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Problem: Efterfrågan på kompetent personal har ökat och dessa 

personer utgör idag en brist på marknaden. Med en ökad 
konkurrens förskjuts makten från arbetsgivare till 
arbetstagare. För att kunna underhålla personalförsörjningen 
blir det av största vikt att företagen är medvetna om vad som 
lockar en arbetstagare till ett specifikt företag. 

 
Syfte: Att ta reda på de kriterier som en kompetent arbetstagare 

anser vara viktiga när han eller hon söker sig till ett visst 
företag, samt de resonemang som de för kring dessa. Vi vill 
även ta reda på vad företagen erbjuder kompetent arbetskraft, 
för att tillsammans med arbetstagarnas svar se om detta kan 
ha några följder för personalsammansättningen. 

 
Metod: Vi valde att göra en kvalitativ studie i ämnet, med tio 

intervjuer av arbetstagare och tio intervjuer med företag. Alla 
respondenter skulle uppfylla ett antal kriterier som vi ställt 
upp, då vi var noga med att finna de nyckelpersoner som 
kunde bringa trovärdighet till vår uppsats. De kriterier som 
presenteras i resultatet har jobbats fram utifrån hur ofta 
dessa berördes och vilken tyngd respondenterna lade vid 
dessa. De är bearbetade ur ett organisationsteoretiskt 
perspektiv. Företagens erbjudande presenteras utifrån de 
intryck vi fått under våra intervjuer med hjälp av en metafor 
samt med hjälp av en personlighetsteori. 

 
Slutsatser: Det har under våra intervjuer framkommit att arbetstagare på 

små och stora företag i mångt och mycket diskuterar kring 
samma kriterier när de väljer arbete. Kriterier som kommit 
upp under våra intervjuer har berört arbetsuppgifter, 
arbetskamrater, företagskultur, utvecklings- och 
utbildningsmöjligheter, lön och förmåner samt möjlighet att 
påverka sin arbetssituation. Vi har dock märkt att 
arbetstagare på små respektive stora företag diskuterar olika 
kring dessa kriterier. Även företagens erbjudande ser olika ut 
på små respektive stora företag. Dessa erbjudanden i 
kombination med arbetstagarnas resonemang kommer att få 
följder för personalsammansättningen. En viss typ av 
personlighet kommer söka sig till stora företag då de lockas av 
deras erbjudande och en annan personlighet kommer 
attraheras mer av de små företagens erbjudande. Detta ser vi 
som en farlig tendens då ett företag är beroende av alla sorters 
människor i organisationen. 
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Problem: There is an increased demand for competent labour and these people 

form a shortage on today’s market. Increased competition has lead to 
a shift in power from employer to employee. To maintain the supply of 
personnel it is of most importance for the companies to be aware of 
what it is that attracts a competent employee to a specific company.   

 
Purpose: To find out which criteria a competent employee finds important 

when he or she is on the lookout for a certain company and the 
discussion around those criteria. We also want to find out what the 
companies offer competent labour and see if this, in combination with 
what attract employees, can have any consequence for the 
composition of the personnel. 

 
Method: We choose to make a qualitative study of the area with ten interviews 

of employees and ten interviews with companies. All the respondents 
were supposed to fulfil certain criteria that we had decided upon 
though we were thorough with finding the key figures that could bring 
credibility to our essay. The criteria presented in the result has been 
drawn up from how often the subject was mentioned and what weight 
it was put on them. They are looked at from an organisational 
theoretical perspective. The companies’ offers are looked at from our 
impressions we have received during the interviews and are presented 
with the help of a metaphor and with the help of a personality theory. 

 
Conclusions: We have understood that employees from smaller and bigger 

companies are discussing the same criteria when they choose an 
employment. Criteria that has come up during our interviews are 
work tasks, friends at the workplace, company culture, development- 
and education opportunities, salary and privileges and the prospect of 
influencing your working situation. We do have noticed that 
employees from smaller and bigger companies discuss differently 
around these criteria. The offers from the smaller and the bigger 
companies also look different, which will, in combination with what 
attract competent labour, have an affect on the composition of the 
personnel. Certain personality types will be drawn to what big 
companies offer and another type to what smaller companies offer. 
This tendency is not very good though a company is dependent of all 
types of people within the organisation. 
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VVÄÄGGLLEEDDNNIINNGG  TTIILLLL  
LLÄÄSSAARREENN  

 

 
 
 
Detta stycke skall hjälpa läsaren att lättare ta sig igenom uppsatsen. 
Först beskrivs varje kapitel för sig samt vad respektive kapitel 
innehåller, sedan följer en synopsis för att tydliggöra strukturen 
ytterligare. 
 
Är läsaren enbart intresserad av vad uppsatsen haft för mål och nått 
för resultat bör sammanfattningen som följde inledningsvis ge en bra 
bild. I slutsatserna sist i uppsatsen följer en något mer detaljerad  
redovisning av resultatet. Är läsaren intresserad av mer information 
kan vi varmt rekommendera att sätta sig in i hela uppsatsen. 
 
Problemdiskussionen ska ge en djupare förståelse för det problem 
som vi utgått ifrån i denna uppsats. Kapitlet berör dels en faktainblick 
i problemet och dels våra funderingar och frågeställningar kring detta. 
Dessutom är syftet presenterat här samt de avgränsningar som vi har 
använt oss av i uppsatsen. 
 
I metodavsnittet presenteras vårt val av metod. Vidare berättar vi om 
det perspektiv som valts och det praktiska tillvägagångssätt som 
präglat vår uppsats. Här följer en detaljerad beskrivning över vår 
utförda undersökning och hur materialet har bearbetats. Detta för att 
göra läsaren införstådd i trovärdigheten av vårt resultat.   
 
Teoriavsnittet behandlar de organisationsteorier som vi ansett vara 
lämpliga för att i analysen bidra till en förståelse för empirin. Dessa är 
samtliga valda i efterhand och är av något skilda slag. En presentation 
av dessa följer i början av teoriavsnittet. 
 
Analysen presenterar det faktiska resultatet av vår undersökning. I 
början av kapitlet följer en bakgrund till själva analysen, sedan följer 
en presentation av den data vi insamlat samt en förklaring och 
tolkning kring denna. Här tar vi hjälp av en metafor och de teorier 
som presenterats i avsnittet innan samt besvarar vårt syfte. 
 
I slutsatserna beskrivs de mest relevanta delarna från analysen.. 
 
Litteraturförteckningen anger de källor som vi använt oss av under 
uppsatsen. 
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- VÄGLEDNING TILL LÄSAREN - 

1.1 SYNOPSIS 

PROBLEMDISKUSSION 
Resan fram till problemet 
Problemformulering 
Forskningsfrågor 
Syfte 
Avgränsningar 

METOD 
Övergripande angreppssätt 
Tillvägagångssätt 
Värdering av undersökningen 

SLUTSATSER 
De viktiga kriterierna 
Följderna för 
personalsammansättningen 
Fortsatta studier 

TEORI 
Individen i organisationen 
Intresseteori 
Belöningsteorier 
Organisationsteoretisk 
tankelinje 
Organisationsformer 
 

ANALYS 
Analysbakgrund 
Kriterier 
Små och stora företag 
Följderna för 
personalsammansättningen 
 

LITTERATURFÖRTECKNING 
Publicerade källor 
Artiklar 
Övriga källor 
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2.1 RESAN FRAM TILL PROBLEMET 
 
Den 21 Mars närvarade vi vid ett seminarium rörande ”Den Nya 
Industrin” på Ronneby Brunn. Medverkande var bland annat Sören 
Gyll, Industriförbundets ordförande. Frågor som berördes var 
huruvida den gamla industrin går att sammanväva med det nya IT- 
samhället. Vidare gick diskussonen in på den nya situationen som 
uppstått idag på arbetsmarknaden där den kompetenta arbetstagaren 
i allt större utsträckning väljer arbetsgivare och inte tvärt om. Här 
väcktes vårt intresse att undersöka hur det enskilda företaget ska gå 
tillväga för att attrahera eftertraktad och kompetent personal. 
 

2.2 PROBLEMFORMULERING 

2.2.1 EN FÖRÄNDRAD MARKNAD 
 
Under de senaste 25 åren har det svenska näringslivet och 
förhållandena på arbetsmarknaden förändrats radikalt. Forskare talar 
om ett paradigmskifte - från att ha befunnit oss i ett industrisamhälle 
med tillverkning som den främsta sysselsättningen, till att idag leva i 
ett informationssamhälle där snabb kommunikation och flexibilitet är 
nyckelorden. 
 

2.2.2 HÖGRE KRAV PÅ KOMPETENS 
 
Ökad internationalisering och mer sofistikerade tekniker för 
kommunikation ställer allt högre krav på kunskap och kompetens hos 
medarbetarna i informationssamhället. Det ökade kunskapskravet har 
gjort att humankapitalet satts i fokus, företagen inser att 
kompetensen blir en nödvändig faktor för överlevnad.  
 

2.2.3 ARBETSTAGARENS MARKNAD 
 
I takt med att humankapitalet växt i betydelse har även konkurrens 
om kompetent personal uppstått och idag utgör humankapital en 
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- PROBLEMDISKUSSION - 

bristvara. Enligt en artikel i Finanstidningen1 utexamineras i år 2500 
studenter med högre utbildning inom data och informationsteknologi. 
Marknaden kommer att efterfråga minst 11 000 personer år 2000 och 
en märkbar flaskhals har redan uppstått. Detta innebär att kampen 
om den mest eftertraktade arbetskraften hårdnar och det sker en 
förskjutning av makten från arbetsgivare till arbetstagare, idag pratar 
vi om arbetstagarens marknad.  
 
Eftertraktad arbetskraft som besitter den rätta kompetensen i 
kombination med vilja, medvetenhet och ambition har möjlighet att 
välja och vraka tills det perfekta jobbet är funnet. 
 

2.2.4 FÖRETAGENS ERBJUDANDEN 
 
Då arbetskraften har blivit en nyckelfaktor för företagets framgång, är 
det av största relevans att de inte går miste om den kompetens som 
finns ute på marknaden. För att vinna kriget om den bästa 
arbetskraften krävs att företagen tar reda på vad det är som 
attraherar den eftertraktade arbetskraften och i största möjliga mån 
försöker tillgodose deras behov. Det är viktigt att denna del betraktas 
och underhålls med lika stor omsorg som företaget i övrigt.  
 

2.3 FORSKNINGSFRÅGOR 
 
Företag har problem med att attrahera, rekrytera och behålla 
människor med hög kompetens. Samtidigt drivs de eftertraktade 
personerna av utmaningen att hitta spännande företag att arbeta för. 
Vi vill i denna uppsats koncentrera oss på vad som attraherar 
kompetent arbetskraft. Följaktligen vill vi få fram det som 
arbetstagarna anser vara de mest relevanta kriterierna när de tar 
anställning vid ett visst företag. Vi vill inte ha kriterierna prioriterade 
utan lägger vikt på de resonemang arbetstagarna för kring dessa och 
förklaringarna bakom resonemangen. Detta för att ge företagen en 
djupare förståelse för hur arbetstagaren resonerar rörande sitt val av 
arbetsplats. Ett antal förutfattade kriterier vill vi heller inte utgå från, 
utan vill att arbetstagarna själva ska berätta om de kriterier de anser 
vara viktiga. Vi vill även besöka ett antal stora och små företag för att 
se skillnaderna i de erbjudanden som företagen ger sina potentiella 
arbetstagare. Detta för att se vad dessa erbjudanden i kombination 
med arbetstagarens resonemang kan ge för följder för 
personalsammansättningen på företagen. För att komma fram till 
detta ställer vi oss följande frågor: 
 

1 Finanstidningen, 19991119 
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- PROBLEMDISKUSSION - 

 Enligt vilka kriterier väljer eftertraktade arbetstagare ett specifikt 
företag?  

 Hur resonerar de kring dessa kriterier när de söker sig till ett 
specifikt företag?  

 Hur kan man förklara arbetstagarnas resonemang utifrån ett 
organisationsteoretiskt perspektiv? 

 Vad erbjuder i sin tur stora respektive små företag för att locka till 
sig denna eftertraktade arbetskraft?  

 Vilka blir följderna av deras erbjudanden, i kombination med 
arbetstagarnas resonemang, för personalsammansättningen på 
företaget? 

 

2.4 SYFTE 
 
Med grund i problemdiskussionen samt ovan nämnda 
forskningsfrågor har denna uppsats ett övergripande syfte som går ut 
på att ta reda på de kriterier som är relevanta när en arbetstagare 
söker sig till ett specifikt företag och de resonemang de för kring 
dessa. Syftet är även att med hjälp av olika organisationsteorier ge en 
djupare förståelse för hur dessa resonemang uppstår och vad de 
grundar sig på. Vi vill även ta reda på de erbjudanden som företagen 
använder sig av när de lockar till sig eftertraktad arbetskraft, samt ta 
reda på vad detta i kombination med arbetstagarnas resonemang kan 
få för följder för personalsammansättningen. Vi vill med resultatet av 
denna undersökning ge arbetsgivarna en ökad förståelse för hur de i 
framtiden på bästa sätt ska kunna attrahera kompetent arbetskraft. 
 

2.5 AVGRÄNSNINGAR 
 
Vi har valt att avgränsa vår empiriska studie i ett antal avseenden, 
dessa följer nedan med en tillhörande motivation. 

VAR 
 
En studie har utförts i Blekinge. Området är en växande IT-region2 
och ansågs därför passa ändamålet för studien. Mycket efterfrågad 
kompetens inom den nya tekniken utexamineras varje år från 
Högskolan i regionen och söker sig sedan till närliggande företag. 

2 Software on the rocks, 1999 
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VEM 

Arbetstagare 
 
Den ena kategorin är arbetstagare då vi har som mål att ta reda på de 
resonemang de förde när de sökte sig till respektive arbetsplats. 
Arbetstagarna ska ha studerat minst tre år på Högskolan i 
Karlskrona/Ronneby på programmen Programvaruteknik, 
Dataingenjör eller Telekommunikation. Dessa program har valts ut på 
grund av att de ger en utbildning inom den nya tekniken som idag är 
extremt eftertraktad på arbetsmarknaden. Vi har valt att koncentrera 
oss på denna eftertraktade arbetskraft, då den utgör en bristvara på 
arbetsmarknaden och då det är denna som företagen i dagsläget är så 
beroende av.  
 
Arbetstagarna ska även vara fast anställda på ett företag då de ska 
besitta en viss erfarenhet av att söka jobb och välja företag. 
Arbetstagarna är valda från både små och stora företag. I vår uppsats 
har vi valt att definiera små företag som de med mindre än 300 
anställda. Dock kommer även ett par företag med mellan 1000 och 
2000 anställda att intervjuas. Även dessa kommer räknas som små då 
vi anser att i proportion till ett stort företag (se nedan) är detta 
företaget fortfarande litet. De stora företagen är definierade som de 
med mer än 40.000 anställda. Självklart avses antal anställda globalt 
och inte bara i Blekinge. Vi har under resans gång varit mycket noga 
med att de intervjuade verkligen motsvarar våra kriterier och klart 
gjort upp om detta innan intervjutillfället 

Företag 
 
Den andra kategorin är den person som sköter rekryteringen på olika 
företag i regionen. Personen skall jobba på ett företag som i större eller 
mindre utsträckning arbetar med den nya tekniken. Därmed har 
företaget ett behov av att anställa individer som besitter den 
kunskapen våra undersökta arbetstagare har. Vi vill med dessa 
intervjuer ge en djupare förståelse för de skillnader i erbjudanden som 
existerar på stora respektive små företag. Detta för att undersöka 
vilka följder deras erbjudande kan få för personalsammansättningen 
på företaget ifråga. Vi har valt att definiera stora och små företag på 
samma sätt som ovan. Vi var noga med att de intervjuade skulle ha 
erfarenhet av att anställa personer som besitter den kunskap våra 
intervjuade arbetstagare har. 

NÄR 
 
Studien har genomförts under april och maj år 2000 och motsvarar 10 
högskolepoäng. 
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MMEETTOODD  
 
 

 
 
 

3.1 ÖVERGRIPANDE ANGREPPSSÄTT 
 
I studier som denna är det relevant att beskriva hur vi, författarna, ser 
på det studerade, det vill säga vilket angreppssätt som använts för att 
undersöka ämnet. Valet av angreppsätt påverkas i hög grad av våra 
referensramar, med andra ord de erfarenheter som vi samlat under 
livets gång i form av kunskaper, normer, värderingar och fördomar3. 
 
Under våra tre år på Informations ekonomi programmet har vi 
studerat grundläggande ekonomiämnen samt fördjupat oss inom 
området organisation. Detta har bidragit till att vi erhållit en djupare 
förståelse för företag och dess processer vilket legat som en bra grund 
i vår uppsats. Vi har sedan tidigare erfarenhet av att söka jobb och 
kan därför lätt försätta oss i och få inblick i arbetstagarens situation. 
Dessutom ska vi snart själva ut på arbetsmarknaden vilket gör att ett 
brinnande intresse i frågan har drivit oss framåt. 
 

