka.  
I fråga om de normer och krav som de anställda uppgett så var dessa huvudsakligen krav 
fokuserade mot konstant effektivitet, tillgänglighet, kompetens, kontinuerlig utveckling, stort 
engagemang samt en vilja att konstant arbeta för företagets utveckling och leva företagets 
värderingar. I fråga om företagets krav på kompetens så var dessa mycket framträdande. 
Informanterna uttrycker att man, om man arbetar inom företaget, var tvungen att befinna sig i 
toppskiktet av sitt kompetensområde. Informanterna beskrev vidare att företaget är hårt 
optimerat, vilket enligt informanterna medförde att företaget inte hade tid att genom kurser och 
program utbilda sin IT-personal. En av informanterna säger följande om tillvägagångssättet vid 
rekrytering av IT personal: 
 
“jag har aldrig tagit någon direkt från skolan vi har inte riktigt möjlighet att göra det heller. Vi 
är så tight bemannade att vi har inte tid att lära upp någon egentligen”-Petter 
 
Citatet belyser att individen, redan vid sitt första inträde i organisationen, förväntas vara 
kompetent inom sitt område och inte kan förvänta sig någon form av uppstartstid inom företaget. 
Gunilla beskriver också att det inte är tillräckligt att ha toppkompetens inom IT-området, för att 
platsa i organisationen så förväntas man också ha en omfattande kunskap om den bransch som 
företaget är verksam i:  
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“Här bygger det ju väldigt mycket på kunskap, alltså kunskap om företaget och telekom så det är 
inte så att vem som helst som är duktig programmerare kan komma hit och direkt börja 
leverera”-Gunilla 
 
Av intervjuerna med HR-personerna framkom att en central värdering för företaget är att man 
gällande kompetens inte bara är i toppen av sitt kompetensområde utan också upprätthåller denna 
position genom sin vilja att kontinuerligt arbeta för såväl företaget som sin egen utveckling. 
Informanten beskriver detta i termer av att man som anställd förväntas vara en ”utmanare” . 
Informanterna uppger också att de höga krav på kompetens som finns inom företaget är en 
spegling av branschen i stort, en bransch där konkurrensen är oerhört hård, förändringarna snabba 
och kraven på effektivitet höga. Även företagets krav på effektivitet uppges vara en spegling av 
branschen. Telekombranschen beskrivs av Petter som en marknad där man konkurrerar på ett 
globalt plan med länder där man har möjlighet att utveckla samma typ av teknologi till väsentligt 
lägre kostnader än i Sverige. De ökade kraven på effektivitet inom just IT beskrivs av Petter i 
följande citat: 
 
“Det som har hänt de senaste 10-15 åren är att det finns en otrolig, att det fanns en IT-bubbla en 
gång som sprack år 2000 ungefär. Innan dess kunde man vara med i IT- svängen utan att kunna 
särskilt mycket och allting gick bra. Så är det inte idag, idag är det mycket mycket tuffare. Hela 
världen är globaliserad på ett sätt. Man konkurrerar rakt av med låglöneländer så så pass 
mycket mer effektiv måste man vara. Det kostar fyra gånger så mycket att utveckla något i 
Sverige jämfört med Indien. Det måste man sätta i relation till hur effektiv man måste vara” 
-Petter 
 
Bland de övriga kraven framstod engagemang och att “brinna för företaget” som centrala i vår 
empiri. I intervjuerna med HR-personerna framkom att man inom företaget har en tro på att den 
anställde kan lära sig så gott som alla arbetsuppgifter så länge ambitionen och engagemanget att 
göra detta finns hos denne. Något som är intressant ur en kravaspekt i relation till engagemang är 
att man förväntas “leva företagets värderingar”, en av HR-personerna beskriver att man som 
organisation förväntar sig ett engagerat och drivet förhållningssätt från samtliga av sina anställda: 
 
“I vår strategi så knyts ju också värderingar, och värderingarna är ju beteenden kan man säga, 
eller värderingen är ju kopplad till beteende”-Anton 
 
Det förefaller alltså finnas ett tydligt krav på engagemang från organisationens sida. Som 
ovanstående citat tyder på så är det inte bara tal om engagemang i en värderingsmässig mening, 
det finns också en förväntan på att man som anställd ska ha ett engagerat beteende och brinna för 
det man gör. Informanten fortsätter sitt resonemang om detta beteende och säger följande: 
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“Man måste brinna för det man gör, man måste alltid göra det lilla extra, du kommer inte hit och 
jobbar 8-17 utan det...du ska brinna för det du gör”-Anton 
 
“Man måste hela tiden driva framåt, annars kommer du ju inte klara av ditt arbete på vårt 
företag, tyvärr. Sen behöver du inte vara övermänsklig, men du ska ju ha engagemang”-Anton 
 
Vikten av ett engagerat beteende och att leva företagets värderingar behandlas också i en intervju 
med en annan informant. Denne informant framhåller dock  att kravet på engagemang och 
ansvarstagande, som är något som positiva aspekter av företaget, även kan upplevas som något 
negativt: 
 
“Det är en väldig frihet man känner och att det finns mycket möjligheter och vill man jobba så 
får man göra det. Sen kan jag känna att med facit i hand efter några år så är det också lätt att du 
tar för mycket ansvar och bränner ut dig. Man vill göra ett så bra jobb som möjligt och man 
kanske inte känner den spärren och ingen kommer stoppa dig”-Olle 
 
Informanterna framhåller dock att kraven på engagemang och ansvar inte är explicita, 
organisationen förväntar sig inte på något vis att den anställde skall arbeta så hårt att denne ligger 
i riskzonen för att bränna ut sig, det tycks dock finnas en normativ uppfattning kring att man som 
anställd ska ta mycket ansvar och vara djupt engagerad i organisationen. 
 
