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1. INLEDNING
För att säkerställa en organisations behov av kompetens kan det vara nödvändigt
att attrahera och rekrytera ny personal (Nilsson, Wallo, Rönnqvist och Davidson,
2011). Vad som lockar potentiella kandidater att söka sig till en tjänst eller en
organisation är dock inte helt fastställt. Organisationen i sig och dess
arbetsgivarvarumärke kan vara en del som har stor betydelse för attraktionen till
organisationen och tjänsten (Backhaus & Tikoo, 2004), liksom arbetet i sig
(Breaugh, 2008) och rekryteringsprocessen (Uggerslev, Fassina & Kraichy,
2012).
Att som organisation vara attraktiv för arbetssökande är extra viktigt inom yrken
där det råder konkurrens om arbetskraften (Turban & Greening, 1996). I Trender
och prognoser 2014 (Statistiska Centralbyrån, 2014) förväntas efterfrågan på
utbildade inom data- och informationsteknik överstiga tillgången. Här väntas
efterfrågan öka kraftigt under prognosperioden till följd av ett ökat behov av
dataspecialister inom olika branscher (Statistiska Centralbyrån, 2014). I
Arbetskraftsbarometern 2015 (Statistiska Centralbyrån, 2015) konstaterar att
majoriteten av arbetsgivare vill anställa fler de närmsta åren och på sikt inom
bland andra områdena programmering, systemvetenskap och datateknik. En stor
del av arbetsgivarna upplever en arbetskraftbrist inom dessa områden, framför allt
vad gäller yrkeserfarna (Statistiska centralbyrån, 2015).
IT&Telekomföretagen (2015) vittnar om att IT- och telekomsektorn har akut
kompetensbrist. I rapporten uppskattar författarna att underskottet kommer uppgå
till 60 000 personer år 2020 om inget drastiskt görs. Förklaringen bakom bristen
uppges främst bero på en ökad digitalisering, vilket bland annat innebär att fysiska
produkter blir digitala, tidigare lokala tjänster effektiviseras och
internationaliseras, och tillverkningsproduktion effektiviseras med hjälp av
robotisering och energieffektivisering. Detta leder till kraftig efterfrågan av
mjukvaru- och systemutvecklare, projektledare inom IT, IT-arkitekter och ITsäkerhetsexperter (IT&Telekomföretagen, 2015).
Att inte veta vad yrkesverksamma inom IT värdesätter i sitt arbetsliv skapar stor
risk för problem i form av ineffektiva processer, sämre prestationer och högre
personalomsättning (Enns, Ferratt & Prasad, 2006). Detta ligger till grund för
studiens problemområde. Därför är det studiens övergripande syfte att undersöka
vilka faktorer som har värdesatts av yrkesverksamma inom IT vid valet av
organisation och tjänst, så att detta kan utnyttjas av organisationer under
rekryteringsprocessen och vid utformning av befattningar.
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2. TEORETISK UTGÅNGSPUNKT
I detta kapitel presenteras en genomgång av teorier relevanta för studiens
övergripande syfte. Fenomen som berörs är bland andra attraktion av kompetens,
beslutsfattande, motivation och människosyn i organisationer.

2.1 Att attrahera kompetens
Nilsson et al. (2011) beskriver kompetensförsörjning i ett företag som en process
som avser att på kort och lång sikt attrahera, rekrytera, introducera, behålla,
utveckla och avveckla medarbetare. Vidare består processen enligt författarna av
tre faser: IN, I och UT. IN-fasen är den del av processen där organisationen arbetar
för att attrahera och rekrytera rätt personal med den kompetens som behövs såväl
i dagsläget som i framtiden. Nilsson et al. (2011) betonar vikten av att attrahera
och väcka intresse hos målgruppen, vilket kan ske genom att utåt förmedla en bild
av organisationen som en attraktiv arbetsgivare. Processen benämns ofta
employer branding, en marknadsföringsmetod med syfte att attrahera potentiella
anställda och säkerställa att befintliga anställda är engagerade i företagets kultur
och strategi (Backhaus & Tikoo, 2004; Jain & Bhatt, 2015; Nilsson et al., 2011).
Backhaus och Tikoo (2004) definierar employer branding som en process genom
vilken ett företag bygger en identifierbar, unik och attraktiv arbetsgivaridentitet.
Lyckad employer branding kan enligt författarna möjliggöra för organisationen
att attrahera de bästa kandidaterna. Enligt Carless (2005) handlar det i slutändan
om att hitta en matchning mellan organisationens och individens önskemål. En
sådan upplevd matchning är enligt Nilsson et al. (2011) viktig för att kunna
behålla individen och dess kompetens i företaget.