3.1.1 PARADIGM 
 
Forskare utgår från olika grundläggande antaganden, paradigmer, 
som påverkar deras tolkningar.  Termen myntades av Thomas Kuhn4 
som menar att forskare och utredare inte kan vara objektiva 
iakttagare då de påverkas av sina paradigmer. En paradigm är inte 
alltid medvetet för sin bärare, utan finns på ett närmast omedvetet 
sätt och verbaliseras därför inte så ofta. Paradigmet visar sig istället i 
de forskningsuppgifter som väljs, de metodval som görs och de 
vetenskapliga kriterier som framhålls. 
 
Naturligtvis har våra respektive paradigm ofrånkomligt satt sina spår i 
vår uppsats. Tydligast uttrycks dessa i vår problemformulering och val 
av forskningsfrågor som visar på våra intressen och våra antaganden 
om hur verkligheten ser ut i det avseendet. Även vid vårt val av metod 
kan man ana våra underliggande intressen och uppfattningar. Till 
exempel har vi valt att göra intervjuer istället för exempelvis enkäter 

3 Wiedersheim, Torstensson, 1991 
4 Kuhn, 1992 
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där förutom lämpligheten att göra denna valda undersökning även 
våra intressen ligger som grund.  
 

3.1.2 PERSPEKTIV 
 
Fenomen blir oerhört komplexa och osammanhängande om vi inte 
väljer att titta på dem ur ett specifikt perspektiv. Saker och ting kan 
se helt annorlunda ut beroende på det perspektiv vi väljer. Den här 
uppsatsen betraktas från ett företags perspektiv och undersökningen 
fokuseras på arbetstagarna.  
 

3.1.3 KVALITATIV METOD 
 
Den mest kända varianten av kvalitativa metoder är observation, där 
forskaren under en längre tid helt ägnar sig åt 
undersökningspersonerna genom vara i deras närhet i olika 
sammanhang5. Ostrukturerade intervjuer är en annan variant där 
forskaren låter den intervjuade styra så mycket som möjligt, och låter 
personen fritt utforma sina svar och kommentarer. Kvalitativa 
metoder för insamling av information har länge tillämpats av 
samhällsvetare. Kännetecknande för kvalitativa metoder är att man 
inte från början vet exakt vilka resultat som är tänkbara. Detta kräver 
en följdsamhet gentemot det man studerar, som ofta handlar om 
kvalitet såsom trivsel och användarvänlighet, och inte om antal, 
fördelningar eller exakta mätvärden. Resultatet kan vara ett antal nya 
aspekter på ett problem. Ibland kan man även få fram antal, även om 
det sällan är huvudsyftet.  

3.1.3.1 Motiv till valet 
 
Då vårt syfte är att förstå och förklara ett visst beteende inom det 
ämnesområde vi valt beslutade vi att genomföra en undersökning av 
det ovan nämnda slaget. Vi har alltså i vår uppsats använt oss av en 
kvalitativ metod då vi genomfört ett tjugotal intervjuer på plats hos 
respektive respondent.  
 
Då vi inte ville utgå från ett antal förutfattade kriterier i vår 
undersökning ansåg vi att en kvalitativ undersökning skulle vara mest 
lämplig. En enkät skulle kännas för stel och inrutad då vi önskade så 
utförliga svar som möjligt. Vi ville även ha möjlighet att ifrågasätta och 
kommentera samt fånga respondenternas resonemang och detta 
ansågs ej vara möjligt i en enkät. 
 
Valet av teknik grundar sig också på vår uppfattning om att det är 
genom samtal och respondentens spontana uttalanden som man bäst 

5 Brytman, 1997 
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kan ta del av människors åsikter och uppfattningar. Genom att 
närvara hos våra respondenter vid insamlandet av datan har vi med 
språkets hjälp fått ett bra samtal med personerna då de svarat 
utförligt och noggrant på våra frågor. Våra intervjuer har tack vare 
detta fått den prägel av låg formalitet som vi på förhand beslutat oss 
för. 
 
Ett personligt möte skulle även ge utrymme för tolkningar som inte 
alltid visar sig verbalt. Språket i kombination med mötet ansågs vara 
mycket viktiga medel för att i slutändan besvara uppsatsens syfte. 
Detta har skett genom att vi har sett personerna när de berättat och 
förklarat sina åsikter vilket bidragit till att vi har observerat miner och 
kroppsspråk, som vi tolkat och analyserat tillsammans med den data 
vi insamlat. Till exempel har vi märkt att respondenterna ofta betonar 
viktiga synpunkter genom att bland annat ivrigt gestikulera när de 
berättar om något. Detta tolkar vi som att det de säger är extra viktigt. 
Tack vare detta tillvägagångssätt har vi fått utrymme för våra egna 
framställningar och tolkningar av problemområdet i analysen  istället 
för att, vilket är kännetecknande för en kvantitativ undersökning, 
endast generera kvantifierbar data om ett större antal människor. 
 

3.2 TILLVÄGAGÅNGSSÄTT 

3.2.1 SEKUNDÄRA KÄLLOR 
 
Vi började med  att skaffa oss en så bred kunskap om ämnet som 
möjligt genom att läsa ett flertal artiklar som publicerats inom vårt 
valda ämnesområde. Meningen var att vi ville få en djupare förståelse 
för arbetstagaren och de val han eller hon gör. Några sekundära källor 
i vår uppsats består alltså av artiklar som hämtades från Affärsdata 
och Artikelsök som är två artikeldatabaser tillgängliga på Högskolan i 
Karlskrona/Ronneby. När behovet av nytt artikelmaterial kändes 
mättat gick vi vidare och försökte sätta oss in i den litteratur som 
finns tillgänglig från biblioteken Infocenter och Gräsvik på samma 
högskola. Denna litteratur täcker området organisation och utgör 
sålunda resterande delen av våra sekundära källor. Under resans 
gång läste vi kontinuerligt nytt material för att sedan värdera och 
bearbeta denna.   
 
När vi slutligen kände att vi hade tillräckligt med information var det 
dags att besluta om det tillvägagångssätt som kunde tänkas vara det 
mest lämpliga. Detta resonerades igenom noggrant och beslutet om 
metodval redovisades ovan under rubriken kvalitativ metod. Nu 
återstod den viktigaste delen av vår forskning, nämligen intervjuerna. 
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3.2.2 PRIMÄRA KÄLLOR 

3.2.2.1 Intervjuer 
 
De primära källor som vi använt oss av är intervjuer. När vi bestämt 
oss för en kvalitativ undersökning började vi med att boka in våra 
intervjuobjekt. Två kategorier av människor skulle intervjuas och vi 
beslöt oss för att boka in tio arbetstagare och tio företag. Detta var 
inget definitivt antal utan vi skulle fortsätta till vi fann ett mönster. 
Mönstret visade sig tydligt redan efter några intervjuer då många 
respondenter i stor utsträckning ansett samma kriterier som viktiga 
där även resonemangen runt dessa kriterier överensstämde med 
varandra. Därför gjordes inga ytterligare intervjuer än de 20 vi från 
början kommit överrens om. 
 
Tidpunkten för våra intervjuer har varierat då vi försökt ta hänsyn till 
våra respondenters önskemål och inte ville hamna i en situation där 
den intervjuade var upptagen av annat eller stressad. Intervjuerna har 
varierat i längd där en genomsnittsintervju varat i ungefär en 
halvtimme. Till hjälp under våra intervjuer har vi haft en diktafon som 
på ett smidigt sätt fångat upp respondentens intervjusvar. 
Intervjuobjekten gav naturligtvis under samtliga intervjuer sitt 
godtycke till detta. Då känslig information rörande förhållandet 
arbetstagare-arbetsgivare kanske skulle komma att utbytas, var vi 
noga med att påpeka att intervjuerna var helt anonyma för att få en 
ärlig och öppen diskussion.  
 
3.2.2.1.1 Intervjuobjekt 
 
Arbetstagare 
För att få tag i nyckelpersonerna inom ramen för de avgränsningar vi 
tidigare beskrivit under rubriken avgränsningar, tog vi kontakt med 
företag i regionen där personerna ifråga kunde tänkas arbeta. Det var 
inte nödvändigt att arbetstagaren och den som sköter rekryteringen 
på ett företag skulle jobba på samma företag. Vi såg till att få fem 
intervjuobjekt från mindre företag samt resterande fem från större 
företag i regionen6. Dessa tio arbetstagare tillsammans kunde ge oss 
en fördjupad kunskap och förståelse kring fenomenet samtidigt som 
de täcker in olika perspektiv med sina respektive små och stora 
företag. Arbetstagarna kontaktades och efter överenskommen tid 
genomfördes intervjuerna på plats hos respondenterna på deras 
företag.  
 
Företag 
Företagen valdes ut, strikt inom ramen för de avgränsningar vi 
tidigare beskrivit under rubriken avgränsningar, slumpmässigt ur 
årets upplaga av telefonkatalogen. Vi valde ut tre större företag och 

6 Se sida 6 för definition under rubriken Arbetstagare 
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sju mindre företag7, då vi ansåg att antalet arbetstagare på ett bra 
sätt skulle representeras. Detta då ett stort företag representerar 
många fler arbetstagare än ett litet. Företagen intervjuades för att vi 
skulle få en så bra bild som möjligt av små respektive stora företags 
erbjudanden samt för att se vad detta i kombination med 
arbetstagarnas resonemang kunde få för följder för 
personalsammansättningen. Företagen kontaktades och vi blev 
därefter vägledda till personen på företaget vi sökte efter.  
 
3.2.2.1.2  Fokus 
 
När vi påbörjade våra intervjuer hos företagen låg fokus på de 
erbjudanden som de lockar med för att attrahera kompetent personal. 
Vid intervjuer med arbetstagaren låg fokus på de resonemang som 
den eftertraktade arbetstagaren förde när han tackade ja till sin 
nuvarande anställning. Att klargöra detta var syftet med vår uppsats 
och här ville vi göra en djupdykning. Vid detta tillfälle hade vi stor 
nytta av allt de material vi studerat innan undersökningen tog fart. Vi 
hade en god överblick över ämnet vilket gjorde att vi fick ut maximalt 
av intervjuerna. Vi valde att kontinuerligt varva intervjuer med 
arbetstagarna och företagen då vi anser att fenomenet är komplext 
och behöver hela tiden belysas från två perspektiv.  
 
3.2.2.1.3 Intervjuformulär 
 
Nedan följer de huvudfrågor vi använt oss av under våra intervjuer 
med efterföljande motivering. Andra frågor har valts att inte redovisas 
då syftet med dessa endast har varit att skapa en avslappnad 
stämning parterna emellan. Vi har valt att ställa väldigt öppna frågor 
vilket har givit respondenterna stor frihet att besvara dessa fritt inom 
det berörda ämnet. Därför har vi inte formulerat så många frågor utan 
istället har vi hela tiden ställt följdfrågor såsom ”hur då”, ”utveckla”, 
”berätta mer” och ”varför då” för att intervjuerna ska få den karaktär 
av låg formalitet som vi beslutat oss för. 
 
Arbetstagare: 
 
1. Vad lockades du av när du valde detta företag? Vilka kriterier ansåg 

du vara viktiga? 
 
Här vill vi direkt få en djupare insikt i vad som anses som viktigt för 
en eftertraktad arbetstagare vid val av jobb. Vi anser att vi med denna 
fråga skulle få arbetstagarna att på ett fritt och ledigt sätt lämna sina 
svar och åsikter rörande det som var viktigt för just dem när de 
bestämde sig för sitt företag. Detta för att uppnå det övergripande 
syftet med denna uppsats.  
 

7 Se sida 6 för definition under rubriken Företag 
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2. Fanns flera företags erbjudanden med i bilden? Hur resonerade du 
kring de kriterier som erbjudandena bestod av?  

 
Här skulle framkomma om de valde mellan flera olika företags 
erbjudanden och hur de resonerade kring dessa. Svaren på denna 
fråga skulle ge insikt i hur avgörande respektive kriterium egentligen 
var. Här ville vi även kunna urskilja om det var någon skillnad mellan 
hur arbetstagare på stora respektive små företag resonerade kring 
kriterierna.  
 
Företagen: 
 
1. Vad erbjuder ni eftertraktad arbetskraft? 
 
För att få en insikt i de erbjudanden som eftertraktad arbetskraft ges 
valde vi att ställa denna fråga. Vi ville se om det fanns några 
skillnader i det som erbjuds på företagen för att se vilka följder detta 
kan få för personalsammansättningen.  
 
3.2.2.1.4 Bearbetning av intervjumaterial 
 
När intervjuerna var avklarade började vi bearbeta det material vi 
samlat in. Nu började en spännande resa där vi försökte skapa 
mening i den data vi insamlat. Intervjuerna skrevs ner utan sovring 
för att bearbetning skulle kunna ske från ett komplett material. Vi 
kategoriserade vårt material utifrån de återkommande faktorer som 
visade sig vara viktiga för arbetstagarna när de tar anställning. 
Företagen har god kännedom om vad arbetstagarna efterfrågar, då det 
visade sig att de resonerade kring samma återkommande faktorer som 
arbetstagarna. För att ge en tydlig presentation har vi valt att inte 
särskilja företagens och arbetstagarnas resonemang i analysen utan 
presenterat respektives åsikter under samma rubrik. 
 
Resonemangen som arbetstagarna samt företagen förde kring 
kriterierna skilde sig åt på små respektive stora företag. För att tydligt 
påvisa dessa skilda resonemang som förts under respektive kriterium 
valde vi att i analysen dela in dessa i små och stora företag.  
 
Sedan valde vi organisationsteorier som vi ansåg på ett bra sätt kunna 
förklara de mönster vi upptäckt under våra intervjuer med 
arbetstagarna. Till exempel har vi under våra intervjuer förstått att 
arbetstagare på små företag anser att arbetet på stora företag är allt 
för enformigt och känner att de skulle förlora den helhetskänsla de 
har på det lilla företaget. Detta har vi då valt att förklara med hjälp av 
en  klassisk organisationsteoretisk tankelinje. Med andra ord har vi 
skapat ett djup i analysen med hjälp av våra teorier.  
 
För att förklara de mönster som visat sig rörande företagens 
erbjudanden valde vi att beskriva detta med hjälp av en metafor. 

12



- METOD - 

Sedan analyserade vi empirin med hjälp av de intryck vi fått och de 
observationer vi gjort under intervjuerna, samt med hjälp av en 
personlighetsteori. Detta för att få reda på följderna för 
personalsammansättningen på företaget. 
 

3.3 VÄRDERING AV UNDERSÖKNINGEN 

3.3.1 SKEVHET OCH FORMALITET 
 
En viss grad av skevhet (bias) kan uppstå när det är samma 
intervjuare som genomför en rad intervjuer, då dennes personliga 
prägel lätt sätts på intervjuerna. Denna skevhet kan även uppkomma 
om respondenten känner en vilja att göra intervjuaren till lags genom 
att svara det som den tror intervjuaren vill höra. Andra fall av skevhet 
uppstår vid en eventuell dålig personkemi mellan den som intervjuar 
och den intervjuade, eller om intervjuaren söker svar som stödjer 
dennes förutfattade meningar. 
 
Bell8 anser att det vid intervjuer finns olika grader av formalitet. Vid 
en hög grad registrerar intervjuaren svaren väldigt noga, strikt och 
formellt. Det är vid sådana intervjuer lättare att dra slutsatser från 
undersökningen, som nästan kan liknas vid en enkät där 
respondenterna får samma frågor. Om däremot en låg grad av 
formalitet infinner sig, är det den intervjuade som styr intervjun då 
dennes svar och reaktioner i stor utsträckning formar intervjun.  
 
Vid våra intervjuer har vi i möjligaste mån undvikit skevhet genom att 
med ett avslappnat intryck försökt skapa en förtrolig stämning mellan 
oss och de vi intervjuat. Intervjuerna har vidare i så stor utsträckning 
som möjligt genomförts utan förutfattade meningar från vår sida, då vi 
försökt att hålla tillbaka dessa. Vi har låtit de intervjuade svara fritt 
utan att bli avbruten. Detta för att bygga upp största möjliga 
förtroende parterna emellan då vi sökt ärliga och riktiga svar från de 
intervjuade. Vi har även träffat de intervjuade personligen, vilket har 
resulterat i långa och utförliga svar som bidragit till en bra, 
sanningsenlig, verklighetsbeskrivande och säker grund för vår 
uppsats. Tack vare vår uppmuntran till de intervjuade att lämna 
utförliga svar, och vår vilja att låta de intervjuade styra intervjun har 
våra intervjuer fått en prägel av låg formalitet. 
 