Detta bestyrks ytterligare då det vid en fråga från intervjuvaren till en av de intervjuade HR-
personerna gällande hur företaget ser på individer som inte klarar av att leva upp till dessa 
värderingar uttrycker att man, om man inte klarar av detta, helt enkelt är på fel företag. 
Informanten uttrycker dock att man vid problem av den här typen från företagets sida gör sitt 
bästa för att genom samtal och diskussion hjälpa den anställde mot att kunna arbeta enligt 
företagets värderingar och att man inte säger upp en anställd på grund av att denne har svårt att 
efterleva företagets värderingar så länge dessa svårigheter inte resulterar i konflikter  eller 
samarbetsproblem. Man ser det dock alltjämt som ett problem om en anställd inte klarar av att 
leva företagets värderingar och uppger att det är vanligt att en individ, om den har dessa 
svårigheter, med tiden lämnar företaget av egen vilja. 
 
Vidare har informanterna tagit upp en önskan från organisationens sida gällande tillgänglighet. 
En av informanterna beskriver att det i företagets tidiga dagar var mycket vanligt att man inom 
företaget ofta arbetade övertid. Informanten beskriver att detta ändrats idag och att det i dagsläget 
inte finns en uttalad norm om att organisationen förväntar sig att man ska jobba övertid. 
Informanten framhåller dock att det finns en önskan om att man som anställd skall finnas 
tillgänglig via telefon och e-post, denna önskan är dock inget som uttrycks i formella former. 
Informanten uppger också att samtliga anställda inom företaget använder sin privata telefon även 
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som tjänstetelefon, vilket i praktiken gör att man alltid är tillgänglig för organisationen 
informanten uppger dock att man som anställd alltid är fri att välja om man vill svara och 
behandla ärenden som är relaterade till jobbet eller ej. 
 
Uppsatsens nästföljande del utgörs av analysavsnittet. I detta kapitel kopplar vi vårt ovanstående 
resultat till de teoretiska utgångspunkter som vi valt för uppsatsen. 
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6.	  Analys	  
Detta avsnitt inleds med att vi tolkar vår empiri utifrån våra teoretiska utgångspunkter.  Därefter 
besvarar vi de teoretiska versionerna av våra frågeställningar. Den första frågeställningen 
besvaras genom att vi dels undersöker vilka kollektiva resurser personer med IT-kompetens som i 
dag arbetar inom organisationen 3 uppfattar att denna organisation förvaltar samt vilka kollektiva 
resurser de saknar hos sin arbetsgivare. Den andra frågeställningen besvaras genom en 
redogörelse för de krav informanterna uppgett existerar inom organisationen samt en analys av 
dessa i relation till det teoretiska begreppet zone of indifference. 
 
Som ovanstående resultat visar är det framförallt faktorer som kan kopplas organisationens 
företagskultur och organisationsstruktur som framstår som attraktiva. I fråga om företagets kultur 
angav våra informanter att organisationen präglades av autonomi, eget ansvar, prestigelöshet och 
föränderlighet. Det är dessa egenskaper vi syftar på när vi talar om organisationens 
företagskultur. 	  
	  
De faktorer som kan kopplas till företagets struktur är de faktum att organisationen beskrevs som 
icke hierarkisk, präglad av en öppen kommunikation mellan samtliga anställda inom företaget, 
samt organisationens agila arbetssätt. Detta arbetssätt beskrevs som att man arbetar teambaserat 
och blandar olika typer av kompetenser beroende på vilken uppgift man inom avdelningarna stod 
inför. Faktorerna ovan har beskrivits som centrala anledningar till att man arbetar inom 
organisationen 3. Företagets struktur i kombination med organisationens företagskultur för, enligt 
våra informanter, med sig att utvecklingsmöjligheterna inom företaget är stora, vilket även detta 
framhållits som en central anledning till att man arbetar inom organisationen.	  
	  
Vi gör här en koppling till Ahrnes resonemang om att en viss atmosfär eller företagsanda kan 
vara kollektiva resurser. (Ahrne, 1999, sid 29) Detta då dessa faktorer angivits som framträdande 
hos 3 som organisation. I det här fallet präglas företagets anda av just ovanstående faktorer, som 
alltså är denna organisations största kollektiva resurser. Något som Ahrne framhåller är också att 
en kollektiv resurs är sådan att den inte kan ackumuleras av individen på egen hand, av detta 
kommer sig behovet av organisering. (Ahrne, 1999, sid 29) Vi kopplar detta till den autonomi 
och de utvecklingsmöjligheter som vi sett är centrala anledningar till att man arbetar på 3 idag. 
Autonomi kan givetvis uppnås i högsta grad genom att man inte ingår i någon organisation och 
därmed undviker att alla former av organisatoriska krav. Detta skulle dock innebära en svårighet 
att få den lön som man i dagens samhälle i stor utsträckning är beroende av. Enkelt uttryckt är det 
i dagens samhälle en nödvändighet att arbeta och erhålla lön för att klara sig, däremot är det 
ingen självklarhet under vilka omständigheter man väljer att utföra detta arbete. Att våra 
informanter uttryckt utvecklingsmöjligheter och autonomi som faktorer som gör 3 till en attraktiv 
arbetsgivare ser vi alltså som kollektiva resurser då dessa faktorer framhållits som centrala 
anledningar till att man arbetar på 3. Dessa faktorer framhölls, som resultatet visar, också som 
mer centrala än löneaspekten av arbetet. 	  
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Att en autonom arbetssituation är något 3 som organisation erbjuder framkom också genom att 
den agila arbetsmetod (en teambaserad arbetsmetod där man blandar kompetenser beroende på 
aktuell arbetsuppgift) som man använder sig av inom organisationen angavs som något positivt. 
Med anledning av detta kan denna arbetsmetod enligt vår uppfattning ses som en kollektiv resurs 
som organisationen förvaltar, dels då det angetts som en anledning till att man arbetar på 3 och 
dels för att det i vår empiri framkommit att våra informanter föredrar detta arbetssätt framför mer 
traditionella arbetsmetoder.	  
 
En annan central kollektiv resurs och angiven positiv aspekt hos 3 som organisation uppgavs vara 
den icke hierarkiska organisationsstrukturen. Ovan beskrivna arbetsmetod kombinerat med denna 
organisationsstruktur skapar en arbetssituation där den anställde i hög utsträckning får ta mycket 
eget ansvar för sitt arbete och i hög grad är fri att arbeta efter sina egna förutsättningar och på sitt 
eget sätt. Detta skapar enligt informanterna en miljö där möjligheterna till förändring är stora och 
man som anställd i organisationen ges möjlighet till utveckling inom sin yrkesroll. Just denna 
miljö kan enligt vår uppfattning ses som en kollektiv resurs då den framhållits som något 
attraktivt hos organisationen. Som vi beskrivit i uppsatsens teoretiska del för Ahrne ett 
resonemang om att kollektiva resurser endast är tillgängliga för organisationens medlemmar och 
inte för allmänheten samt att den grundläggande anledningen till att människor väljer att 
organisera sig är att de önskar få tillgång till resurser som individen inte kan ackumulera på egen 
hand. (Ahrne, 1999, sid 28-29) Applicerar man författarens resonemang på våra resultat kan man 
alltså förstå det som att en anledning till att man väljer att organisera sig inom just organisationen 
3 är att de anställda önskar få tillgång till denna miljö och genom tillgången till denna miljö 
utvecklas i högre grad än vad som hade varit möjligt för individen på egen hand.	  
	  
För att få en tydligare bild av vad som uppfattas som attraktiva kollektiva resurser av personer 
med IT-kompetens som idag arbetar inom organisationen 3 har vi också undersökt vad våra 
informanter saknar hos denna organisation. 	  
	  
Det våra informanter genomgående uttryckte att de saknade var återkoppling i varierande form. 
Denna återkoppling kunde bland annat bestå av löneutveckling relaterat till individuella 
prestationer, feedback kring huruvida man utför ett gott arbete, specifika titlar som markerade 
den anställdes position och inflytande inom företaget samt kontinuerlig information om 
individens utveckling, karriär och framtid inom företaget. Vid en analys av denna efterfrågan på 
återkoppling genom det teoretiska begreppet kollektiva resurser tolkar vi denna saknad som en 
efterfrågan på en kollektiv resurs i form av ett fungerande system gällande just återkoppling och 
feedback i förhållande till ovanstående aspekter. 	  
	  
Då våra informanter genomgående framhållit det som något positivt att organisationen är icke 
hierarkisk är vår tolkning att denna saknad av feedback gällande karriärmöjligheter och önskan 
att erhålla vissa positioner inte avser karriär och positioner i en hierarkisk mening. Vi gör istället 
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en koppling till Ahrnes resonemang om inflytande och auktoritet. Han skriver att auktoritet är den 
makt som organisationen utövar över sina medlemmar och att inflytande kan förstås som den 
enskilde anställdes inverkan på organisationen. (Ahrne, 1994, sid 34) Han beskriver vidare att det 
finns en beroenderelation mellan organisationen och dess medlemmar, organisationen är 
beroende av sina medlemmar för att kunna uppfylla sitt mål och medlemmarna är beroende av 
organisationen genom sitt behov av dess kollektiva resurser. Organisationens behov av 
medlemmen beskrivs i termer av medlemmens grad av inflytande; ju högre grad av inflytande, 
desto större organisatoriskt behov. (Ahrne, 1999, sid 34) Ahrne resonerar vidare att grunden i all 
organisering är en auktoritetsrelation där människor samarbetar, ställer krav på varandra och 
kontrollerar varandra. Auktoritet i denna mening behöver inte handla om en hierarkisk struktur, 
då det även i de mest jämställda och ickehierarkiska organisationer krävs någon form av 
auktoritet. (Ahrne, 1999, sid 15) Att våra informanter efterfrågar en tydligare karriärväg och 
möjlighet att erhålla positioner tolkar vi med grund i detta resonemang som en önskan om någon 
form av tecken på ökat inflytande och möjlighet att utöva kontroll inom organisationen. Ahrnes 
resonemang om auktoritet, inflytande och organisationens utövande av makt över sina 
medlemmar diskuteras vidare längre fram i uppsatsen, där vi behandlar hur individens zone of 
indifference påverkas i och med inträdet i organisationen 3. 	  
	  
Efterfrågan på återkoppling i form av till exempel karriärmöjligheter tolkar vi alltså som ett 
uttryck för en önskan från individen att få större auktoritet, inflytande och kontroll inom 
organisationen. Vi tolkar även denna efterfrågan på återkoppling som att man saknar återkoppling 
kring sin utveckling, framtid i och värde för organisationen. Vi kopplar detta till Ahrnes 
resonemang om att man kan se en organisations medlemmar som en kollektiv resurs. (Ahrne, 
1999, sid 30) Då merparten av våra informanter beskrivit att organisationen ställer höga krav på 
sina anställda gällande effektivitet och utveckling ser vi denna efterfrågan på feedback angående 
individens utveckling och dennes värde, i organisationes ögon, som en egentlig efterfrågan på 
bekräftelse av individen som en, för organisationen, värdefull kollektiv resurs. Där den anställde 
kontinuerligt arbetar under höga krav framstår det enligt vår uppfattning som naturligt att man, i 
ett företag där man optimerar hårt och trycker på sin roll som utmanare, är mån om att 
kontinuerligt få besked om huruvida man är en värdefull och viktig kollektiv resurs för företaget i 
dess strävan att nå sina mål. 	  
	  
I denna uppsats undersökte vi också vilka normer och krav den anställde underkastade sig som 
anställd hos 3. Vi kopplar de normer och krav informanterna uppgivit till Göran Ahrnes 
resonemang kring medlemskap, tillhörighet och zone of indifference. 	  
	  
Det framkom i vår empiri att man inom organisationen 3 talar om att företagets anställda ska vara 
effektiva, uppfylla höga krav på kompetens, kontinuerligt arbeta för såväl sin egen som 
organisationens utveckling, visa engagemang och brinna för företaget och det man gör. Från en 
HR-person framkom det att man önskar av sina anställda att dessa ska vara ”utmanare”. Det 
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framkom också i vår empiri att dessa värderingar är kopplade till förväntningar på ett visst 
beteende från företagets anställda, då en av HR-personerna uttryckte just detta.	  
	  