Det är väldigt viktigt att den som intervjuar ställer rätt frågor och låter 
respondenten svara fritt utan att bli avbruten9. Det är av stor relevans 
att inte påverka den intervjuade så att han eller hon svarar det som 
intervjuaren vill höra. När vi genomfört våra intervjuer har vi låtit den 

8 Bell,1993 
9 Bell, 1993 
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intervjuade prata till punkt och visat vårt intresse för vad han eller 
hon kan bidra med till vår undersökning.  
 

3.3.2 VALIDITET OCH RELIABILITET 
 
Validitet avser att mäta det som är relevant i sammanhanget, det vill 
säga ett mätinstruments förmåga att mäta det som var avsett att 
mätas. Med reliabilitet menas att de mätningar och observationer som 
gjorts är tillförlitliga, vilket är en förutsättning för att undersökningen 
ska anses vara vetenskaplig. Kontentan blir alltså att oberoende 
forskare som undersöker samma fenomen skall, om de gått tillväga på 
samma sätt, komma fram till samma resultat Man bör alltid sträva 
efter hög validitet och reliabilitet. En hög grad av validitet förutsätter 
en hög grad av reliabilitet, men en hög reliabilitet garanterar inte en 
hög validitet. 

3.3.2.1 Validitet 
 
Vi anser att en hög validitet är uppnådd i vår uppsats tack vare de 
avgränsningar som använts och  då vi varit noga med att 
intervjuobjekten befunnit sig inom dessa uppsatta ramar. Vidare 
präglas uppsatsen av en hög validitet då arbetstagarna vi intervjuat är 
anställda på företag där de arbetar med den nya tekniken De är valda 
eftersom de är eftertraktade på arbetsmarknaden idag då de besitter 
kompetens som är starkt efterfrågad. Därför är deras åsikter gällande 
val av arbetsplats av största betydelse för vår undersökning.  
 
Vi har även valt att göra intervjuer på små och stora företag där den 
eftertraktade kompetensen finns. Vi har valt dessa företag eftersom 
den eftertraktade kompetensen där är högaktuell då det för dem är av 
största relevans att locka den till sig. Därför är det intressant att höra 
vad de har att säga. Då vi hävdar att våra informationsgivare är 
korrekt valda anser vi att vi mätt det vi med hänsyn till vårt syfte 
avsett att mäta.  

3.3.2.2 Reliabilitet 
 
Vidare har vi under våra intervjuer följt de råd och förslag om hur 
man går tillväga under en intervju som författarinnan Judith Bell 
beskriver i sin bok "introduktion till forskningsmetodik". Dessa har vi i 
tidigare stycken beskrivit närmare under rubriken skevhet och 
formalitet. Vi har även använt vårt sunda förnuft genom att ta vår 
uppgift på största allvar, för att nå en så hög grad av tillförlitlighet 
som möjligt.  
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3.3.3 OBJEKTIVITET 
 
Det är naturligtvis svårt att uppnå total objektivitet vid genomförandet 
av en undersökning, men det går att sträva efter en begränsad 
subjektivitet. De tolkningar som vi gjort i vår uppsats har på ett 
ofrånkomligt sätt framkommit genom de föreställningar vi haft, och 
den kunskap om fenomenet som finns. I en kvantitativ metod får man 
ett objektivt mått på sannolikheten, vilket betyder att risken med vår 
kvalitativa undersökning är att analys och slutsatser till viss del kan 
vara subjektiva. 
 
Det finns alltså här en risk för cirkulär bekräftelse av de förutfattade 
meningar och av de fakta vi på förhand antagit. Vi har under våra 
intervjuer i möjligaste mån hållit tillbaka de förutfattade meningar 
som vi burit på genom att vara öppna för den information vi samlat in 
och inställda på att försöka finna nya dimensioner eller variationer på 
det som vi på förhand kände till eller hade uppfattningar om. Detta för 
att göra en så objektiv analys som möjligt av vårt insamlade material. 
Vidare har vi försökt att inte banalisera fakta som talar mot vår 
personliga uppfattning, eller överbetonat gynnsamma omständigheter. 
 
Wiedersheim10 tar upp begrep som relevans och trolighet. I det 
förstnämnda syftar de på att studera sammanhang och områden som 
är intressanta för andra och inte bara för forskaren. I det sistnämnda 
avses att undersökningen måste vila på en rimliga antaganden, där 
resultaten och slutsatserna ska vara framtagna med accepterade 
metoder. Vi anser att vårt valda ämne idag är av relevans då 
problemet dagligen diskuteras i media och olika debatter arrangeras 
för att komma tillrätta med problemet. De antaganden som vi gjort har 
sitt ursprung i de intervjuer vi genomfört som, vilket vi tidigare 
förklarat hur, är genomförda på bästa möjliga sätt. Vidare har vi varit 
öppna mot omgivningen och dess synpunkter och insett att alla inte 
har samma åsikter, utan att det finns olika sätt att uppfatta och lösa 
problem. 
 

3.4 AVSLUTNING 
 
Detta var vårt val av metod och hur vi har gått tillväga i vår uppsats. 
Nu följer de teorier som vi efter genomförandet av våra intervjuer 
kommit fram till som relevanta för att närmare förklara de fenomen 
och mönster som uppkommit. 

10 Wiedersheim, Torstensson, 1997 
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TTEEOORRII  
 
 

 
 

 
 
För att på bästa sätt kunna förklara de fenomen vi under våra 
intervjuer upptäckt och skapa en förståelse för dessa på ett 
övertygande sätt, har vi valt våra teorier i efterhand. Innan varje teori 
presenteras ett kort motiv till varför vi valt teorin ifråga. 

 

Följande organisationsteorier kommer att presenteras i detta 
avsnitt;  
 Individen i organisationen  

beteende  
personlighet,  
 The e-dimension theory 
värderingar  

   Stephen P Robins klassificering av värderingar 
motivation.  
 Maslows behovsteori 
 Tvåfaktorteorin  

McClellands behovsteori 
 Intresseteori 

Morgans teori kring livets tre uppgifter 
 Belöningsteorier 

Förstärkningsteorin 
Balansteorin 

 Organisationsteoretisk tankelinje 
Taylorismen 

 Teori om organisationsformer 
Organiska och mekaniska system 
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4.1 INDIVIDEN I ORGANISATIONEN 

4.1.1 BETEENDE 
 
För att på ett djupare plan kunna förstå vad som ligger till grund för en 
individs val och hur en individ resonerar inför olika beslut i livet, har vi 
valt att beskriva hur en människas beteende tar sin form.  
 
Både arv och miljö sätter sin prägel på hur en människa utvecklas. 
Stephen P. Robbins11 hjälper oss med hans modell att förstå 
komplexiteten i en människas beteende. Ett val i livet är så mycket 
mer än ett simpelt utvärderande av ett erbjudande. Det sätt på vilket 
individen värderar erbjudandet är väldigt individuellt då det beror till 
stor del på individens alla egenskaper som har format denna till den 
han eller hon är. 
 
Stephen P. Robbins har valt att beskriva sambandet mellan dessa 
faktorer enligt följande. 
 

 
 
 
I denna uppsats kommer personlighet, värderingar och motivation 
närmare belysas då vi anser att dessa hjälper oss att förklara de 
mönster vi upptäckt i vår undersökning. 

11 Stephen P. Robbins, 2000 

Värderingar

Beteende

Inlärning

Perception

Motivation

Förmåga

Personlighet

Attityder
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4.1.1.1 Personligheter 
 
Då vi efter genomförandet av våra intervjuer fått en känsla av att det 
existerar två skillnader i hur en personlighet kan variera på 
arbetsmarknaden, har vi valt att närmare förklara hur dessa kan ta sig 
uttryck.  
 
En av de mest tillämpade nuvarande teorier rörande personligheter är 
den som är utvecklad av Hans Jurgen Eysenck12. Hans forskningar 
har identifierat två större skillnader i hur en personlighet kan variera, 
där den ena är  The Extraversion-Introversion eller The E-dimension 
theory. Hans förklaringar av olika personligheter och av 
personlighetsskillnader mellan olika människor är baserade på gener. 
The E-dimension theory delar in den mänskliga världen i två breda 
kategorier människor- extroverta och introverta.  
 
4.1.1.1.1 Extroverta personligheter 
 
De människor som hamnar i den extroverta gruppen har behov av 
stark och varierade extern stimuli. De är sociala, tycker om fester, är 
duktiga på att berätta historier, gillar practical jokes, har många 
vänner, behöver människor att tala med, tycker inte om att studera 
och läsa ensamma, kräver utmaningar, tar risker, handlar impulsivt, 
föredrar förändringar, är optimistiska, bekymmersfria, aktiva, 
aggressiva, visar sina känslor och är opålitliga. Eysenck menar att det 
är sju personlighetsdrag som tillsammans bildar den extroverta 
personligheten. Dessa är  

 

12 Buchanan, Huczynski, 1985 

 

uttrycksfull impulsiv 

risktagande
 

social 

praktisk
 

aktiv 

oansvarig 

EXTROVERT 
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Individuella profiler har en tendens att hänga tillsammans enligt 
modellen ovan, men så är inte alltid fallet. 
 
4.1.1.1.2 Introverta personligheter 
 
Introverta människor har å andra sidan en tendens att uppleva starka 
känslor och har inte behov av samma intensitet av extern stimulans 
som de extroverta. De är tysta, inåtvända, reserverade, föredrar 
böcker framför människor, är tillbakadragna, reserverade, planerar, 
litar inte på impulsen, uppskattar order, känner sällan iver, 
kontrollerar och håller tillbaka sina känslor, är pessimistiska, är 
oroliga över moralstandard och är pålitliga.  
 
Sju personlighetsdrag utmärker en introvert personlighet: 
 
 

 
 
 
De flesta människor ligger någonstans mellan dessa två extrema 
personligheter och endast några få ut mot extremfallen.  Man kan inte 
säga att den ena personligheten är bra eller bättre än den andra. Den 
extroverta personligheten kan anses vara mer önskvärd då den har 
egenskaper som social, vänlig, bra sällskap, glad, aktiv och rolig vilket 
är egenskaper som alla önskar ha. Men extroverta är också opålitliga, 
de blir lätt uttråkade och är dåliga på uppgifter som tar mycket tid 
eller som de finner ointressanta.   
 

 

hämmad ansvarsfull 

inaktiv 

försiktig 

osocial

 

kontrollerad 

reflektiv 

INTROVERT 
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4.1.1.2 Värderingar 
 
Vi har under våra intervjuer märkt att de värderingar som existerar i 
samhället till stor del präglar våra respondenter. Därför har vi valt att 
närmare förklara hur Stephen P. Robbins anser att dessa formas för att 
skapa förståelse för arbetstagarnas resonemang. 
 
Människan till naturen är social och styrs i högsta grad utav sina 
värderingar. Dessa formas under livets gång, men de mest 
grundläggande inpräntas ofta under barn- och ungdomsår. 
Värderingar klassas många gånger som en generationsfråga, Stephen 
P. Robbins13 menar att en individs värderingar reflekterar de sociala 
tillståndet som rådde under den perioden då personen växte upp. När 
samhällsstrukturen förändras så ändras även människans sätt att se 
på arbetet. Nedan har han kategoriserat arbetarnas syn på arbete sen 
början av 40-talet.   
 
4.1.1.2.1 Protestantisk arbetsetik 
 
Hit hör de som inträdde arbetsmarknaden mellan 1945-1960 och har 
en nuvarande ålder på sextio till sjuttiofem år. Deras dominerande 
värderingar gentemot arbetet är relativt konservativa. De föredrar hårt 
arbete där individen är extremt lojal till den organisationen han eller 
hon arbetar för. 
 
4.1.1.2.2 Existentiell 
 
Hit hör de som inträdde arbetsmarknaden mellan 1960-1975 och har 
en nuvarande ålder på fyrtiofem till sextio år. I denna grupp av 
arbetare domineras värderingar kring livskvalitet. Denna generation 
söker sig i större utsträckning än tidigare till självständighet. Individer 
tillhörande denna gruppen av människor är mer lojala till sina egna 
värderingar än till organisationens.  
 
4.1.1.2.3 Pragmatisk 
 
Hit hör de som inträdde arbetsmarknaden mellan 1975-1985 och har 
en nuvarande ålder på trettiofem till fyrtiofem år. Dessa människor 
strävar efter att göra karriär och prestera något bra innan de når 
pensionsålder. De är ofta hårt arbetande med en hög ambition. 
Stephen P. Robbins menar att de har en lojalitet till sin egen karriär 
som inte existerat förut. 
 

13 Stephen P. Robbins, 2000 
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4.1.1.2.4 Generation x 
 
Hit hör de som inträtt arbetsmarknaden sen 1985, dessa är trettiofem 
år eller yngre. Dominerande värderingar för denna generationen är 
bland annat flexibilitet, vi pratar om flextid och flexiblare 
arbetsuppgifter. Unga människor söker tillfredsställelse i allt de gör 
och värderar fritiden mer än generationerna tidigare. Individen är inte 
längre lojal till varken organisationen eller karriären, nu sätts 
relationen till medmänniskan i centrum och nätverk blir det centrala 
temat. 
 

4.1.1.3 Motivation 
 
begåvning är tio procent inspiration och nittio procent transpiration. 
        - Einstein  
 
Människan har vissa behov i arbetslivet som hon söker att 
tillfredsställa. Datan vi insamlat består till stor del av de behoven. För 
att förklara dessa har vi valt att presentera ett antal vedertagna 
behovsteorier. 
 
De behov vi människor besitter fungerar som drivkrafter, dessa 
motiverar och inspirerar oss till ett visst beteende. Forskare pratar om 
karriärsmotivation14 då individens prestationer inte bara beror på 
begåvning, utan även på de ansträngningar som personen väljer att 
göra. Huruvida en individ är villig att lägga ner tid och arbete på en 
uppgift beror på personens motivationsnivå. Nedan följer tre kända 
teorier kring vad som motiverar en individ i arbetslivet. 
 

14 Bakka et al, 1993 
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4.1.1.3.1 Abraham Maslows Behovshierarki 
 
Maslow15 menar att när bestämda behov tillfredsställs dyker nya upp. 
Olika människor har behoven i större eller mindre utsträckning och 
därför behöver nivåerna inte uppnås fullt ut innan en individ kan 
avancera till nästa behovsnivå. 
 
Maslows teori visade på många medel som kunde användas för att 
motivera de anställda på alla nivåer i behovshierarkin. Faktorerna har 
visat sig mycket attraktiva i ledningskretsar, då det rymmer en 
möjlighet att motivera de anställda via ”högre” behov som engagemang 
och ansvar utan att behöva erbjuda högre lön16. 
 
Fysiologiska behov:  
• Lön 
• Trygg arbetsmiljö 
 
Trygghetsbehov:   
• Pension, Sjukvård, Arbetslöshetsförsäkring 
• Anställningstrygghet 
• Karriärmöjligheter i organisationen 
 
Sociala behov:  
• Uppläggningen av arbetet möjliggör umgänge med arbetskamrater 
• Möjlighet att utöva idrotter tillsammans 
• Avdelningsträffar och utflykter 
 
Jaget:   
• Arbetet stärker den personliga identiteten 
• Arbetsuppgifterna rymmer ansvar, egenkontroll och självständighet 
• Man får feedback och erkännande för goda prestationer 
 
Självförverkligande:  
• Personalen uppmuntras till engagemang och ansvar 
• Arbetet är en viktig del av de anställdas liv 
 

15 Abrahamsson, Andersen, 1998 
16 Morgan, 1999 
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4.1.1.3.2 Tvåfaktorteorin 
 
Fredrik Herzberg17 ansåg att endast själva arbetet – dess innehåll och 
utmaningar – kunde utlösa stark och varaktig motivation. Han 
menade att man i motivationssammanhang måste göra en tydlig 
åtskillnad mellan arbetssituation och arbetsinnehåll. Herzberg har 
utvecklat sin teori i förhållande till tillfredsställelse och inte i 
förhållande till vad motivationen kunde leda till. Han delade in 
påverkande faktorer i två grupper: 
 
Hygienfaktorer: Påverkar graden av otillfredsställelse men kan inte 
utlösa motivation. Herzberg menar att hygienfaktorerna är behov av 
lägre prioritet, som skulle förebygga vantrivsel. Hygienfaktorerna är: 
 Företagspolicy och administration 
 Ledning 
 Lön 
 Mellanmänskliga relationer 
 Arbetsförhållanden 
 
Motivationsfaktorer: Påverkar graden av tillfredsställelse och utlöser 
motivation. Herzberg kallar motivationsfaktorerna för konkreta behov 
av högre prioritet. När ett av dessa behov har tillgodosetts leder detta 
omedelbart till ett behov av mer av samma sak. Motivationsfaktorerna 
är: 
 Prestation 
 Erkännande 
 Själva arbetet 
 Ansvar 
 Befordran 
 Möjlighet till utveckling 
 
Motivationsfaktorerna kommer alltså leda till trivsel (motivation) när 
de finns, men inte till vantrivsel om de saknas. Hygienfaktorerna kan 
skapa vantrivsel om de inte finns, men de kan aldrig skapa trivsel 
(motivation). 
 

17 Abrahamsson, Andersen, 1998 

23

                                       



- TEORI - 

4.1.1.3.3 McClelland`s Behovsteori 
 
David McClelland har föreslagit tre dominerande behov som individen 
har i arbetslivet. Teorin går ut på att de tre behoven är inlärda i 
varierande grad och är resultatet av individuell livserfarenhet. 
 
Behoven besitter varje individ mer eller mindre av, en entreprenör har 
ofta ett stort prestationsbehov medan en bra chef har stort behov av 
makt och litet sällskapsbehov. Ett av följande behov kommer att 
motivera varje person mer i en specifik situation.18 
 
Prestationsbehov – Individen har en positiv inställning till att 
prestera och bemästra något. Genom att söka sig till personligt ansvar 
och utmanande problem blir individen tillfredsställd. En person med 
starkt prestationsbehov försöker göra sitt bästa oavsett belöning. När 
en uppgift har lika stor chans att misslyckas som att lyckas mår 
individen som bäst, resultatet ger då optimal tillfredsställelse. 
Prestationsbehovet kommer till synes när en person vill: 
• Arbeta under lång tid med att göra något bra eller uppnå något 

speciellt 
• Göra något bättre än andra 
• Uppnå eller överskrida sådana krav som han/hon själv har satt 

upp ifråga om kvalitet, utförande och resultat 
• Göra något unikt 
 
Sällskapsbehov – Detta behov aktualiseras när en individ önskar 
spendera tid med andra och uppleva ömsesidig vänskap. Individen 
har även ett behov av att bli accepterad och omtyckt av andra. Detta 
behov indikeras av att en person: 
• Önskar etablera, återvinna eller upprätthålla ett nära, varmt och 

vänskapligt förhållande till en eller flera andra 
• Är känslomässigt engagerad genom att man är borta från en annan 

person och önskar återvinna den nära förbindelsen 
• Önskar delta eller deltar i vänskapliga aktiviteter som föreningar 

och sällskap 
 
Maktbehov – Människan har ett behov av att få andra att uppträda 
på ett visst sätt. Att kunna påverka och influera andra människor och 
samtidigt värna om sitt eget rykte är viktigt för somliga. Detta behov 
kommer till synes genom att individen: 
• Handlar kraftfullt 
• Ser andras handlande som styrt av starka positiva eller negativa 

känslor 
• Störs av, eller är upptagen av, andra människors omdömen eller 

positioner.  
 
 

18 Abrahamsson, Andersen, 1998 
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4.2 INTRESSETEORI 
 
Vi har under våra intervjuer märkt hur spänningar kan skapas i en 
persons liv genom att någon uppgift tar upp för mycket tid eller 
engagemang. Därför har vi valt att beskriva Morgans intressemodell 
som tar upp de uppgifter som en människa söker balans mellan. 
 
Intressen kan uppfattas som tre relaterade domäner som har med 
uppgift, karriär och det personliga livet att göra. När individen jobbar 
för en organisation söker han eller hon hela tiden en balans mellan de 
olika intressena.19 
 
• Uppgiftsintressena berör de arbetsuppgifter som den anställde ska 

genomföra.  
• Karriärintressen har med mål, visioner och förhoppningar om 

framtiden att göra. 
• Det personliga livet berör privata attityder, åsikter och engagemang 

utanför arbetet exempelvis prioriteringar kring familj. 
 
 

 
 
 
I vissa situationer sammanfaller dessa intressen, medan det ibland 
bara är två som är förenliga. Gareth Morgan (1999) beskriver hur 
”Spänningarna som uppstår mellan de tre intressena finns 
inneboende i västerländskt arbetsliv, vilket beror på de motsättningar 
som finns mellan å ena sidan arbetets och fritidens krav och å andra 
sidan nuets och framtidens krav.”  

19 Morgan, 1999 
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4.3 BELÖNINGSTEORIER 
 
Pengar präglar dagens samhälle20 och lönen har kommit upp som 
samtalsämne under alla våra intervjuer. Trots detta har arbetstagarna 
poängterat att den inte har så stor betydelse. Vi har vi valt att beskriva 
två teorier som behandlar värdering av lön för att i analysen förklara 
situationen.  
 

4.3.1 FÖRSTÄRKNINGSTEORIN 
 
Denna teori med tillämpning på arbetslivet tar sin utgångspunkt i 
Skinners (1938)21 teori. Han menade på att beteendet styrs av 
belöningar och straff, om en handling belönas är det större möjlighet 
att beteendet upprepas, om handlingen ej belönas är sannolikheten 
för upprepning låg. 
 
Förstärkningsteorin poängterar hur viktigt det är med återföring, 
belöning och beröm för att en god handling skall upprepas. Om 
belöningar skall vara riktigt effektiva är det av relevans att belöning 
följer snarast efter avsedd handling, en så kallad koppling bör 
etableras. Om det förefaller tidsintervall mellan handling och belöning 
är det viktigt att den tilltänkte förstår kopplingen. 
 

4.3.2 BALANSTEORIN 
 
Ett orättvist belöningssystem påverkar den ansträngning en individ 
lägger ned på sitt arbete. Balansteorin22 beskriver hur anställda 
jämför input med output, det vill säga det jobb de själva lägger ner i 
förhållande till vilken lön de mottar. Arbetstagaren jämför även sin 
egen lön med andra jämförbara kollegors. Om individen mottar 
belöning i samma proportion som jämförbara kollegor infinner sig ett 
tillstånd av balans. Om obalans infinner sig skapas spänningar för 
den berörde individen, vilka slutligen kan bidra till att man väljer bort 
jobbet. Balansteorin bygger på tre faktorer. 
 
Andra – Det är relevant vilken ersättning jämförbara individer med 
liknande jobb i samma organisation har, men även vänner, grannar 
och kollegor i andra organisationer. Här kommer även information in 
från tidningar, facket och ryktesspridningar. 
 
Systemet – Organisationens betalningspolicy påverkar en individs 
uppfattning om belöningssystemet. Antingen kan företaget erbjuda en 

20 Se sida 30 under rubriken Pengar 
21 Abrahamsson, Andersen, 1998 
22 Stephen P. Robbins, 2000 
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hel del andra förmåner så som bil och dator, eller så har företaget som 
policy att höja lönen kraftigt med åren. 
 
Individen – Här belyses individens egna uppfattning om input och 
output. Personens tidigare jobberfarenheter är avgörande för hans 
eller hennes individuella lönesättning, även individens familje-
relationer spelar in när lönen diskuteras.  
 

4.4 ORGANISATIONSTEORETISK TANKELINJE 
 
Vi har valt att närmare beskriva en av de klassiska 
organisationsteoretiska tankelinjerna i vår uppsats då det under våra 
intervjuer framkommit att denna än idag präglar arbetsliv och 
organisationsperspektiv. Denna blir viktig i vår uppsats då den 
avspeglar det sätt att se på en organisation som skiljer små och stora 
företag åt.  
 

4.4.1 TAYLORISMEN 
 
Frederick Winslow Taylor (1856-1917) är mannen bakom termen 
vetenskaplig företagsledning (Scientific Management). Taylor var en 
amerikansk ingenjör som vid sin död 1917 hade ett rykte om sig att 
vara ”arbetarnas fiende nummer ett”. Denna man är en av de mest 
kritiserade och den minst omtyckta av alla organisationsteoretikerna, 
men han har även visat sig vara en av de mest inflytelserika. Hans 
idéer kring vetenskaplig ledning och styrning har präglat 
organisationers arbetsutformning under hela första hälften av 1900-
talet och i många avseenden är han fortfarande aktuell23. 
 
Taylor förbinds ofta med tron på att produktiviteten kan öka om 
arbetsprocessen delas upp i allt mindre delmoment, för att därefter 
sättas samman igen. Fokuseringen låg helt på planering och styrning 
av individuella arbetsuppgifter. För att bevisa detta genomförde han 
noggranna experiment för att bestämma det bästa sättet att utföra 
varje arbetsoperation på och vilken tid som gick åt till denna. Han ville 
hela tiden finna det optimala sättet att arbeta på och drevs av 
övertygelsen att detta tillvägagångssättet skulle vara vetenskapligt 
baserat. Resultatet skulle dokumenteras och verka som en mall för 
allt framtida arbete.  
 
Taylor var ute efter att bevisa de faktiska besparingar och 
produktivitetsökningar som gjordes med hjälp av hans metoder. Han 
hävdade exempelvis att det (1916) stod över 50 000 arbetare under 
vetenskaplig ledning, dessa tjänade mellan 33% till 100% mer än alla 

23 Morgan, 1999 
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andra arbetare. Fabrikerna som följde hans principer uppnådde helt 
enkelt stor framgång24.  
 
Taylor förespråkade fem enkla principer 
1. Flytta allt ansvar för arbetets organisation från arbetaren till chefen. 

Det enda arbetaren skall göra är att utföra själva arbetsuppgiften 
medan ledningen skall stå för allt tänkande som rör planering och 
utformning av arbetsuppgifter. 

2. Använda vetenskapliga metoder för att bestämma det mest effektiva 
sättet att utföra arbetet. Specificera exakt hur arbetet skall utföras 
och utforma arbetarnas arbetsuppgifter i enighet med 
vetenskapliga metoder. 

3. Välja ut den mest lämpade personen till att utföra arbetet. 
4. Utbilda arbetarna så att de kan utföra arbetsuppgifterna på det 

mest effektiva sättet. 
5. Övervaka arbetarna så att de använder det bästa 

tillvägagångssättet och att lämpliga resultat blir följden.                    
 
Taylor har blivit mycket kritiserad genom åren, han har anklagats för 
att ha infört hierarki och byråkratisk kontroll i arbetsprocessen. 
”Taylorism” har blivit ett begrepp som numera står för en 
arbetsorganisation ”med hög grad av specialisering, och centralisering, 
många ledningsnivåer, enkelriktad vertikal ordergivning och starkt 
begränsad självständighet för arbetarna”25.         
 

4.5 ORGANISATIONSFORMER 
 
Vi har nedan valt att förklara en teori kring två separata 
organisationsformer då det under våra intervjuer framkommit att 
organisationer är strukturerade på olika sätt. Dessa ska i analysen 
bidra till en förståelse för arbetstagarnas resonemang kring strukturen 
av arbetsuppgifter på små respektive stora företag. 
 

4.5.1 ORGANISKA OCH MEKANISKA SYSTEM 
 
Tom Burns och G M Stalker (1961) har jämfört organisations-
strukturer och processer i olika engelska industriföretag26. De fann en 
rad skillnader på företag som lyckades och de som ej gjorde det. 
Resultatet blev en uppdelning av organiska och mekaniska system. 
Vida slutsatser har dragits om vilken som är den bästa 
organisationsformen trots att det egentligen ej var det som Burns & 
Stalker ville säga. Forskarna ville poängtera att respektive 
organisationsform bör anpassas till omständigheterna.  

24 Abrahamsson, Andersen, 1998 
25 Abrahamsson, Andersen, 1998 
26 Bakka et al, 1993 
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Mekaniskt system 
1. Relativt permanent arbetsdelning 
2. Uppgifterna är bundna till en bestämd funktion 
3. Koordinering sker hierarkiskt 
4. Exakt definition av rättigheter, skyldigheter och metoder 
5. Ansvar är lika med summan av rättigheter skyldigheter och 

metoder 
6. Kontroll-, auktoritets- och kommunikationsförhållandena är 

hierarkiskt ordnade 
7. Man antar att den bästa kunskapen och översikten finns 

koncentrerad på toppnivån 
8. Relevant information ges huvudsakligen vertikalt 
9. Arbetet styrs för det mesta genom instruktioner och beslut från 

överordnad till underordnad 
10.Lojalitet mot ledningen och pliktkänsla värderas hög 
 
Organiskt system 
1. Variabel arbetsdelning 
2. Uppgifterna varierar 
3. Koordinering sker kontinuerligt. Uppgifterna omfördelas ständigt 
4. Befattningarna är inte definierade som rättigheter, skyldigheter och 

metoder 
5. Ansvar är inte formellt definierat men innebär ansvarighet i en mer 

omfattande betydelse 
6. Kontroll-, auktoritets- och kommunikationsstrukturerna utgör ett 

nätverk av direkta kontakter 
7. Den bästa kunskapen och översikten kan finnas var som helst i 

nätverket 
8. Relevant information ges mer horisontellt än vertikalt 
9. Innehållet i kommunikationen består mer av råd än av 

instruktioner 
10.Lojalitet mot företagets uppgift i samhället 
 
 

4.6 AVSLUTNING 
Det här är de organisationsteorier som vi i nästa stycke, analysen, 
kommer att använda för att djupare förklara de mönster som 
uppkommit under våra intervjuer. 
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Analysen kommer att presenteras i tre delar.  
 Den första delen är en bakgrund till analysen.  
 Sedan följer själva analysen kring de kriterier vi fått fram.  
 Avslutningsvis presenteras en metafor som ska bidra till att 

beskriva de följder som ett företags erbjudande kan tänkas få för 
personalsamman-sättningen. 

 

5.1 ANALYSBAKGRUND 
 
Innan vi går närmare in på presentationen och analysen av det faktiska 
resultatet, har vi valt att beröra en underliggande faktor till varför en 
arbetstagare för det resonemang han gör. Det är de värderingar som 
existerar i samhället. Trots att dessa inte är påverkbara från ett 
företagsperspektiv anser vi att det bidrar till en djupare förståelse för 
arbetstagarnas resonemang. Detta har vi gjort i syfte att få läsaren att 
förstå komplexiteten av den situation arbetstagare står inför när de 
söker arbete  
 

5.1.1 VÄRDERINGAR I SAMHÄLLET 
 
Omedvetet präglar samhällets värderingar den enskilde individen och 
därmed dennes beteende. Detta märker vi i högsta grad när vi ser 
dagens värderingar och sätter dessa i relation till gårdagens, ett 
förändrat samhälle medför helt enkelt förändrade förhållningssätt. 
Genom att kort beskriva de värderingar som råder i samhället idag vill 
vi ge en förklaring till varför arbetstagarna vi intervjuat resonerat som 
de gjort. Denna påverkan var mycket märkbar under våra intervjuer 
då vi tydligt kunde avläsa de intryck som arbetstagaren hade hämtat 
från samhället. 
 

5.1.1.1 Pengar 
 
Den nya ekonomin är en förutsättning och den egentliga drivkraften 
bakom en del av dagens värderingar. Framförallt lever vi i ett samhälle 
som präglas av att folk bara blir rikare och rikare. Idag är det inte 
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längre fult att prata om pengar, det är heller inte fult att visa att man 
har gott om dem eller att man gillar att sätta sprätt på dem. Helt i 
linje med tidsandan har miljonärerna blivit vår tids hjältar. De 
framhävs idag i media på samma sätt som gårdagens rockstjärnor och 
blir ett ideal för många att sträva efter.  
 
Expressens chefredaktör Staffan Thorsell påstår att vi i dessa tider 
genomgår en ”kapitalistisk revolution”. Han refererar då till det 
faktum att antalet privata aktieägare är på väg att passera 
miljonstrecket27. Detta är ett tydligt tecken på den fixering av pengar 
som uppstått i vårt samhälle. Det visar även på att hela landet har fått 
nya värderingar vad gäller pengar.  
 

5.1.1.2 Individualistisk livsinställning 
 
En artikel i veckans affärer ger oss en inblick i en ny livsinställning28. 
De menar att arbetstagare av idag präglas av en mer individualistisk 
inställning dels gentemot sitt framtida liv och dels gentemot 
samhället. Idag ska var och en i större utsträckning förlita sig på sin 
egen förmåga, man ska drivas av det man tycker är roligt och söka 
tillfredsställelse i allt man gör29. Ett minne blott är den tiden då 
människan kunde förlita sig på samhället eller en fast anställning. Ett 
tråkigt arbete accepterar ingen längre. Dessutom lägger dagens unga 
arbetare stor vikt vid sin fritid och de närmaste relationerna enligt 
Stephen P. Robbins30. Nu ska människan bygga upp nära relationer i 
form av nätverk som han eller hon kan förlita sig på.  

5.1.1.3 Egenskaper i arbetet 
 
Den nya ekonomin innebär ett nytt arbetsliv och kräver därmed nya 
egenskaper hos samhällets medarbetare. I en artikel i SvD påstår man 
att vi håller på att odla fram en ny människotyp31. Dagens medium 
beskriver egenskaper som för bara ett decennium sen var otänkbara. 
Risktagande, initiativrik, driven samt social är alla trendiga slagord i 
arbetssammanhang. Numera ska man inte heller klättra uppåt i 
statiska strukturer utan istället sträva inåt, in i sig själv32.  Stephen 
P. Robbins33 beskriver hur dagens arbetsvärderingar präglas av 
flexibilitet, en egenskap som alla ska ha i den nya ekonomin. 