Det faktum att det finns en koppling mellan värderingar och beteenden analyserar vi genom 
Ahrnes resonemang kring ”zone of indifference”. Denna zon är den del av en människas 
handlingar som han eller hon har givit upp kontrollen över som medlem i en organisation. Inom 
denna zon kan andra bestämma över vad man ska göra och kanske också hur det ska göras. 
(Ahrne,1999 sid 16) När en individ handlar å en organisations vägnar kan denne endast göra detta 
i begränsad utsträckning: Individernas handlingar begränsas och de kan endast handla inom sin 
zone of indifference. (Ahrne,1999 sid 18) 	  
	  
Vilka mänskliga egenskaper som är relevanta för det organisatoriska handlandet varierar 
beroende på organisationens mål och syfte. Begreppet zone of indifference handlar just om detta 
sammanförande av mänskliga egenskaper och organisatoriska krav. Ahrne skriver att det alltid 
kommer att uppstå en spänning mellan dessa faktorer. Han uttrycker vidare att det finns två 
strategier för att minska denna spänning; antingen inordnar man så mycket som möjligt av 
människans handlingar och känslor i organisationen eller så skiljer man dessa från organisationen 
i så stor utsträckning som möjligt. Den första strategin skapar en stor zone of indifference, den 
andra en liten. (Ahrne, 1999 sid 19)  
 
Med utgångspunkt i detta tycker vi oss se en koppling mellan Ahrnes teori och vår insamlade 
empiri gällande att det från såväl HR-informanterna samt övriga informanter framkom att man 
förväntas vara en viss person vars värdering matchar företaget. De värderingar det handlar om, 
som vi även nämnt ovan, är att man ska vara en ”utmanare”, vara effektiv, uppfylla höga krav på 
kompetens, kontinuerligt arbeta för såväl sin egen som organisationens utveckling, visa 
engagemang och brinna för företaget och det man gör. En av HR-personerna kopplade som 
tidigare nämnt även dess värderingar till de anställdas beteenden.  
 
Vi anser oss mot bakgrund av detta kunna ge en beskrivning av hur våra informanters zone of 
indefference ser ut och därigenom också identifiera vilka krav man som anställd hos 3 tvingas 
acceptera och underkastar sig, alltså hur denna zone of indifference regleras. Då det i vår empiri 
framkommit att man upplever arbetet i organisationen som fritt och icke hierarkiskt med stora 
grader av frihet och autonomi gör vi tolkningen att de anställdas zone of indifference inte reglerar 
individens konkreta handlingar genom formell styrning. Det har i vår empiri även framkommit att 
våra informanters roller inom IT är väldigt specifika, och därmed beroende av specifik 
kompetens. Ahrne beskriver som tidigare nämnts att en liten zone of indifference innebär att man 
skiljer på människan och arbetsuppgifterna inom organisationen. (Ahrne, 1999, sid 19) Detta är, 
enligt vår uppfattning, inte fallet inom organisationen 3, då våra informanters roller är beroende 
av mycket specifik kompetens. Våra informanters zone of indefference regleras enligt vår 
uppfattning istället genom värderingar som i sin tur reglerar de anställdas beteenden i syfte att 
matcha den anställdes personliga värderingar med företagets och därigenom påverka de 
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anställdas handlingar. Vår tolkning är att man inom 3 försöker inordna så mycket som möjligt av 
individens identitet och handlingar i organisationen snarare än att skilja dessa från 
organisationen, alltså att de anställdas zone of indifference är stor. Detta sammanförande av 
individens identitet med organisationens värderingar skapar en zone of indifference som regleras 
av värderingar fokuserade kring effektivitet, kompetens, engagemang och en strävan mot 
kontinuerlig utveckling, vilka av organisationen sammanfattas i uttrycket att vara en ”utmanare”. 	  
	  
I vår empiri framgår även att om man inte beter sig i enlighet med, eller är en person som inte 
matchar och lever upp till företagets värderingar, helt enkelt har hamnat på fel företag.  Därmed 
är vår tolkning att organisationen 3 utövar stor makt över sina medlemmar. Som Ahrne resonerar 
är det alltid organisationens övriga medlemmar som väljer vem som får vara med i 
organisationen. (Ahrne, 1999, sid 14). Han belyser detta genom ett exempel med politiska partier. 
Inom ett politiskt parti kan du endast vara medlem om du följer partiets politik och därmed, enligt 
vår tolkning, håller dig inom din zone of indifference. Följer man inte partiets politik riskerar 
man enligt Ahrne att bli utesluten ur partiet. (Ahrne, 1999, sid 14) Vi tolkar det faktum att 
individen, om den inte lever upp till företagets värderingar, därmed ”helt enkelt har hamnat inom 
fel företag” som att om individen inte följer organisationens 3’s ”politik” riskerar denne att bli 
utesluten ur organisationen. Vår tolkning är således att organisationen 3 inte är så fri och 
prestigelös som våra informanter beskrivit den. I själva verket utövar organisationen en stor makt 
över sina medlemmar och strävar efter att utesluta individer som inte underkastar sig denna makt.	  
	  
Vi sammankopplar också den makt organisationen utövar med Ahrnes resonemang om 
organisatorisk tillhörighet och informanternas efterfrågan på bekräftelse av sitt eget inflytande i 
och värde för organisationen. Vår tolkning är att denna efterfrågan egentligen är ett uttryck för en 
önskan från individen att veta i vilken grad man lever upp till företagets värderingar och, i 
förlängningen, vilken risk man löper att förlora sin organisatoriska tillhörighet genom att 
uteslutas från organisationen och därmed nekas tillgång till organisationens kollektiva resurser. 
 

6.1	  Vilka	  kollektiva	  resurser	  uppfattas	  som	  attraktiva	  hos	  en	  arbetsgivare	  av	  personer	  
med	  IT-‐kompetens	  som	  arbetar	  inom	  organisationen	  3? 
I ovanstående avsnitt redogör vi för vad våra informanter uppfattade som attraktiva kollektiva 
resurser genom att undersöka dels vad personer med IT-kompetens finner attraktivt hos 
organisationen 3 men också genom att undersöka vad dessa personer saknar hos organisationen. I 
detta avsnitt följer en sammanfattning av dessa två frågeställningar som syftar till att besvara den 
mer övergripande frågeställningen, vilka kollektiva resurser uppfattas som attraktiva av personer 
med IT-kompetens inom organisationen 3 ? 	  
 	  