27 SAF-tidningen, 20000407 
28 Veckans Affärer, 19991018 
29 Se sida 20 under rubriken värderingar 
30 Se sida 20 under rubriker värderingar 
31 SvD, 19990828 
32 Finanstidningen, 19951017 
33 Se sida 20 under rubriken värderingar 
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5.2 KRITERIER 
 
Nedan följer sex kriterier som under våra intervjuer framkommit som 
viktiga för en arbetstagare vid val av jobb. Följande kriterier är 
presenterade utefter i vilken grad respondenterna har berättat om ett 
kriterium, det vill säga hur mycket de har diskuterat kring ett ämne 
samt när under intervjun kriterierna har tagits upp. Resonemangen 
kring kriterierna är som vi tidigare nämnt analyserade ur ett 
organisationsteoretiskt perspektiv. 
 
Vi har märkt att arbetstagare på små respektive stora företag lägger 
tyngdpunkten i sina resonemang på olika kriterier. Därför har vi valt att 
dela in varje kriterium i stora respektive små företag. Även arbetsgivare 
lägger tyngdpunkten på olika kriterier i sitt erbjudande. Därför har vi 
även här delat in varje kriterium i små respektive stora företag.  
 

5.2.1 ARBETSUPPGIFTER 
 
Arbetet är oftast glädjens fader 

 
- Voltaire 

5.2.1.1 Företagens erbjudande 
 
5.2.1.1.1 Små företag 
 
Det som vi under våra intervjuer märkt att små företag tveklöst sätter 
i främsta rummet för att attrahera kompetent arbetskraft är 
intressanta och utmanande arbetsuppgifter. De relaterar detta till 
företagets verksamhet och menar ofta att utvecklingen och tekniken i 
deras företag ligger i framkant på marknaden. Det finns en önskan 
hos företagen att kunna erbjuda så intressanta och stimulerande 
arbetsuppgifter att övriga faktorer kan ställas åt sidan.  
 
De små företagen lockar med att arbetstagarna inte behöver vara "en 
kugge i det stora maskineriet" hos dem. De kan inte nog poängtera 
den helhet i arbetet som deras anställda får uppleva. I till exempel ett 
konsultföretag eller i ett systemutvecklingsföretag får arbetstagarna 
vara med från ett första möte med kunden och ett utformande av en 
kravspecifikation, till design och utvecklandet av systemet och 
slutligen leverans till kund.  
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5.2.1.1.2 Stora företag 
 
På stora företag lockas det med att arbetstagarna får fördjupa sina 
kunskaper inom ett område. På dessa företag blir arbetsuppgifterna 
mer specialiserade, framförallt när arbetstagarna jobbar med uppgifter 
som rör den nya tekniken. De krävs att de har nischade kunskaper 
inom ett specifikt område och arbetsuppgifterna blir därmed snävare. 
Somliga stora företag kan även erbjuda arbetsuppgifter där 
produkterna de tillverkar säljs internationellt och i vissa fall är 
världsledande. 

5.2.1.2 Arbetstagarens resonemang 
 
Vi har under våra intervjuer märkt att det inte är sällan som 
arbetstagare främst lockas av de arbetsuppgifter som erbjuds på 
företagen. Det har under våra intervjuer framkommit att intressanta 
och utmanande arbetsuppgifter är något som intervjuobjekten 
värderar högt. Det har i stor utsträckning varit ett kriterium som 
nämnts under den inledande delen av våra intervjuer vilket vi tolkar 
som något respondenterna värdesätter högt.  
 
Det har framkommit att arbetstagarna i mångt och mycket känt redan 
under den avslutande delen av sina respektive studier vad de vill göra 
och vilka slags arbetsuppgifter de vill ta sig an, och man är noggrann 
med att tillfredsställa sina önskemål. Vi har inom området 
arbetsuppgifter kunnat urskilja några  tydliga skillnader mellan hur 
arbetstagare resonerar som sökt sig till små respektive stora företag.  
 
5.2.1.2.1 Små företag 
 
På små företag attraheras arbetstagarna av att ha en 
helhetsuppfattning av arbetsuppgifterna, de värdesätter det faktum 
att de är med i hela kedjan. Inte sällan påpekar arbetstagarna den 
motivation och vilja att arbeta som skapas i och med att denna 
helhetskänsla av arbetsuppgifterna på det här sättet ständigt är 
närvarande. Ofta relateras arbetsuppgifterna till likvärdiga 
anställningar på stora företag då de uttryckt en ovilja att arbeta där 
eftersom de skulle "riskera att försvinna ner i en sandlåda". De kan 
helt enkelt inte tänka sig att arbeta på ett större företag. Det har 
under våra intervjuer framkommit att arbetstagarna vill kunna se 
även det som ligger utanför deras skrivbord, det vill säga inte bara 
sitta med en liten del av en stor uppgift som de inte får se resultatet 
av. ” Jag vill aldrig bli en liten del i en lång kedja” var en kommentar 
rörande detta. Istället är man väldigt nöjd och stolt över sin situation 
på det lilla företaget. Detta var ett återkommande ämne hos 
arbetstagarna på de små företagen. 
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5.2.1.2.2. Stora företag 
 
Stora företag producerar ofta komplexa och avancerade produkter 
vilket kräver specialistkompetens inom många olika områden för att 
tillverka en produkt. På dessa företag lockas arbetstagarna av att de 
kan nischa sig inom sitt kunskapsområde och gå ner på djupet i sina 
uppgifter. Detta menar arbetstagarna resulterar ofta i att de endast 
arbetar med en avgränsad del i produktionen. De poängterar att 
fenomenet bidrar till kunskap på djupet vilket är mycket uppskattat.  
 
På en del större företag poängteras det dock att arbetstagarna är 
uppdelade i mindre arbetsenheter eller arbetar i projektform vilket 
bidrar till att även de får vara med i hela kedjan. Då känner de inte att 
de är en kugge i det stora maskineriet utan betonar att det ofta 
handlar om att ta egna initiativ och engagera sig i sina arbetsuppgifter 
om det finns en vilja i att utveckla dessa. Arbetstagare har uttryckt sig 
som att "ibland känns det som det enda vi har gemensamt är märket 
på skjortan".   
 
Arbetstagare lockas även av den erfarenhet en anställning på ett stort 
och känt företag ger då den höga standarden på arbetsuppgifterna där 
är erkänd och kvalitetssäkrad. ”Det är nästan som att ha jobbat på 
Nasa” uttryckte sig ett av våra intervjuobjekt och menade på det 
erkännande en anställning på ett stort företag ger henne personligen. 
 
5.2.1.2.3 Fysiska produkter 
 
Att fysiskt kunna visa upp en produkt som de själva skapat är en 
ståndpunkt som ett flertal intervjuobjekt på både stora och små 
företag lockas av och som också är relaterade till arbetsuppgifterna. 
Personerna har här förklarat hur känslan av att kunna ta på en 
produkt och känna att de själva producerat densamma innebär en 
stor tillfredsställelse för dem. Att produkten sedan syns bland 
allmänheten och tillverkas direkt till användaren gör inte saken 
sämre. ”Det är motiverande att kunna visa upp det jag gjort för 
mormor” uttryckte sig en respondent. 
 
5.2.1.2.4 Ungdomshobby inom den nya tekniken 
 
Många av de intervjuande har förklarat att de känner en inspiration 
över sina arbetsuppgifter då de är genomsyrade av den nya tekniken. 
De finner en glädje i att tillverka produkter som ligger i teknikens 
framkant. För många är det en ungdomshobby som de kunnat 
fortsätta med först på högskolan och sedan på sin arbetsplats. ”Jag 
har alltid spelat mycket dataspel och för mig har det varit en dröm att 
få jobba med detta” berättade en arbetstagare. Om man ser det ur den 
synvinkeln är det inte så svårt att förstå och känna den inspiration 
som respondenterna utstrålar när de berättar om sina respektive 

34



- ANALYS - 

arbetsuppgifter. Att de här personerna verkligen får utöva de 
arbetsuppgifter som de brinner för är uppenbart. 
 

5.2.1.1  Teoriansats 
 
Hur kan man då förklara och förstå det beteende och de resonemang 
arbetstagarna för när de berättar att arbetsuppgifterna är en viktig 
faktor när de söker jobb? Varför har de behov av utmanande 
uppgifter? Varför har vissa arbetstagare så svårt att acceptera en 
anställning på ett större företag? Varför tycker man om att fysiskt 
kunna visa upp en produkt? Vi har valt att tydliggöra dessa 
frågeställningar dels med hjälp av organisationsteoretikern Frederick 
Winslow Taylor, dels med principen kring organiska och mekaniska 
system, samt McClellands och Maslows behovsteori. 
 
5.2.1.1.1 Arbetsuppgifterna på stora och små företag 
 
Taylor34 förespråkar att arbetsuppgifter ska delas upp i allt mindre 
delmoment för att öka produktiviteten. Genom att bestämma det 
bästa sättet att utföra varje individuell arbetsuppgift på skulle man 
enligt forskaren uppnå bästa resultat. Från de resonemang som 
arbetstagare på mindre företag fört rörande arbetssätt på större 
företag kan vi dra en del paralleller till Taylors sätt att se på arbete 
och därmed förstå det missnöje dessa arbetstagare uttryckt rörande 
arbetssättet. Parallellerna tydliggörs då dessa arbetstagare klart 
uttryckt sin ovilja att vara en kugge i det stora maskineriet. Taylors 
sätt att se på arbete har under åren fått väldigt mycket kritik och det 
är inte svårt att utläsa dessa arbetstagares motstånd till hans teorier. 
Vi har tolkat det som att det är på grund av denna uppfattning om 
hur arbetsrutinerna ser ut på stora företag som arbetstagare på små 
företag är så emot en anställning på ett större företag.  
 
Vidare vill vi ge en annan förklaring till varför många arbetstagare på 
små företag inte skulle acceptera en anställning på ett stort företag. 
Det kan vi göra genom att dra paralleller mellan hur mekaniska 
system35 fungerar och den information vi fått från arbetstagare på 
små företag om hur de tror att det ser ut på de stora företagen. I ett 
mekaniskt system är uppgifterna bundna till en bestämd permanent 
funktion och arbetstagaren har mottagit exakt definition av 
rättigheter, skyldigheter, tekniker och metoder. Det har ju under våra 
intervjuer framkommit att arbetstagare på små företag inte vill ha 
uppgifter bundna till en permanent funktion eller motta en exakt 
definition av rättigheter och skyldigheter utan de vill vara mer fria och 
själva kunna påverka sin arbetssituation. Därför vill de inte jobba på 
ett stort företag. 

34 Se sida 27 under rubriken Taylorismen. 
35 Se sida 28 under rubriken Organiska och mekaniska system. 
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Vi kan även dra paralleller mellan hur organiska system36 fungerar 
och den information vi fått om hur det ser ut på små företag. 
Arbetsuppgifterna i ett organiskt system varierar precis som 
arbetsdelning. Uppgifterna omfördelas kontinuerligt och 
befattningarna är inte precist definierade enligt rättigheter, 
skyldigheter och metoder. Det här passar arbetstagare på små företag 
mer i smaken vilket gör att de jobbar där. 
 
Vi har under våra intervjuer kommit fram till att det finns två olika 
människotyper på arbetsmarknaden. Detta har vi märkt bland annat 
genom att det hos vissa arbetstagare på mindre företag finns en ovilja 
att arbeta på större företag då de, enligt dem själva, skulle få "stelare" 
och mer enformiga arbetsuppgifter. Detta är alltså individer som till 
stor del motsvarar extroverta personligheter37 vilka har väldigt svårt 
att se sig själva arbeta i ett större företag. De känner att de aldrig 
skulle klara av dessa arbetsmetoder, de vill ha ut så mycket mer av ett 
arbete. Framförallt vill de se en helhet i det som de gör, men de vill 
även vara med och kunna påverka. Arbetsuppgifterna i stora företag 
blir allt för snäva för dessa människor.  Här vill vi ge en annan 
förklaring till det motstånd att arbeta på större företag som 
arbetstagare på mindre företag känner.  
 
5.2.1.1.2 Ansvar 
 
Om vi går tillbaka till Taylor och till det arbetssätt som han 
förespråkade kan vi se en stor motsättning mellan detta arbetssätt 
och de teorier enligt Maslow38 som förklarar individers behov. Maslow 
betonar relevansen av att arbetsuppgifterna ska rymma ansvar, 
egenkontroll och självständighet. Samtidigt förespråkar Taylor 
principer som att arbetaren ska fråntas allt ansvar och tänkande som 
istället ska finnas på ledningsnivå, och få strikta och tydliga ramar 
inom vilka arbetet ska utföras. Teorierna talar tvärt emot varandra. 
Det som vi märkt under intervjuerna är att respondenterna inte 
instämmer i Taylors synsätt utan istället förkastar hans åsikter och 
menar, i enlighet med Maslow, att de har behov som behöver 
uppfyllas. Här har vi en annan förklaring till att arbetstagare på små 
företag förkastar stora organisationer. Blotta tanken på att de skulle 
fråntas eget ansvar gör att de ogillar större företag. 
 

36 Se sida 28 under rubriken Organiska och mekaniska system. 
37 Se sida 18 under rubriken Personligheter. 
38 Se sida  22 under rubriken Abraham Maslows behovshierarki. 
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5.2.1.1.3 Prestationsbehov 
 
Som McClelland39 anser, att en individ har ett prestationsbehov, 
förklarar arbetstagarnas resonemang rörande behovet av utmanande 
arbetsuppgifter som tydligt framkommit under våra intervjuer. 
Individen har enligt McClelland en positiv inställning till att prestera 
och bemästra något, och genom att ha utmanande arbetsuppgifter blir 
individen tillfredsställd. Många arbetstagare har visat sig besitta ett 
starkt behov av att syssla med utmanande arbetsuppgifter 
tillsammans med ett stort personligt ansvar. Detta går i linje med 
McClellands tankesätt som anser att människan även söker att bli 
tillfredsställd med sina uppgifter. Det är med hjälp av denna teori inte 
svårt att förstå arbetstagarnas resonemang och det är viktigt att 
komma ihåg att de behöver utmanande arbetsuppgifter för att må bra 
och prestera sitt bästa. 
 
Den tillfredsställelse som respondenterna känner över att tillverka en 
fysisk produkt i linje med den nya tekniken som de kan visa upp vill 
vi också förklara med hjälp av McClelland40. Enligt honom kommer 
prestationsbehovet till synes när en person vill göra något unikt, vilket 
vi tolkar är fallet i denna situation. Arbetstagarna får tillverka en 
fysisk produkt inom den nya tekniken som är unik vilket ger dem 
tillfredsställelse. Därför är det så många som har uttryckt detta som 
viktigt under våra intervjuer. 
 
 

5.2.2 ARBETSKAMRATER 
 
En människas verkliga rikedom består av det goda hon gjort sina 
medmänniskor i livet 

 
- Muhammed 

5.2.2.1 Företagets erbjudande 
 
5.2.2.1.1 Små företag 
 
De små företagen säger att de har bättre förutsättningar än de stora 
att erbjuda en bra arbetsmiljö där bra arbetsrelationer kan knytas. 
Det blir här lättare att få en överblick över de som jobbar på företaget 
och därmed underlättar det för personen som sköter rekryteringen då 
hon eller han ska se till att rätt människa släpps in i företaget. Här 
blir det även lättare att skapa en familjär stämning genom att alla 
känner alla. 
 

39 Se sida 24 under rubriken McClellands behovsteori. 
40 Se sida 24 under rubriken McClellands behovsteori. 
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5.2.2.1.2 Stora företag 
 
På ett stort företag menar man att det blir mer den enskilde individens 
ansvar att knyta bra arbetsrelationer. En personalchef har svårt att se 
till att varje ny arbetstagare faktiskt passar in med de han eller hon 
ska jobba ihop med, då rekrytering kan ske långt ifrån arbetstagarens 
framtida arbetsplats. Det bli helt enkelt en omöjlighet för 
arbetsgivaren att känna alla och därmed kunna uppmuntra att bra 
arbetsrelationer knyts. 
 

5.2.2.2 Arbetstagarnas resonemang 
 
Vare sig du lockas till ett litet eller till ett stort företag har vi under 
våra intervjuer märkt att det värderas högt att få jobba på en 
arbetsplats där man trivs ihop med sina arbetskamrater. Vi har därför 
valt att inte särskilja arbetstagarens resonemang i små och stora 
företag nedan. 
 
Våra intervjuade arbetstagare har nämnt att de aldrig skulle stanna 
kvar på en arbetsplats där de inte kunde knyta bra arbetsrelationer. 
Arbetskamraterna har helt enkelt för många en väldigt stor betydelse. 
”Arbetsuppgifterna må vara hur kul som helst, men trivs man inte 
med sina arbetskamrater så får det va” sade en av våra respondenter. 
Det har även visat sig att arbetstagarna ofta är mycket noga med att i 
så stor utsträckning som möjligt kolla upp de arbetsrelationer som 
verkar råda på ett företag innan de bestämmer sig för en potentiell 
arbetsplats. Detta gör man bland annat genom att se till att 
personerna som jobbar på ett potentiellt företag är i samma ålder som 
en själv. Då har man störst potential att skaffa bra arbetsrelationer 
eller nya vänner.  
 
En av våra intervjuobjekt var så fascinerad av den goda 
kamratstämningen som verkade råda på ett företag att han satte upp 
som personligt mål att få komma in i denna gemenskap genom en 
anställning på företaget. En annan av våra eftertraktade arbetstagare 
fick regelbundna lockerbjudanden att komma till andra företag. Han 
menade dock att ”ingen av dem kan ju erbjuda så bra arbetskamrater 
som jag har här” och valde därmed att stanna på företaget.  
 
5.2.2.2.1 Nyttjande av kontakter 
 
Under våra intervjuer har vi förstått att på högskolan knyter individer 
ett nät av relationer med såväl yngre som äldre studenter. Banden blir 
ofta ganska starka och många beslutar sig för att ta steget ut i 
arbetslivet gemensamt. Kompisen börjar jobba ena året och lockar 
året därpå in nästa kompis och så vidare. I dessa kretsar cirkulerar 
även många rykten om var folk hamnar och var det råder bäst 
arbetsstämning. Vi har i vår undersökning förstått att denna 
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information i hög grad påverkar den arbetssökande och vart han eller 
hon riktar sitt intresse.  
 
Det har även visat sig under våra intervjuer att examensarbeten och 
sommarjobb har varit vanliga inkörsportar till ett framtida jobb. 
Arbetstagaren har då kommit in i företaget och framförallt trivts så 
bra bland arbetskamraterna att han eller hon lockats till en fast 
anställning på företaget. 
 
Då detta visat sig vara ett relativt vanliga fenomen, dels att 
arbetstagaren känner gamla studiekamrater på företaget sen innan, 
dels att man utfört examensarbete eller sommarjobbat på företaget,  
kan vi faktiskt dra slutsatsen att arbetstagaren i många fall vet vilka 
arbetskamrater han eller hon kommer att få på sin nya arbetsplats. 
 

5.2.2.3 Teoriansats 
 
Kan vi då förklara hur viktiga arbetskamraterna är på en arbetsplats? 
Varför är de så viktiga numera? Detta beskriver vi nedan med hjälp av 
Maslows behovspyramid och Gareth Morgans intressemodell. 
 
5.2.2.3.1 Relevansen av arbetskamrater 
 
Samtliga behovsteorier berör behovet av sällskap eller 
mellanmänskliga faktorer i arbetslivet. Det finns alltså ett vedertaget 
erkännande att behovet av arbetskamrater existerar på arbetsplatsen. 
Det intressanta blir nu att ta reda på i vilken grad det påverkar, i vårt 
fall redan när han eller hon väljer ett företag. 
 
Maslow41 erkänner behovet redan på tredje trappsteget i hans 
pyramid. Han menar alltså att detta behov behöver tillfredsställas 
innan behov som erkännande och självförverkligande. I själva verket 
kan vi utläsa att behovet är mer grundläggande än behovet av ansvar 
och självständighet Vi tolkar detta som att om det finns en möjlighet 
att förutspå de arbetsrelationer som skulle kunna utvecklas på en 
framtida arbetsplats skulle vi prioritera detta före ansvar och 
självständighet. Detta är något som framkommit under våra 
intervjuer.  
 
När en arbetstagare har vetat om att han eller hon skulle kunna knyta 
bra arbetsrelationer på en arbetsplats, genom att personen redan 
känner en del på företaget, har individen valt detta jobb och valt bort 
andra erbjudanden på marknaden. De andra erbjudandena har 
kunnat innehålla både högre lön och bättre möjligheter till ansvar och 
självständighet. Detta anser vi ger en bra insikt i hur viktiga 

41 Se sida 22 under rubriken Abraham Maslows behovshierarki. 
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arbetskamrater faktiskt är för att en individ ska må bra i sin 
arbetssituation. 
 
Nu är det dock ej alltid möjligt att förutspå ens potentiella 
arbetskamrater. Individen väljer då i stället att sluta på ett jobb där 
han eller hon inte kan knyta bra arbetsrelationer. 
 
5.2.2.3.2 Arbetskamrater versus personliga relationer 
 
En orsak till att arbetskamraterna blivit så viktiga är att många 
spenderar mycket tid på sina arbetsplatser och det blir en 
bekvämlighet att kombinera arbete med vänskapskrets. Dessutom är 
många arbetsuppgifter av samarbetande art vilket uppmuntrar 
vänskapsförhållanden.  
 
Gareth Morgan42 menar på att individen måste finna balans mellan 
tre olika domäner i sitt liv. När arbetsuppgifterna börjar ta allt mer tid 
inkräktar detta på de andra två domänerna, det personliga livet och 
karriären. Då det sistnämnda ofta påverkas positivt och går hand i 
hand med arbetsuppgifterna är det troligen det personliga livet som 
blir utsatt. Då människan kontinuerligt söker balans mellan de tre 
domänerna försöker hon rätta till detta genom att ersätta delar av det 
personliga livet inom ramarna för arbetet. Individen börjar därför söka 
personliga engagemang på arbetet, det vill säga bestående 
vänskapsrelationer. Här finner vi förklaringen till varför dagens 
arbetstagare så högt värderar de vänskapliga relationerna som finns 
på arbetet. Detta kan vidare ge oss en förståelse för hur arbetstagaren 
resonerar angående arbetskamrater och en potentiell arbetsplats. 
 
 

5.2.3 FÖRETAGSKULTUR 
 
Det är omöjligt att försumma roten och likväl vårda grenarna 

 
- Konfucius 

5.2.3.1 Företagens erbjudanden 
 
5.2.3.1.1 Små företag 
 
Många arbetsgivare poängterar relevansen av att hitta arbetskraft som 
stämmer in med de grundläggande normer och värderingar som 
präglar företagets organisationskultur. Utmärkande för mindre företag 
är att företaget försöker visa just sin specifika kultur på olika sätt. 
Detta har vi märkt genom att företagen bland annat författat ett par 
nyckelmeningar eller tagit fram några bilder som är symboliska för 

42 Se sida 25 under rubriken Intresseteori. 
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deras värderingar och som de visar för sin potentiella arbetskraft och 
för företagets besökare. På mindre företag lockar de med en riktigt 
familjär stämning på arbetsplatsen då alla jobbar nära varandra utan 
utpräglade hierarkiska nivåer. 
 
5.2.3.1.2 Stora företag 
 
På stora företag lockar de också med en god företagskultur, dock ej i 
samma utsträckning som på mindre företag. De känner ofta att deras 
organisationskultur är mer utsatt än den på mindre företag eftersom 
den lätt "späds ut" då mycket ny personal kontinuerligt anställs. 
"Genom att använda oss  av så enkla tongångar som möjligt kan vi till 
en viss del skryta med en familjär stämning" har man uttryck sig på 
en stort företag. 
 

5.2.3.2 Arbetstagarnas resonemang 
 
5.2.3.2.1 Små företag 
 
På intervjuerna har det berättats att en god organisationskultur är av 
största relevans för arbetstagare som sökt sig till ett mindre företag. 
Många har börjat på det specifika företaget då de haft kamrater som 
redan trivts väldigt bra på den arbetsplatsen. Respondenterna har 
uttryckt relevansen av att jobba tillsammans i en bra 
organisationskultur där de trivs och mår bra tillsammans med sina 
arbetskamrater. Några respondenter har tidigare arbetat i 
organisationer där de inte trivts speciellt bra och konstaterar "aldrig 
mer".   
 
Somliga som vi intervjuat har blivit erbjudna betydligt högre löner på 
andra företag men som valt att stanna kvar då de inte velat riskera att 
förlora den goda organisationskultur de befunnit sig i. Vidare har ett 
stort antal personer berättat att just detta var avgörande när de tog 
jobbet. De har förklarat att en god organisationskultur är A och O när 
de söker sig till en arbetsplats och att det är en faktor som ej är 
kompromissbar. En respondent berättade att den fysiska miljön och 
företagsklimatet på företaget var av största relevans. 
 
5.2.3.2.2 Stora företag 
 
På större arbetsplatser har respondenterna inte i lika stor omfattning 
poängterat relevansen i att jobba i en god organisationskultur som 
arbetstagare på mindre företag. De har inte nämnt detta kriterium 
särskilt ofta under våra intervjuer vilket vi tolkar som att det för dem 
inte är av stor relevans. 
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5.2.3.3 Teoriansats 
 
Varför tycker då arbetstagarna att det är viktigt med en god 
företagskultur?  Vi har valt att närmare förklara detta resonemang 
dels med hjälp av Scheins åsikter som följer nedan, dels med 
Abrahamssons förklaring av företagskultur. 
 
Enligt Schein (1985)43så reducerar organisationskulturen osäkerhet. 
Då det är en våldsam och oöverskådlig mängd stimuli som dagligen 
strömmar över människan har denne ett behov av att selektera. 
Kulturen bidrar med en ståndpunkt som filtrerar bort onödig 
information. Samtidigt fungerar den som en fotografisk lins som kan 
ställas in på de förhållanden i omgivningen som är relevanta för 
organisationens beslutsfattare. Utan organisationskulturens filter och 
linser skulle folk överväldigas av intryck och deras känsla av 
osäkerhet skulle öka starkt. Här har vi en tydlig förklaring till varför 
arbetstagarna känner så starkt för en god organisationskultur. För att 
slippa all den information som annars skulle strömma över 
människan söker hon sig till en kultur där hon passar in. 
 
Abrahamsson44 menar att organisationskulturen ger en upplevelse av 
identitet för organisationens anställda. Det här anser vi vara en viktigt 
punkt som vi tror bidrar till att de anställda är noga med att de 
arbetar i en god företagskultur då de omedvetet söker en identitet, 
någonting att identifiera sig med. Abrahamsson menar också att 
kulturen håller samman organisationen genom att ange passande 
normer för vad de anställda skall säga och göra. Detta hävdar vi 
bidrar till en säkerhet hos de anställda då de vet hur de ska uttrycka 
och bete sig i olika situationer. Därför menar vi att arbetstagare är 
noga med företagskulturen som existerar på det företag de söker sig 
till. 
 
 

43 Bakka et al, 1993 
44 Abrahamsson, Andersen, 1996 
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5.2.4 UTVECKLING- OCH UTBILDNINGSMÖJLIGHETER 
 
Kunskap i sig själv är makt 
   

- Francis Bacon 

5.2.4.1 Företagens erbjudanden 
 
5.2.4.1.1 Utbildningsmöjligheter 
 
Små företag 
På mindre företag anser man sig varken ha tid eller råd med en för 
omfattande internutbildning till sina anställda utan söker i mycket 
större utsträckning arbetskraft med arbetslivserfarenhet för att denne 
snabbt ska finna sig tillrätta. Det är en anledning till att dessa företag 
ofta inte tar in nyutexaminerade utan anser att de behöver några år i 
arbetslivet innan de är tillräckligt kompetenta. Utbildning erbjuds på 
små företag, dock ej i samma utsträckning som på de stora. De 
anställda har ofta möjlighet att åka på utbildningsdagar och 
seminarier som de finner är av intresse, men dessa måste de själva ta 
initiativ till.  
 
Stora företag 
Många arbetsgivare poängterar att nyutexaminerade har ett behov av 
utbildning innan de kan fungera effektivt i en organisation. Stora 
företag tar in många nyutexaminerade vilket leder till att 
utbildningsmöjligheterna är en stor del av den strategi företagen i 
fråga använder sig av när de rekryterar. Samtliga nyutexaminerade 
slussas in i en grundläggande utbildning när de anställs på företaget. 
Företaget räknar med att en nyanställd utan arbetslivserfarenhet 
behöver en viss tid på sig för att först genomgå  en utbildning i 
företaget och sedan ytterligare en tid för att komma in i 
arbetsuppgifterna.  
 
5.2.4.1.2 Utvecklingsmöjligheter 
 
Små företag 
Möjligheten att utvecklas på företaget är självklart mer begränsad i 
det lilla företaget. Organisationens storlek innebär begränsningar 
både vad gäller karriär och möjlighet till att beträda nya tjänster. De 
små företagen berättar att de oftast inte har möjlighet till 
utlandskontrakt, då de sällan är etablerade i andra länder än Sverige. 
Några mindre företag påpekar dock att enligt deras expansionsplaner 
kommer de inom kort finnas i andra länder vilket skulle leda till att 
deras anställda får, om intresse finns, erbjudande att jobba där. 
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På det lilla företaget försöker de även poängtera att det handlar om en 
daglig utveckling i arbetet då det på företaget ska råda en 
stimulerande miljö som uppmuntrar personlig utveckling.  
 
Stora företag 
Arbetsgivare på större företag lockar i stor utsträckning med att deras 
anställda har möjlighet att byta jobb och arbetsuppgifter inom 
företaget då organisationen är så stor och komplex. En person som 
skötte rekryteringen på ett stort företag påpekade att det var deras 
”absolut tyngsta lockbete”. Personen menade att här hade de stora 
företagen en enorm konkurrensfördel gentemot de små. På större 
företag har arbetstagarna även möjlighet att jobba utomlands under 
en period eftersom dessa företag ofta finns i ett stort antal länder, 
något som nu för tiden är populärt. 
 

5.2.4.2 Arbetstagarens resonemang 
 
5.2.4.2.1 Utbildningsmöjligheter 
 
Små företag 
För arbetstagare på mindre företag är utbildningsmöjligheten viktig, 
om ej i samma utsträckning som för arbetstagare på de större 
företagen. Möjligheten att åka på utbildningar som de finner 
intressanta finns dock och är något som uppmuntras på eget initiativ, 
detta uppskattas och utnyttjas av en del. 
 
Stora företag 
Det anses av arbetstagare på större företag  som mycket positivt att de 
blir erbjudna en längre grundläggande utbildning under sin första tid 
på arbetsplatsen. Många väljer medvetet större företag för att få just 
den här utbildningen i början. De kan känna sig lite osäkra i början 
av en anställning och anser att de på detta sätt lättare kommer in i 
sina arbetsuppgifter. De uppskattar även de andra mer specifika 
utbildningarna som erbjuds senare under anställningstiden. 
Möjligheten att köpa in litteratur och gå på internutbildningar är 
också något som verkligen uppskattas och utnyttjas bland de 
anställda. 
 
5.2.4.2.2 Utvecklingsmöjligheter 
 
Små företag 
Vi har märkt att arbetstagarna på små företag vill få en chans att 
utvecklas kontinuerligt i exempelvis varje projekt, annars är de 
beredda att sluta. Arbetstagare som valt att söka sig till ett mindre 
företag har ofta valt bort möjligheten att få arbeta utomlands. De kan 
heller inte inom företaget utvecklas genom att få byta tjänster ofta 
eller gå en lång karriär till mötes. Efterfrågas detta byter individen 
istället företag. 

44



- ANALYS - 

 
Stora företag 
För arbetstagarna på större företag har möjligheten att jobba 
utomlands varit ett starkt kriterium för varför de lockats till företaget. 
Denna möjlighet är något som arbetstagarna är mycket sugna på att 
utnyttja. Att tillbringa några år utomlands är oftast inga problem då 
lokalkontor ofta finns över hela världen. Detta blir dock ett personligt 
val för var och en, arbetstagare med familj har ju så klart svårare att 
utnyttja den möjligheten. Arbetstagarna vi  intervjuade såg även stora 
möjligheter att byta jobb och avancera inom företaget då 
organisationen är så omfattande, detta ansågs som både positivt och 
motiverande.  
 

5.2.4.3 Teoriansats  
 
Varför värdesätter de arbetssökande möjligheten till karriär och 
utveckling på sin arbetsplats? Vi vill förklara det fenomenet med hjälp 
av Maslow's klassiska behovsteori och Hertberg's tvåfaktorteori. 
 
5.2.4.3.1 Viktigt med karriärmöjligheter och personlig utveckling 
 
Enligt Maslow45 så har människan ett behov av karriärmöjligheter i 
organisationen. När de grundläggande fysiologiska behoven är 
mättade uppstår trygghetsbehov där ett viktigt steg är att ha möjlighet 
till karriär. Härigenom får vi en djupare förståelse för varför 
arbetstagarna anser att det är så viktigt att få göra karriär i 
organisationen. Med den teorin i bakhuvudet förstår vi att människan 
generellt har ett behov att klättra uppåt i organisationen för att 
tillfredsställa sina trygghetsbehov och må bra. Vi har märkt tydligt att 
arbetstagarna på stora företag värdesätter dessa faktorer högt och 
näst intill inte skulle acceptera en arbetsplats utan dessa möjligheter.  
 