I en sammanfattning av vad som betraktas som attraktiva kollektiva resurser har vi funnit 
följande: De huvudsakliga kollektiva resurser som personer med IT-kompetens inom 
organisationen ser som attraktiva kan utifrån vad vi sett i våra resultat härledas till 
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organisationens företagskultur och organisationsstruktur. Organisationens företagskultur är starkt 
präglad av organisationens styrande värderingar. Det framstår som attraktivt för dessa anställda 
att deras arbete präglas av autonomi och mycket eget ansvar. Det framstår också som att dessa 
anställda värderar utvecklingsmöjligheter högt. Dessa utvecklingsmöjligheter bör inte bara vara 
av personlig art, de bör också vara av sådan art att de ger individen en tydlig uppfattning om sin 
karriär och framtid inom ett företag. Våra informanter upplever alltså att återkoppling är attraktivt 
i en arbetssituation där många av besluten inte fattas av ett högre organ. 	  
	  
  Att IT-anställda inom organisationen 3 värderar frihet och självbestämmande i sin 
arbetssituation blir också tydligt i det att våra informanter uttryckt det som attraktivt att 3 är en 
icke-hierarkisk organisation. Det framstår också som att de ser det som attraktivt att arbeta i en 
miljö där möjligheterna till förändring är stora. Anställda med IT-kompetens inom organisationen 
3 motiveras också av en miljö fylld av kontinuerliga utmaningar och nya problem att lösa då en 
sådan miljö stimulerar självutveckling.  Med den stora grad av frihet och ansvar som präglar en, 
enligt våra informanter, attraktiv arbetsmiljö följer också att de upplever en kontinuerlig 
återkoppling och feedback som något attraktivt. 	  
	  
För att tydliggöra svaret på denna uppsats första frågeställning följer här en lista med de 
kollektiva resurser som vi i vår uppsats funnit att personer med IT-kompetens upplever som 
attraktiva:	  
	  
● Autonomi	  
● Hög grad av eget ansvar	  
●  En miljö som möjliggör utvecklingsmöjligheter	  
● En icke hierarkisk arbetsmiljö med öppen kommunikation	  
● Ett system för återkoppling och feedback 	  
● En arbetsmiljö där möjligheterna till förändring och nya utmaningar är goda	  
● Ett flexibelt och icke statiskt arbetssätt	  

	  

6.2	  Hur	  regleras	  individens	  zone	  of	  indifference	  som	  följd	  av	  inträde	  i	  organisationen	  3	  
och	  hur	  utövar	  organisationen	  makt	  inom	  denna	  zon?	  
De krav och normer som reglerar individens zone of indifference är inom denna organisation av 
en sådan art att de snarare söker reglera individens identitet och mentalitet än att direkt 
kontrollera eller styra individens konkreta handlingar. Syftet med denna reglering av mentalitet 
och identitet är att i så hög grad som möjligt matcha mänskliga egenskaper med organisationens 
krav och styrande värderingar, vilket av Ahrne beskrivs som en av två strategier för att hantera 
spänningar mellan mänskliga egenskaper och organisatoriska krav.( Ahrne, 1999, sid 19) Den 
identitet och mentalitet man som organisation förväntar sig av sina anställda är vad man inom 
organisationen sammanfattar som en ”utmanare”. Att vara en ”utmanare” innebär för den 
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anställde att denne alltid visar stort engagemang, kontinuerligt strävar efter såväl sin egen som sin 
organisations utveckling samt att denne alltid ligger i toppen av sitt kompetensområde. 	  
	  
Att vara en ”utmanare” innebär vidare att företagets anställda ska sträva efter att vara mer 
effektiva än sina konkurrenter. När man från organisationen begär av den anställde att denne skall 
vara en ”utmanare” efterfrågar man alltså att den anställde bör vara, eller bör kunna anpassa sig 
till att bli, en typ av person som alltid strävar framåt, vad gäller organisationen som helhet med 
även gällande sin egen kompetensmässiga utveckling, samtidigt som man i ”utmanarkonceptet” 
efterfrågar en person som strävar efter konstant effektivitet och ”aldrig är nöjd” gällande såväl sin 
egen som sina arbetsprojekts och sin organisations utveckling. Det har framkommit att ett centralt 
krav från organisationens sida är att samtliga anställda visar på ett stort engagemang och lever 
företagets värderingar. Individens zone of indifference påverkas alltså enligt vår tolkning främst 
genom en styrning av individens mentalitet och identitet snarare än en påverkan genom formella 
krav och begränsningar i dennes handlingsutrymme. Detta ser vi genom det faktum att det i vår 
empiri lyfts fram att man inom organisationen får ta mycket eget ansvar i sitt arbete och att 
klimatet präglas av prestigelöshet och en öppen kommunikation samtidigt som man framhåller att 
kraven på att vara en ”utmanare” och besitta en viss typ av mentalitet och inställning till sitt 
arbete är mycket framträdande.  
 
Som Ahrne framhåller beskriver begreppet zone of indifference den zon inom vilken den 
anställde givit upp kontrollen över sina handlingar till följd av sitt medlemskap i en 
organisation.(Ahrne, 1999, sid 16) Vi menar här att vad individen ger upp till följd av sitt 
medlemskap i organisationen 3 inte är den direkta kontrollen över sina handlingar. Vad individen 
förväntas ge upp vid sitt inträde i organisationen 3 är istället en del av sin identitet och mentalitet. 
Vid inträde i organisationen förväntas man agera i enlighet med organisationens 
”utmanarkoncept” och därigenom, oberoende av vilka arbetsuppgifter man för tillfället utför, 
alltid prestera på en nivå där man utmanar den bransch inom vilken man arbetar. Detta är alltså 
de villkor som gäller för inträde i organisationen 3, det är denna mentalitet man förväntas anpassa 
sig till, oberoende av vilken typ av mentalitet och värderingar som präglar individen i dennes 
privatliv. Vi tycker oss alltså slutligen se att individens zone of indifference regleras på så sätt att 
individen vid inträde i organisationen 3 tvingas acceptera en stor zone of indifference. 
	  