Förutom möjlighet att göra karriär vill arbetstagarna utvecklas 
personligt. En av våra intervjuobjekt menade att om han inte fick 
utvecklas i varje projekt han medverkade i skulle han sluta direkt. 
Herzberg46 menade att möjlighet till utveckling är en 
motivationsfaktor, den skulle alltså inte leda till vantrivsel om den inte 
fanns. Vi anser efter vår undersökning att detta inte stämmer, får 
människan inte denna möjlighet kommer hon inte trivas. 
  

45 Se sida 22 under rubriken Abraham Maslows behovshierarki. 
46 Se sida 23 under rubriken Tvåfaktorteorin. 
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5.2.4.3.2 Trend i samhället 
 
Enligt en artikel i Veckans affärer är företagen en vinnare om de kan 
erbjuda sina anställda personlig utveckling på arbetstid och 
möjligheter att hela tiden höja den egna kompetensen och därmed 
personernas egna marknadsvärden. "Idag räcker det inte med hög lön 
för att knyta folk till ett företag. Man måste försöka locka med andra 
beten. Ett som är på frammarsch är utbildning i kombination med 
personlig utveckling"47 menar Virve Meesak, personaldirektör på 
Perstorp i samma artikel. Detta menar vi har genomsyrat våra 
intervjuer då det är något som företagen gärna vill erbjuda och 
arbetstagarna i stor utsträckning efterfrågar.  
 
Vi frågar oss varför detta har blivit så relevant på sistone? Antagligen 
har det blivit ett måste då dagens utveckling går så snabbt och utan 
kunskap om det nya kan ett företag riskera att gå förlorat. Om detta 
vore fallet borde det vara företagen som driver på utbildning och 
utveckling. Vi anser dock efter våra intervjuer att det i lika stor 
utsträckning är arbetstagarna som efterfrågar detta. Vi tror att det är 
ett behov som präglas av samhällets värderingar48. Idag ska 
arbetstagare utvecklas genom att sträva inåt och kontinuerligt lära sig 
nya saker49. Det är en trend att vilja utvecklas och utbildas, en trend 
som många hakar på, vilket vi menar är ännu en orsak till att det 
bland arbetstagare uppfattas som viktigt. Vi anser även att det 
handlar mycket om att få växa i sin uppgift och uppnå vad Maslow 
kallar självförverkligande. Det är helt enkelt något som individen mår 
bra av. 
 
 

5.2.5 LÖN OCH FÖRMÅNER 
 
Det finns bara en fattigdom och det är okunnigheten 

 
- Thornton Wilder 

5.2.5.1 Företagens erbjudanden 
 
5.2.5.1.1 Små företag 
 
Vår undersökning har visat att små företag är beredda att betala lite 
högre löner för att attrahera den bästa personalen. De kan inte 
erbjuda samma möjligheter vad gäller exempelvis anställningstrygghet 
och utbildningsmöjligheter som ett stort företag och känner då att de 
måste erbjuda en högre lön. Dessutom är optionsprogram och 

47 Veckans Affärer, 20000502 
48 Se sida 30 under rubriken Värderingar i samhället. 
49 Veckans Affärer, 19991018 
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bonussystem ofta standard på mindre företag. Detta ses ofta som ett 
bra medel att binda personalen vid företaget och ska bidra till en 
engagerad personalstyrka som känner att de är en viktig del av 
företaget. Vad det gäller övriga förmåner såsom tjänstebil och 
klädtvätt ser vi även här att de små företagen kan erbjuda mer än de 
stora företagen.  
 
5.2.5.1.2 Stora företag 
 
De stora företagen påstår sig ha andra saker än en hög lön att 
erbjuda. Detta kan exempelvis vara goda utbildnings- och 
utvecklingsmöjligheter, dessutom ligger det mycket prestige i att jobba 
på ett stort välkänt företag. De kan även utlova en trygghet i 
anställningen som de små har svårt att motsvara. Övriga förmåner 
blir något som på det stora företaget endast tilldelas de som sitter på 
högre positioner. Detta blir en kostnadsfråga, ett stort företag har inte 
råd att förse alla anställda med tjänstebil exempelvis.  

5.2.5.2 Arbetstagarnas resonemang 
 
Vi har i vår undersökning förstått att när en arbetstagare väljer 
mellan ett stort och ett litet företag är det, trots skillnaderna i lön, inte 
denna som är den avgörande faktorn om arbetstagaren tar jobbet eller 
ej. Av denna anledningen kommer inte arbetstagarna på små eller 
stora företag särskiljas i detta avsnitt.  
 
5.2.5.2.1 Lön 
 
Trots att det idag ej är lönen man prioriterar högst när man tackar ja 
till en anställning  har denna funnits med i resonemanget på samtliga 
av våra intervjuer. Den har en uppenbar funktionell betydelse vilket 
samtliga arbetstagare är överens om. Att lönen sedan på något sätt 
skulle vara avgörande för vilket jobb individen valde det säger 
samtliga av arbetstagarna blankt nej till. Arbetstagarna har dock 
direkt uttalat att de aldrig skulle acceptera en anställning där de inte 
får betalt för vad de anser sig vara värda, med andra ord så tackar de 
inte ja till vilken lön som helst. 
 
Av relevans är även att berätta att arbetstagarna valde inte sin 
utbildning på grund av de pengar som fanns att hämta i branschen. 
De säger att de har valt sina utbildningar efter intresse och blir därför 
mer tillfredsställda om de får jobba med vad de önskar än om de får 
en rejäl årslön. 
 
Samtidigt skall vi komma ihåg att våra arbetstagare har alla läst en 
attraktiv utbildning på högskolan och är därmed garanterade en viss 
lön. Detta faktum finns inbakat i deras resonemang och det är utifrån 
denna utgångspunkt de resonerar när de placerar lönen långt ner på 
prioriteringslistan.  
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Å ena sidan är dagens unga arbetare uppväxta enligt principen villa, 
Volvo och vovve och har aldrig har upplevt någon nöd. En materiell 
mättnad märks på deras avslappnade förhållningssätt gentemot 
pengar och framförallt genom att de värderar så mycket andra 
faktorer än lönen idag. Å andra sidan lever vi idag, som tidigare 
nämnts, i ett samhälle som cirkulerar kring pengar och det vore dumt 
att påstå att lönen har ringa betydelse. Istället kan vi påstå att den 
har ett nytt syfte. Lönen skall idag bidra till faktorer som värde, status 
och självaktning till skillnad från igår då den var synonym med mat 
och husrum. Detta kom till uttryck genom att ingen av 
respondenterna är beredda att ta ett arbete med en lön som inte 
motsvarar vad de är värda då detta blir ett slag mot deras självkänsla. 
 
5.2.5.2.2 Förmåner 
 
De optionsprogram och bonussystem som erbjuds av framförallt de 
små firmorna verkar inte heller vara ett direkt avgörande lockbete för 
en arbetstagare. Arbetstagarna medger att det är något som ses som 
mycket positivt, men de menar att ”både arbetsuppgifter och 
arbetskamrater ligger högre upp på listan”. Självklart är 
optionsprogrammen något som motiverar och får dem att känna sig 
mer delaktiga i företaget. Dessutom säger arbetstagarna att de gärna 
stannar längre i företaget om de har optionsprogram. Trots många 
positiva effekter har vi dock under våra intervjuer förstått att det inte 
värderas speciellt högt då uttalanden som ”jag hade valt företaget vare 
sig de hade optionsprogram eller inte” förekom i relativt stor 
utsträckning. 
  
Vad gäller övriga förmåner är det något som dagens arbetstagare bryr 
sig mindre om. En sådan faktor som klädtvätt blir aldrig avgörande för 
att en arbetstagare tar en anställning. 
 
5.2.5.2.3 Hög framtida inkomst 
 
De intervjuade arbetstagarna mottar alla en lön de klarar sig mycket 
bra på. De är även medvetna om hur deras löneutveckling kommer se 
ut under de närmaste åren, vilket bidrar till ett mycket avslappnat 
förhållande gentemot pengar. Detta har kommit till uttryck genom att 
arbetstagarna inte anser ingångslönen på ett företag särskilt 
avgörande utan ses som något som kommer förbättras med tiden. 
”Man vet ju vad som finns att hämta i branschen” uttryckte sig en 
arbetstagare som satt på sitt första jobb med en relativt låg inkomst. 
 
Arbetstagarna märker även av att de är eftertraktade på marknaden, 
andra företag hör av sig och försöker locka med högre löner och bättre 
förmåner. Med en insikt i sin framtida löneutveckling känner 
arbetsgivarna dock att de kan fokusera sig på andra delar av en 
anställning och ställer följaktligen högre krav på dessa delar. Vi tydde 
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det helt enkelt som att en insikt i framtida inkomster har lett till nya 
prioriteringar. Exempelvis värderas en god företagskultur och goda 
arbetskamrater högre. 
 

5.2.5.3 Teoriansats  
 
Hur kan vi då närmare förklara det förhållningssätt som dagens 
arbetstagare har till lönen? Hur relevant är den egentligen? Varför 
anser arbetstagarna att ett optionsprogram aldrig blir avgörande för 
huruvida de tackar ja till en anställning? Detta har vi valt att förklara 
med hjälp av Balansteorin och Förstärkningsteorin. 
 
5.2.5.3.1 Relevansen av lönen 
 
Då den enskilde individen inte längre är beroende av lönen på samma 
sätt som förut skapas ett nytt förhållningssätt till densamme. Vi har 
märkt att lönen numera är viktig för att skapa en harmoni i individens 
liv, det vill säga arbetstagare måste fortfarande känna sig tillfreds med 
sin lön annars tar de inte jobbet. Balansteorin50 säger att en 
arbetstagare söker balans mellan tre faktorer. För det första är det 
relevant vad andra, jämförbara individer, har för inkomst. För det 
andra tar individen hänsyn till företagets betalningspolicy. För det 
tredje är individens tidigare erfarenheter relevanta. Detta tycker vi 
stämmer bra in med de intryck vi erhållit. Arbetstagarna undersöker 
sin omgivning för att se om de har blivit korrekt värderade. Vidare 
menar balansteorin att när individen fått den lönen som han eller hon 
anser motsvara den input personen lägger ner når denne en balans. 
Är en arbetstagare i obalans kommer detta att plåga individen och 
denne kommer inte ge sig förrän balans är nådd.  
 
Då samtliga av våra intervjuade arbetstagare har läst en attraktiv 
utbildning och idag utgör eftertraktad arbetskraft är det mindre troligt 
att dessa hamnar i obalans. Istället är de relativt nöjda med vad de 
erhåller och framförallt vad framtiden kommer att erbjuda i form av 
pengar. Då ser vi även att det är lättare för dem att göra uttalanden 
som tyder på att lönen spelar mindre roll och först då verkligen mena 
det. Detta resonemang anser vi förklarar den betydelse lönen har idag 
för våra respondenter. 
 
5.2.5.3.2 Optionsprogram 
 
De små företagen använder sig i stor utsträckning av optionsprogram för att locka till 
sig arbetskraft. Företagen vill då genom att använda sig av förstärkningsteorin51 
uppmuntra ett bestämt beteende. Det vill säga att ju bättre personalen jobbar, ju 
bättre går företaget och desto mer utdelning ges tillbaka till personalen. 

50 Se sida 26 under rubriken Balansteorin. 
51 Se sida 26 under rubriken Förstärkningsteorin 
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Arbetstagarna får en stark återkoppling och motiveras av denna. Detta är dock en 
faktor som uppkommer först efter en anställning, men borde fungera som ett utmärkt 
lockbete. Under våra undersökningar har vi dock märkt att erbjudandet av 
optionsprogram inte är en avgörande faktor till att en individ tackar ja till en 
anställning. Då vill vi åter igen anknyta till balansteorin som menar att så länge en 
arbetstagare har uppnått balans och är tillfredsställd så bryr sig arbetstagaren mindre 
om vad som väntar utöver detta. Då börjar andra faktorer prioriteras som inte har 
med belöning att göra. Detta anser vi förklarar arbetstagarens resonemang kring lön 
och förmåner. 
 
 

5.2.6 MÖJLIGHET  ATT PÅVERKA SIN ARBETSSITUATION 
 
Människor är aldrig så bra eller dåliga som sina åsikter 
 

-James Mackintosh 

5.2.6.1 Företagens erbjudanden  
 
5.2.6.1.1 Små företag 
 
På mindre företag kan anställda ges mer befogenheter då utdelandet 
av dessa befogenheter inte kommer centralt från högre nivå. De 
poängterar att arbetstagarna relativt enkelt kan att påverka sin 
arbetssituation eftersom organisationen oftast är platt och cheferna 
nära sina anställda, vilket bidrar till att de får mer kontakt. På detta 
sätt vill de att alla ska känna sig delaktiga i företagets utveckling på 
marknaden och skapa en vilja hos de anställda att företaget verkligen 
ska lyckas i den hårdnande konkurrensen. De syftar på att få 
arbetstagarna engagerade och intresserade av företaget och dess 
verksamhet. Vi har märkt av detta erbjudande främst på mindre 
företag där arbetstagarna tack vare den plattare hierarkin har mer att 
säga till om än sina likvärdiga på större företag.  
 
5.2.6.1.2 Stora företag 
 
Vi har under våra intervjuer märkt att man i större organisationer har 
svårare att ge sina anställda möjlighet att påverka sin arbetssituation 
i samma utsträckning som i mindre organisationer då beslut ofta 
kommer uppifrån. På grund av den utpräglade hierarkin som finns i 
stora organisationer tar det ofta lång tid innan arbetstagarna får gehör 
för sina åsikter. Istället trycker de stora företagen på andra faktorer 
såsom att arbetstagarna genom anställningen hos dem får en bra 
erfarenhet och att det ser "bra ut" på meritlistan att de varit anställda 
på ett stort och känt företag. De poängterar även att de erbjuder en 
trygg och säker anställning 
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5.2.6.2 Arbetstagarnas resonemang 
 
Goda chanser att kunna påverka sin arbetssituation är ett viktigt 
kriterium för många som vi intervjuat och anses som ovärderligt när 
de söker sig till ett företag. Några respondenter är överrens om att 
man i början kanske inte har så mycket att säga till om, men att 
befogenheterna hela tiden bör utökas i takt med sin tid på företaget 
vilket skulle leda till mer engagemang. De anser helt enkelt att de ska 
tilldelas mer ansvar allteftersom och få komma med förslag där de får 
gehör och respons.  
 
5.2.6.2.1 Utbrändhet 
 
Men det finns en baksida av kakan också. Arbetstagare på både små 
och stora företag känner ibland att det vara en tuff påfrestning att ha 
för mycket att säga till om och ha för stora krav på sig då detta kan 
leda till stress hos den anställde.  För stora möjligheter till påverkan 
kan uppfattas som en stor press hos personerna i fråga vilket är en 
tung börda att bära som ofta resulterar i utbrändhet och sjukdom. 
 
5.2.6.2.2 Små företag 
 
Arbetstagarna påpekar i stor utsträckning att de sökt sig till ett 
mindre företag för att de ska ha mer att säga till om. Ett intervjuobjekt 
sa att han inte skulle klarar av att jobba på ett stort företag där han 
varken skulle synas eller ha något att säga till om. Att aldrig kunna 
acceptera en chef som inte ger de anställda frihet eller tar hänsyn till 
individen är en annan åsikt som framkommit. Istället för att bli 
tilldelad en uppgift och ofta även ramar för att lösa uppgiften, vill de 
själva vara med och tycka till och lämna sin åsikt. Några arbetstagare 
som vi intervjuat slutade på sitt förra jobb då de där hade mycket små 
möjligheter att påverka och där beslut kom uppifrån på ett sätt som 
inte alls var uppskattat bland arbetstagarna.  
 
5.2.6.2.3 Stora företag 
 
Arbetstagare på stora företag har inte i så stor utsträckning nämnt 
relevansen av att kunna påverka sin arbetssituation. Detta kan bero 
på att de känner att de har svårt att kunna påverka i samma 
utsträckning som på mindre företag. Hierarkin är ofta både gammal 
och hög och beslut tas högt upp i leden långt från den enskilde 
arbetstagaren som påverkas av besluten. De har berättat hur beslut 
ofta ska genom flera nivåer i hierarkin innan något konkret händer. 
Visst vill de kunna påverka sin arbetssituation men det är inte 
avgörande för en anställning. Självklart fattas mindre beslut på lägre 
nivåer där de som varit anställda en längre tid kan påverka i viss 
utsträckning, vilket anses som positivt hos de anställda. 
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5.2.6.3 Teoriansats 
 
Varför anser vissa arbetstagare att det är viktigt att kunna påverka 
sin arbetssituation? Vad är det som gör att arbetstagare på små 
företag tycker det är viktigare att kunna påverka än de på stora? 
Varför kan för mycket att säga till om leda till stress? För att lättare 
förstå fenomenet vill vi knyta det samman med Maslows och 
McClellands behovsteorier.  
 