Det har alltså i vår empiri framkommit att man som ett villkor för sitt medlemskap i 
organisationen förväntas följa ett antal, för organisationen centrala och styrande, värderingar. Det 
har också framkommit att det av ledningen anses att man helt enkelt har hamnat på fel företag om 
man inte lever upp till dessa värderingar i tillräcklig grad. Mot bakgrund av detta gör vi 
tolkningen att organisationen, trots att den beskrivits som icke hierarkisk och präglad av 
autonomi och friheti arbetet, utövar en stor makt över sina anställda. Denna makt utövas genom 
de organisatoriska värderingar som reglerar individens zone of indifference.   
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7	  Diskussion	  
I detta kapitel diskuterar vi denna uppsats i relation till tidigare forskning. Vi inleder detta kapitel 
med att redogöra för vilka resultat vi fått fram i vår uppsats som ligger i linje med eller skiljer sig 
från tidigare forsknings slutsatser. Vidare behandlar vi våra egna reflektioner och tankar kring 
uppsatsens resultat samt uppsatsens begränsningar i fråga om generaliserbarhet och 
allmängiltighet. Avslutningsvis presenterar vi förslag på praktiska tillämpningar av vårt resultat 
samt de inriktningar som vi anser att framtida forskning inom uppsatsens problemområde bör ha. 
 

7.1	  Uppsatsen	  i	  relation	  till	  tidigare	  forskning	   
Vi har i denna uppsats identifierat autonomi, hög grad av eget ansvar, utvecklingsmöjligheter av 
såväl personlig som karriärrelaterad natur, återkoppling och feedback och en flexibel och 
föränderlig arbetsmiljö och arbetssätt som för IT-arbetskraft attraktiva kollektiva resurser. 
Gällande vilka krav och normer som en anställd inom 3 måste underkasta sig och därmed hur 
individens zone of indifference påverkas har vi hittat att denna zon huvudsakligen präglas av en 
styrning av individidens mentalitet och identitet snarare än en styrning av individens konkreta 
handlingsutrymme genom formella krav. Denna mentalitet präglas av en vilja att som individ 
kontinuerligt utveckla både sin egen kompetens och sin organisation. Vi har också identifierat att 
det på de anställda ställs höga krav på effektivitet, kompetens och ett stort personligt 
engagemang. 
 
 I fråga om de kollektiva resurserna så har liknande faktorer lyfts som viktiga för personer med 
IT-kompetens i av bland Beecham et al (2008), Igbaria & Siegel (1992) och Korunka et al 
(2008). Då vi i vår uppsats har hittat identifierat liknande faktorer som de som presenterats i den 
tidigare forskningen anser vi oss med grund i detta faktum i en viss mån kunna bekräfta att just 
förekomsten av dessa faktorer är vad som motiverar personer med IT-kompetens att välja att 
arbeta inom en specifik organisation. Till exempel så lyfter Beecham et al (2008) att faktorer som 
utvecklingsmöjligheter och självständighet samt att ha en tydlig karriärväg och varierande 
arbetsuppgifter är viktiga faktorer i fråga om vad som motiverar mjukvaruingenjörer i deras 
arbete. Författarna lyfter även fram mjukvaruingenjörsyrket som ett utmanande yrke med 
kopplingar mellan utmaning och förändring. Ett citat i litteraturstudien som träffande belyser 
denna koppling är följande:  
 
”The reason for challenge is the pace of change of the field and the effort it took to keep pace 
with the changes….if you want to learn something and do it for the rest of your life…you don’t 
want to go in to IT” (V.L. Almstrum I Beecham, et al, 2008, sid 873) 
 
Ovanstående citat visar att vi i vår tolkning av de kollektiva resurserna föränderlighet och 
möjlighet till nya utmaningar samt ett flexibelt och icke statiskt som attraktiva kollektiva resurser 
för personer med IT kompetens nåt samma slutsatser som tidigare forskning inom liknande 
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områden, vilket ger vår tolkning ytterligare styrka. Vi har också identifierat autonomi och en hög 
grad av eget ansvar som attraktiva kollektiva resurser. Detta är något som även lyfts av Johansson 
& Hanse i deras undersökning av vad som motiverar IT-konsulter och hur IT-konsulter ser på sin 
identitet i relation till sin arbetssituation. 

	  
Artikeln i Korunka et al (2008) framhåller utöver de faktorer som övriga författare lyft fram som 
centrala även jobbstabilitet som något viktigt i beslutet att byta arbetsgivare eller inte. Vi kopplar 
Korrunkas resonemang om jobbstabilitet till det vi funnit gällande efterfrågan på återkoppling 
och feedback. Vi menar att en del av faktorn jobbstabilitet är just feedback rörande den anställdes 
arbetsinsatts, utveckling och framtid i organisationen, således anser vi oss ha hittat ytterligare 
styrka i vår definition av feedback och återkoppling som attraktiva kollektiva resurser. 
Vi ser alltså sammanfattningsvis att vad vi identifierat som attraktiva kollektiva resurser för 
personer med IT-kompetens sammanfaller med vad tidigare forskning visat att denna typ av 
arbetskraft värderar som attraktivt. 
 
Gällande den tidigare forskning som fokuserade på tekniker som organisationer använder sig av i 
syfte att skapa styra sin arbetskraft genom att skapa och omforma dess identiteter tycker vi oss, 
då 3 som organisation tydligt framhåller att deras anställda skall vara vad av våra informanter 
beskrivs som ”utmanare”, kunna se kopplingar till vissa av de tekniker som belysts av Alvesson 
& Wilmott. Organisationen 3 marknadsför sig som en ”utmanare” på marknaden, och det har 
också i vår empiri att de anställda förväntas vara i toppen av sin kompetens och hela tiden sträva 
efter sin egen som sin organisations utveckling, att, om man så vill, hela tiden ”utmana”. Vi ser 
det faktum att såväl organisation som individ inom organisationen förväntas efterleva ett antal 
normer och vara en ”utmanare” som ett tydligt exempel på hur 3 som organisation styr sin 
arbetskraft genom såväl definitioner av individen i relation till sina kollegor som genom 
etableringen av organisatoriska normer och värderingar. Denna forsknings resonemang om att 
styrning sker genom dessa metoder finner alltså ytterligare stöd i denna uppsats. 
 

7.2	  Författarnas	  egna	  reflektioner	  och	  tankar 
I första hand vill vi redogöra för de tankar och funderingar vi haft kring uppsatsens 
generaliserbarhet. Vårt syfte med denna uppsats var att undersöka vilka kollektiva resurser som 
uppfattas som attraktiva av personer med IT-kompetens inom organisationen 3 samt vilka krav 
och normer som den anställde underkastar sig vid inträde i organisationen 3. Gällande de normer 
och krav som vi identifierat ställdes på den anställde vid inträde i organisationen kan dessa 
normer och krav i denna studie endast härledas till organisationen 3. Vad det gäller den första 
frågeställningen insåg vi snabbt att denna frågeställning, i relation till arbetets storlek var alldeles 
för omfattande. Av denna anledning var vi därför av ren nödvändighet tvungna att avgränsa oss 
till att undersöka detta inom en specifik organisation. 
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Det faktum att vi undersökte detta inom en specifik organisation medförde också svårigheter i vår 
strävan att få tillräckligt många informanter för att kunna dra någon generell slutsats kring vad 
denna typ av arbetskraft uppfattar som attraktiv hos en arbetsgivare. Svårigheterna med 
informanternas tillgänglighet kom sig också ur det faktum att vi inom ramarna för detta arbete 
inte hade tillräckligt med tid för att vare sig genomföra eller transkribera så många intervjuer som 
det skulle krävas för att nå en större slutsats i denna fråga. Det vi kan uttala oss om i detta arbete 
är alltså enbart vad personer med IT-kompetens som idag arbetar på organisationen 3 upplever 
vara attraktiva kollektiva resurser samt vilka krav och normer som man som anställd inom 3 
måste acceptera och underkasta sig. 
 
 Vi anser oss dock kunna se att våra resultat i viss mån är generaliserbara, detta på grund av att 
det vi hittat inom ramen för våra frågeställningar i hög grad sammanfaller med tidigare forskning 
som undersökt vad som attraherar och motiverar olika typer av arbetskraft med IT-kompetens 
samt vilka krav som ställs på  En generalisering av vårt resultat och våra slutsatser skall dock 
göras med stor försiktighet, då vi på grund av de begränsningar vi beskrivit ovan inte definitivt 
kan utesluta att våra resultat kommer sig av slumpen. 
 
Med tanke på att vi endast intervjuade 8 personer så är det möjligt att den större bilden av 
uppfattningen kring vad som är attraktiva kollektiva resurser för personer med IT-kompetens 
samt vilka normer och krav som ställs på de anställda i organisationen 3 skulle se annorlunda ut.  
Det är också en möjlighet att de normer och krav som vi identifierat är krav som är generella för 
branscher som IT och telekom, där den teknologiska utvecklingen och förändringstakten är 
snabb. För att kunna dra generella slutsatser kring dessa frågeställningar skulle man enligt vår 
uppfattning behöva intervjua många fler informanter inom många olika typer av organisationer. 
Detta är också något som behandlas i följande avsnitt, där vi tar upp förslag på inriktningen hos 
framtida forskning samt praktiska implikationer av våra resultat. 
 

7.3	  Förslag	  på	  framtida	  forskning	  	  
Som förslag på framtida forskning anser vi med grund i de begränsningar vi haft i denna uppsatts 
att det vore intressant att utforska denna uppsats problemområde i mer omfattande tappning. 
Detta skulle kunna göras genom att använda sig av ett större urval, mer omfattande intervjuer och 
att undersöka fler organisationer. Det vore också intressant att jämföra organisationer inom olika 
branscher för att undersöka huruvida krav och normer samt uppfattningen om vad som är 
attraktiva kollektiva resurser skiljer sig åt hos personer med IT-kompetens beroende på vilken 
bransch man arbetar i. Med utgångspunkt i våra och redovisad tidigare forsknings resultat hade 
det också varit intressant att mot bakgrund av dessa genomföra en omfattande kvantitativ studie 
som undersöker den här uppsatsens frågeställningar och problemområde, detta för att ge en 
tydligare i hur man rent kvantitativt värderar dessa kollektiva resurser i relation till varandra. Det 
bör här nämnas att Igbara& Siegel genomförde en kvantitativ studie liknande det vi föreslår, 
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denna studie fokuserade som tidigare nämnt dock på hur värderingar av kollektiva resurser 
korrelerade med avsikterna att säga upp sig från eller söka efter en ny arbetsgivare. 
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Bilaga	  1-‐Missivbrev 
 
Hej! 
 
Vi, Elias Öman och Kristina Bergmark, är två personalvetarstudenter som för närvarande studerar 
sociologi C med inriktning mot arbetsliv, organisation och personal vid sociologiska institutionen, 
Uppsala Universitet.  Vi skriver för närvarande vår kandidatuppsats inom detta ämne.  
Genom mentorskapsprojektet, ett projekt som syftar till att ge personalstudenter en koppling till 
arbetslivet under sin studietid, har vi kommit i kontakt med 3 som företag genom personalchefen 
Alexander Westerdahl.  I dagens samhälle är personer med kompetens inom IT-sektorn oerhört 
eftertraktade på arbetsmarknaden, vi har förstått att 3 önskar bli ännu bättre på att attrahera och 
rekrytera personer med denna kompetens. Med anledning av detta erbjöds vi att undersöka vad 
personer med denna kompetens upplever som attraktivt hos en potentiell arbetsgivare samt vad 
som gör att den personal som har denna kompetens väljer att arbeta hos 3 idag. 
I syfte att undersöka detta kommer vi genomföra ett antal intervjuer med anställda inom företaget. 
Intervjuerna beräknas ta ungefär 30 minuter per intervjuperson. De resultat vi får fram i vårt 
arbete kommer att presenteras i vår kandidatuppsats. Resultatet kommer även att delges 3 som 
företag och finnas tillgängligt för de intervjupersoner som så önskar. 
Den information som kommer fram i intervjuerna kommer att behandlas konfidentiellt. 
Deltagande i undersökningen är frivilligt och intervjupersonerna har möjlighet att avbryta 
intervjun när som helst, vi är dock naturligtvis väldigt tacksamma för ditt deltagande!  
Vid eventuella frågor om arbetets syfte eller övriga funderingar kring arbetet, vänligen kontakta 
oss! 
 