5.2.6.3.1 Självständighet., egna initiativ och engagemang 
 
När en arbetstagare tillfredsställt sina fysiologiska behov, sina 
trygghetsbehov och sina sociala behov är det dags att tillfredsställa 
jaget, vilket enligt Maslow52 sker genom att arbetsuppgifterna rymmer 
ansvar, egenkontroll och självständighet. Detta har också tydligt 
framkommit under våra intervjuer då våra respondenter inte varit 
sena att nämna relevansen av att kunna påverka på sin arbetsplats 
ha ansvar för sina handlingar. Det är därför arbetstagarna i så stor 
utsträckning vill kunna påverka i ett företag och har ett så stort behov 
av självständighet. Vi har fått en känsla av att utan denna facilitet 
skulle ett flertal arbetstagare inte få utlopp för sin kreativitet och 
ambition, utan den skulle hämmas och leda till missnöje och till att de 
inte skulle trivas på sin arbetsplats.  
 
Att uppmuntra personalen till eget engagemang och ansvar är enligt 
Maslow en människas sista behov som ska uppfyllas, nämligen 
behovet av självförverkligande.  Vi har förstått under våra intervjuer 
att för att en arbetstagare ska trivas och bli inspirerad på sin 
arbetsplats måste det finnas utrymme för egna initiativ och 
engagemang. De måste kunna känna att företaget som de arbetar på 
har förtroende för dem och litar på att de kan ta riktiga beslut. Enligt 
McClelland53 har människan ett maktbehov som kommer till uttryck 
genom att de behöver kunna påverka och influera andra människor. 
Detta talar sitt tydliga språk då våra respondenter har nämnt detta 
som ett viktigt kriterium. Det här är en annan anledning till att våra 
respondenter högt värdesätter möjligheten att kunna påverka. 
 
5.2.6.3.2 Olika personligheter 
 
Vi har känt att de arbetstagare på mindre företag som vi intervjuat 
inte skulle må bra av att inte ha möjligheten att kunna påverka, vilket 
inte verkar vara lika uppenbart för de som befinner sig på en större 
arbetsplats. Detta tolkar vi som att det finns två personligheter, 
introverta och extroverta, enligt Eysenck´s e-dimension theory54. De 
personer som är mer åt det extroverta hållet har bland annat ett 

52 Se sida 22 under rubriken Abraham Maslows behovshierarki. 
53 Se sida 24 under rubriken McClellands behovsteori. 
54 Buchanan, Huczynski, 1985 
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behov av utmaningar och är väldigt aktiva. Att få påverka och få sin 
röst hörd har de ett väldigt stort behov av. De som istället är mer 
introverta har inte alls samma behov utan är istället mer hämmade 
och försiktiga. Dessa känner inte att de behöver kunna påverka för att 
må bra utan trivs utmärkt med mer bestämda riktlinjer. Därför 
existerar det en sådan skillnad i det behov som arbetstagare på små 
företag har av att kunna påverka sin arbetssituation och det behov 
som arbetstagare på stora företag har av samma sak. 
 
Enligt Frankenheauser55 så gör hjärnan en bedömning när en 
arbetstagare ställs inför krav från omgivningen (figur 1). "Är det här 
viktigt för mig?" "Klarar jag av det?" "Får jag använda min förmåga?" 
Om det råder balans mellan kraven och den egna förmågan (figur 2) 
känns utmaningar stimulerande. Men om kraven är för höga eller för 
låga kan stressen bli en plåga. Detta vill vi tydliggöra med följande 
modell som beskriver samspelet mellan omgivningens krav och 
individens hälsa, välbefinnande och prestationsförmåga. 

 

 
 
Det är därför arbetstagarna blir pressade och stressande när de får för 
mycket befogenheter och för mycket att säga till om. 
 

55 Frankenhauser, 1993 

Omgivningens 
krav 

Individens 
bedömning 

Hälsa 
Välbefinnande  
arbetsförmåga 

Figur 1 

Omgivningens 
krav 

Min förmåga 

Figur 2 
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5.2.7 AVSLUTNING 
 
Det här var de kriterier som under våra intervjuer framkommit som 
viktiga dels för arbetstagarna när de söker sig till ett företag, dels för 
företagen när de attraherar kompetent arbetskraft.  
 
Återigen vill vi poängtera att det i mångt och mycket är arbetstagarnas 
marknad idag vilket de är införstådda med. Detta leder till möjligheten 
att kunna säga upp sig om de inte trivs och söka sig till en ny 
arbetsplats. Många av de vi intervjuat har fått flera erbjudanden från 
andra företag och känner sig eftertraktade på arbetsmarknaden. Är 
det något som de känner sig mycket missnöjda med och inte kan 
ändra på ligger tanken inte långt borta att söka sig till en ny 
arbetsplats. 

 

5.3 SMÅ OCH STORA FÖRETAG 
 
Nu lämnar vi vårt organisationsteoretiska perspektiv. Vi börjar med att 
beskriva de intryck vi fått av små respektive stora företag med hjälp av 
en metafor. Vi vill beskriva detta då vi under våra intervjuer med 
företagen observerat tydliga skillnader mellan hur deras erbjudanden 
ser ut, samt den arbetskraft som attraheras av dessa.  
 
Sedan beskrivs även de följder som vi anser att företagens erbjudanden 
i kombination med arbetstagarnas resonemang kan få för personal-
sammansättningen på företaget. Detta förklaras med hjälp av en 
personlighetsteori. 
 

5.3.1 EN DAG I SKÄRGÅRDEN 
 
En sommardag i skärgården vimlar det av olika båtar på havet. Varje 
båt motsvarar ett företag där alla har ett bestämt mål och syfte med 
sin resa. Det finns många olika stilar att ta sig fram på och dessa kan 
jämföras med dagens dynamiska tillvaro där de värderingar som är 
gällande idag är gamla i morgon. 
 

5.3.1.1 Små båtar 
 
Å ena sidan finns det små IT-företag som ofta kör för full spinnaker. 
De är färgglada och synliga men ofta sårbara för vindkantring. De är 
även lättmanövrerade och kan fort ändra riktning, men skulle ha 
svårt att klara sig ensamma på öppet hav då de är små och känsliga 
för hårda vindar. Båtarna kräver en besättning med stark 
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initiativförmåga där personalen kan bemästra oväntade situationer, 
eftersom havet och omgivningen är dynamisk och snabbt kan ändra 
sig. De måste även kunna handla impulsivt och våga ta risker utan att 
vara rädd för konsekvenserna.  
  

5.3.1.2 Stora båtar 
 
De stora bolagen å andra sidan stävar lugnt med fullt storsegel, ovana 
att behöva tänka på alla flexibla, kryssande kundorienterade aktörer 
som snabbt utnyttjar dynamiken. Istället är de noga med att planera 
sin färdväg och skulle bättre klara av ett oväder om det inträffade då 
de är stora och har god erfarenhet efter många turer på havet. 
Besättningen består av individer som är mycket specialiserade på att 
utföra sin specifika arbetsuppgift vilket krävs för att kunna segla med 
bästa resultat på en så stor och komplex arbetsplats. De är stabila 
och pålitliga samt finner tillfredsställelse i just sin del av 
verksamheten. 
 

5.3.2 VAD BLIR FÖLJDERNA FÖR PERSONALSAMMANSÄTTNINGEN PÅ 
FÖRETAGET? 

5.3.2.1 Olika båtar, olika besättning – Olika företag, olika 
personligheter 
 
Tidigare har vi valt att beskriva två olika personligheter, introverta och 
extroverta56, då vi i stor utsträckning märkt att dessa två existerar på 
arbetsmarknaden. De personer som vi intervjuat på de mindre 
företagen har varit mer åt det extroverta hållet medan de som lockats 
till de större företagen har varit mer åt det introverta hållet. Vad beror 
då detta på? Jo, de mindre företagen kan i större mån erbjuda det 
som de extroverta personligheterna vill åt medan de större företagen 
kan erbjuda det som lockar de introverta personligheterna. En 
närmare förklaring följer nedan. 
 
5.3.2.1.1 Små företag 
 
De små företagen lägger stor vikt vid att kunna erbjuda sina 
potentiella arbetstagare utmanande arbetsuppgifter där individerna få 
vara med i hela arbetsledet. De lockar bland annat med platta 
organisationer och gott företagsklimat där de anställda har möjlighet 
att kunna påverka både företagets och den egna utvecklingen. På ett 
litet företag får den extroverta personligheten utlopp för sina behov då 
han eller hon besitter egenskaper som exempelvis social, risktagande, 
uttrycksfull, impulsiv och aktiv. De förutsättningar som råder på små 

56 Se sida 18 under rubriken Personligheter. 
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företag kräver dessutom i större utsträckning de egenskaper som den 
extroverta personligheten har vilket gör matchningen fulländad. 
 
Vad kan då detta innebära för de små företagen? De riskerar att mista 
en typ av människor, nämligen de som är mer åt det introverta hållet, 
med personlighetsdrag såsom ansvarsfull, kontrollerad, reflektiv och 
försiktig. Detta är egenskaper som är nog så viktiga för ett företags 
överlevnad. Personer som oftast söker sig till mindre företag  har enligt 
vår mening, som vi bildat med hjälp av våra intervjuer samt de 
egenskaper den extroverta personligheten har enligt The e-dimension 
theory, svårt att följa upp sina projekt han eller hon tar sig an. De är 
oftast typen som gärna drar igång arbeten men har svårt och är 
ointresserade av att fullfölja desamma. Detta kan naturligtvis leda till 
en mängd påbörjade projekt för företagen då de oftast saknar 
fullföljarna, vilka enligt vår mening är personer med introverta 
egenskaper. Dessa personer fullföljer lättare och mer gärna sina 
åtaganden, och är nödvändiga för en jämn balans av arbetskraft i 
företaget. Dessutom är de introverta personerna i större utsträckning 
trygghetssökande och har därför en tendens att stanna längre på en 
arbetsplats. Detta är något som skapar stabilitet i företaget. 
 
5.3.2.1.2 Stora företag 
 
På större företag lägger man vikt vid att kunna erbjuda de potentiella 
arbetstagarna en trygg anställning där individen kan få fördjupa sig i 
sin uppgift. Företaget är mån om att personen ifråga stannar på 
företaget och utvecklas och utbildas inom organisationen. Detta 
erbjudande drar till sig den introverta personligheten som i stor mån 
vill reflektera, kontrollera, är ansvarsfull och försiktig. De 
förutsättningar som råder på de stora företagen kräver i större 
utsträckning personer som kan arbeta i en mer utpräglad byråkrati 
tillsammans med många människor. Här krävs en viss stabilitet och 
ordning i allt från dokumenthantering till ansvarsfördelning, något 
som tilltalar den introverta personligheten.  
 
Vad kan då detta innebära för de stora företagen? De personligheter 
med extroverta egenskaper såsom risktagande, impulsiv och social 
riskerar på de stora företagen att gå förlorade då de inte attraheras av 
de erbjudanden större företag ger. Detta kan ge negativa konsekvenser 
för det stora företaget då även de behöver en blandning av olika 
personligheter på företaget för att nå en jämn balans. Det finns en risk 
att stora företag förlorar nytänkande och kreativ arbetskraft. Detta är 
en fara då det kan leda till att företaget hämmas på nya idéer eftersom 
de introverta personligheterna har mindre benägenhet att sätta igång 
nya projekt.  
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5.3.3 REFLEKTION 
 
Dessa resonemang anser vi efter vår undersökning karaktäriserar 
arbetsmarknaden för kompetent personal i dagsläget. Vi vill inte med 
ovan beskrivning markera att så här endast är fallet utan poängtera 
att det finns tendenser till denna uppdelning. Vidare  anser vi att det 
finns en risk med detta då en organisation är beroende av en variation 
av personligheter hos sin personal. Det är i dessa dynamiska tider 
viktigt att tänka över det som företaget har att erbjuda sin potentiella 
arbetskraft, samt reflektera över vad detta får för följder för 
personalsammansättningen på företaget. 

57



 
 

 

SSLLUUTTSSAATTSS  
 
 

 
 

6.1 DE VIKTIGA KRITERIERNA 
 
Det har under våra intervjuer framkommit att arbetstagare på små 
och stora företag i mångt och mycket diskuterar kring samma kriterier 
när de väljer arbete. Till exempel så är intressanta arbetsuppgifter 
något som efterfrågas i stor utsträckning av båda grupperna. Trevliga 
arbetskamrater och en god företagskultur är andra kriterier som 
uppkommit, liksom möjlighet att kunna vidareutbilda sig, utvecklas 
och kunna påverka sin arbetssituation. Även lön och förmåner är något 
som funnits med i diskussionen. 
 
Vi har dock märkt att arbetstagare på stora respektive små företag 
diskuterar olika kring de kriterier vi nyss nämnt. Intressanta 
arbetsuppgifter för arbetstagare på små företag betyder att de får vara 
med i hela kedjan, det vill säga de arbetar inte endast med en del i en 
stor kedja utan ser helheten. På större företag betyder intressanta 
arbetsuppgifter att de får gå ner på djupet i sina arbetsuppgifter och 
möjligheten att nischa sig inom sitt kunskapsområde. Att det bidrar 
till kunskap på djupet är mycket uppskattat bland dessa 
arbetstagare. 
 
Att ha möjlighet att knyta bra arbetsrelationer på arbetsplatsen är 
precis lika viktigt för arbetstagarna på de stora företagen som för de 
på de små. Arbetskamrater ersätter idag de traditionella 
bekantskapskretsarna allt mer och är individen inte nöjd med dessa 
är han eller hon beredd att säga upp sig direkt. Då arbetskamrater 
har blivit något som växt i betydelse har vi märkt att arbetstagare i 
största mån försöker ta reda på huruvida de kan skaffa dessa på ett 
företag innan de tar anställning, bland annat genom att utnyttja 
kontaktnät.   
 
En god företagskultur har efterfrågats främst av arbetstagare på små 
företag. Dessa arbetstagare har i stor utsträckning börjat på det 
specifika företaget då de haft kamrater som redan trivts bra på den 
arbetsplatsen. Arbetstagare på större företag har under våra intervjuer 
inte efterfrågat en god företagskultur i samma utsträckning som  de 
gjort på mindre företag. 
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När det gäller möjligheten att kunna utbilda och utveckla sig på 
företaget har diskussionerna tydligt gått isär mellan arbetstagare på 
stora och små företag. På små företag är utbildningsmöjligheten i och 
för sig förhållandevis viktigt men inte i samma utsträckning som på 
det stora företag. De vill kunna åka utomlands och avancera inom 
företaget även om detta är långt ifrån något avgörande kriterium. 
Arbetstagare på större företag däremot har sökt sig till sin arbetsplats 
då många av dem erbjuder en grundläggande utbildning och även 
andra mer specifika utbildningar. Att utveckla sig, avancera inom 
företaget och arbeta en period utomlands är oftast inga problem för 
arbetstagare på större företag, vilket de ofta har som ett starkt och 
näst intill avgörande kriterium vid val av arbetsplats.  
 
Angående lön och förmåner så skiljer sig diskussionerna inte åt 
nämnvärt. Arbetstagare på både stora och små företag är överrens om 
att varken en hög lön eller optionsprogram är avgörande vid valet av 
arbetsplats. Detta bottnar i vetskapen om att de alla besitter 
kunskaper som är eftertraktade på arbetsmarknaden vilket betyder 
att de är garanterade en god lön som de kan leva gott på. Istället 
värdesätter arbetstagarna andra faktorer som vi nyss nämnt. 
 
Att kunna påverka sin arbetssituation är av stor relevans för 
arbetstagare på mindre företag som berättat att de inte skulle klara av 
att jobba på ett stort företag där de inte skulle ha något att säga till 
om. Arbetstagare på större företag har inte nämnt detta kriterium i så 
stor utsträckning. 
 

6.2 FÖLJDERNA FÖR PERSONALSAMMANSÄTTNINGEN 
 
Då små respektive stora företag har förhållandevis skilda erbjudanden 
och då detta lockar till sig olika personligheter, får det vissa följder för 
personalsammansättningen på företaget. För små företag innebär det 
en förlust av introverta personligheter, fullföljarna, då dessa inte 
lockas av de erbjudanden små företag har. Stora företag riskerar 
däremot att förlora extroverta personligheter då dessa inte attraheras 
av stora företags erbjudanden. 
 

6.3 FORTSATTA STUDIER 
 
Vi anser att det har varit mycket intressant att studera vad som 
attraherar kompetent personal. När företagen fått en inblick i detta 
kommer problemet att behålla kompetensen, detta är något som 
kunde vara intressant att forska mer kring. Vidare skulle det vara 
intressant att gräva djupare i företagens erbjudande och de 
konsekvenser de kan tänkas ha för personalsammansättningen. Detta 
är något som framtida studenter och forskare kan bita i. 
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