Kristina Bergmark:  
Mail: bergmark.kristina@gmail.com 
Tel: 070-3054019 
 
Elias Öman 
Mail: Elias.oeman@gmail.com 
Mobil: 070-994 79 10 
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Bilaga	  2-‐Intervjuguide	  IT	  
 
Inledande presentation av studien 
Presentera oss själva 
Undersökningens syfte 
Resultatets användningsområde 
Etiska ställningstagande 
Frivilligt deltagande 
Konfidentiellt 
Intervjutid  
Informera om inspelning av intervjun 
 
Bakgrundsfrågor 
 
Ålder: 
 
Vilken är din yrkesroll på 3 
 -Vad har du för yrkestittel? 
 - vilka är dina arbetsuppgifter 
 
Vad har du för utbildningsbakgrund? 
 - Någon speciell anledning till detta yrkesval/utbildning 
 
 Idag jobbar du på 3, har du jobbat någon annanstans innan? 

-‐ Om ja, varför lämnade du din tidigare arbetsgivare?  
-‐ Var det något hos den tidigare arbetsgivaren som gjorde att du lämnade  
-‐ Eller något som lockade hos 3 

 
Hur länge har du jobbat på 3? 
 
 Hur kom du i kontakt med företaget 3? 
 
Detaljfokuserade frågor 
Hur bedömer du läget på arbetsmarknaden gällande personer med din kompetens? 
 
Om du haft en arbetsgivare innan du började på 3 varför bytte du? Om ej svarat på detta fråga: 

-‐ Om ja, varför lämnade du din tidigare arbetsgivare?  
-‐ Var det något hos den tidigare arbetsgivaren som gjorde att du lämnade  
-‐ Eller något som lockade hos 3 
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Vad anser du attraktivt hos en arbetsgivare, vad efterfrågar du 
-‐ När du letar arbetsgivare 
-‐ När du väl arbetar för en arbetsgivare 
-‐ Vad förväntar du dig av en faktisk och potentiell arbetsgivare 

 
Vad finner du attraktivt hos 3 som arbetsgivare? 

-‐ lön 
-‐ karriärs möjligheter 
-‐ arbetsuppgifter 
-‐ utvecklingsmöjligheter 
-‐ arbetssätt 
-‐ företagskultur 
-‐ sociala faktorer  
-‐ status 
-‐ övriga faktorer??? 

 
Vad tror/ vet du att 3 finner attraktivt hos en medarbetare ( i allmänhet och i ditt slag) 
Vad efterfrågar 3? 
 -när de letar medarbetare 
 -när medarbetaren är anställd  

- vad uppfattar du att 3 förväntar sig hos av faktiska och potentiella medarbetare 
 
Vad uppfattar du att 3 finner attraktivt/värdefullt hos medarbetare? 
 löneanspråk? 
 karriärvilja? 
 kunskap för olika arbetsuppgifter? 
 utvecklingsvilja? 
 arbetssätt? (kompetens vidare än själva uppgifterna) 
 passa in i företagskultur? 
 sociala förmågor/egenskaper? 
 kön/ålder/ övrigt? 
 
 
Hur stora variationer i avseendena ovan finns hos 3:s ”medarbetarstab”? 
 
Kan man sticka ut? Är det någon som gör det? 
 
 
Hur ser du på att göra karriär inom 3? 

- (Om positiv eller negativ varför) 
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Är det något du saknar i din arbetssituation eller önskar att din arbetsgivare idag skulle kunna 
förändra? Om ja, vad? 
 
Vilka krav upplever du att 3 som organisation ställer på dig? 
 
Upplever du att du har fått anpassa dig till arbetsplatsen och arbetsgivaren för att uppfylla din 
arbetsgivares krav, i så fall hur? 
 
Vilken typ av anpassning skulle du inte vara bekväm med vid val av arbetsgivare? 
 
Avslutning 
 
Vad skulle du säga IT-branschen karaktäriseras av? (JÄMFÖRT MED ANDRA BRANCHER) 
 
Vad karaktäriserar branschens arbetskraft? (JÄMFÖRT MED ANDRA BRANCHER) 
 
Som person med IT kompetens hur skulle du beskriva en ideal arbetsgivare, arbetssituation? 
 
Hur bedömer du branschens framtid? 
 
Med bakgrund i det vi tagit upp, (SAMMANFATTA KORT DET VIKTIGASTE NI FRÅGAT 
OM) är det något du skulle vilja tillägga eller utveckla? 
 
Tack! 
 Om du vill får du gärna ta del av uppsatsen när den är klar 
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Bilaga	  3	  –	  Intervjuguide	  HR-‐personer	  
	  
Frågor om företaget: 
 
Vision  
 
Antal anställda 
 
Ägarförhållanden 
 
Antal anställda på it avdelningen 
 
 Ålder: 
 
Arbetsuppgifter  
 
Frågor till personalchef: 
Vad finner 3 attraktivt hos sina medarbetare, allmänt och inom it? 

-‐ när de letar medarbetare 
-‐ när medarbetaren redan är anställd 

 
Vilka krav ställer 3 som arbetsgivare? 

-‐ arbetssätt 
-‐ personliga egenskaper 
-‐ företagskultur 
-‐ utvecklingsvilja 
-‐ kompetens 

 
Med utgångspunkt i förra frågan, vilka egenskaper prioriteras? 
 
Vilka utvecklingsmöjligheter finns det för it anställda på 3? 
 
Kan man göra karriär på 3? Allmänt och inom IT? 

-‐ om ja hur? 
-‐ på vilket sätt kan man gör karriär 

 
Hur sticker man ut på 3? Hur profilerar man dig? 
 
Hur flexibla är 3 som arbetsgivare gällande krav från arbetstagaren? 
 
Vilka typer av krav kan man inte ställa upp på? 