2.2 Beslutsfattande – rationella val och förväntansteori
Ett sätt att förklara beslutssituationer är utifrån teorin om rationella val (rational
choice theory), vilken baseras på ett antal antaganden om hur beslutsfattande på
individnivå går till. Green och Shapiro (1994) framhåller att ett av de mest
grundläggande antagandena är att när en individ har fler alternativ att välja mellan
grundas beslutet i någon form av maximering av värde. Det kan exempelvis
handla om att individen väljer det alternativ som optimerar möjligheterna att
uppnå egna mål. Författarna betonar att det gäller förväntade, inte faktiska, värden
av olika alternativ, vilket understryker att alla beslutssituationer involverar någon
form av osäkerhet.
En grundläggande utgångspunkt i teorin om rationella val är enligt Green och
Shapiro (1994) att avsikten att fatta ett visst beslut baseras på lust och
övertygelser. I linje med teorin om rationella val beskriver Alp och Özkan (2015)
valet av arbete som en beslutssituation där individen väljer det mest optimala
utifrån ett flertal olika kriterier att värdera alternativen utifrån. Likaså utgår Grund
(2013) från att förändringar i individers arbetsliv grundas i rationella beslut där
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de väljer att byta arbete om de tror att de kan gynnas av det. Vroom (1966)
förklarar att när en individ står inför en valsituation i arbetslivet utvärderas
möjligheten att uppnå egna mål genom att exempelvis besöka organisationen samt
prata med familj och vänner.
Vrooms Förväntansteori beskrivs som ett viktigt ramverk för att förstå
människors beslut och motivation i arbetslivssituationer (Wanous, Keon &
Latach, 1983). Enligt Vroom (1964) bestäms individens ansträngning (force) att
agera på ett visst sätt utifrån faktorerna valens (valence), förväntan (expectancy)
och medel (instrumentality). Valens definieras som en individs affektiva
orientering mot ett objekt eller resultat, det vill säga individens preferenser.
Förväntan representerar individens tro på sannolikheten att en viss handling eller
ansträngning kommer att leda till ett visst resultat, och medel syftar på hur mycket
eller lite ett resultat kan fungera som medel för att uppnå ett annat önskvärt utfall
(Vroom, 1964).
Wanous et al. (1983) framhåller att förväntansteorin har använts för att förklara
en rad olika aspekter av individers arbetsliv, men att teorin är särskilt applicerbar
på val av yrke och organisation att arbeta i, därför att dessa val är mer under
individens kontroll jämfört med exempelvis arbetsprestation och tillfredsställelse.
Det finns dock kritik mot förväntansteorin. Exempelvis går Van Eerde och
Thierry (1996) igenom studier om teorin och konstaterar att sambanden mellan
modellen och exempelvis yrkesval och arbetsmotivation är svagare än vad som
påträffats i tidigare genomgångar. De påpekar dock att attitydrelaterade aspekter
som preferenser och intentioner verkar ha större samband med modellen än
beteendemässiga aspekter som prestationer och faktiska beslut (van Eerde &
Thierry, 1996).
Centralt i både förväntansteorin och teorin om rationella val är utöver ovanstående
att den beslutsfattande individen har en benägenhet att förklara sina beslut utifrån
antagandet att de har varit optimala. Green och Shapiro (1994) förklarar att oavsett
hur korrekt en bedömning i efterhand visar sig vara tenderar individer att beskriva
beslutet som om det ändå var det bästa alternativet. Vroom (1966) föreslår att
detta är en strategi för att minska individens kognitiva dissonans, vilken kortfattat
kan beskrivas som ett obehag till följd av att attityder och beteenden står i konflikt
med varandra. Om individen upptäcker att den första bedömningen av alternativen
inte stämde överens med verkligheten, kan beslutet istället rättfärdigas genom att
värdera om och tillskriva det valda alternativet andra positiva följder (Vroom,
1966).

2.3 Motivation
Förståelsen för människors beteenden handlar i grund och botten om att förstå vad
som motiverar dem. Vroom (1964) konstaterar att människor arbetar av två
3

grundläggande orsaker. Dels finns en ekonomisk aspekt, att samhället efterfrågar
arbetskraft och att det därmed finns möjligheter att arbeta; dels finns en
motivationsaspekt, att människor föredrar att arbeta framför att inte arbeta
(Vroom, 1964). Frågan om motivation i relation till arbete har intresserat forskare,
filosofer och författare i snart ett sekel och forskningsområdet tycks vara lika
fascinerande då som nu (se exempelvis Baron, 1988; Deci, 1972, Delfgaauw &
Dur, 2007; Herzberg, Mausner & Snyderman, 1959; Twenge, Campbell, Hoffman
& Lance, 2010).
Herzberg et al. (1959) var en av de första att utforska frågan ”Vad vill människor
ha ut från sina jobb?”. Genom att fråga ett antal ingenjörer och
redovisningsekonomer om tillfällen där de mått särskilt bra eller dåligt över deras
arbete, identifierar de skillnader mellan faktorer som påverkar arbetstagarnas
positiva attityder och faktorer som påverkar deras negativa attityder. Faktorer som
skapar negativa attityder och otillfredsställelse kallas hygienfaktorer och berör
bland annat arbetsmiljö, orättvisa och ineffektivitet. De faktorer som skapar
positiva attityder och tillfredsställelse, motivatorerna, är till skillnad från
hygienfaktorerna kopplade till arbetet i sig och indikerar att arbetstagaren gör ett
bra jobb. Exempel på motivatorer är erkännande, prestation, avancemang, ansvar
och arbetsuppgifter (Herzberg et al., 1959).
Andra teoretiker har delat upp arbetsmotivationen i inre och yttre motivation (se
exempelvis Deci, 1972). Deci (1972) framhåller att den yttre motivationen förlitar
sig på belöningar som erhålls av någon annan än den anställda själv, till skillnad
från inre motivation där belöningen kommer inifrån den anställda. Bénabou och
Tirole (2003) beskriver yttre motivation utifrån yttre villkorliga belöningar som
lön, förmåner och möjligheten att nå andra mål med hjälp av arbetet. Inre
motivation handlar istället om individens vilja att utföra uppgiften för uppgiftens
skull (Bénabou & Tirole, 2003).
Baron (1988) framhåller att arbetstagare i stort motiveras av annat än ekonomisk
kompensation. Tidigare forskning har visat att belöningssystem som betonar yttre
belöningar faktiskt kan minska den inre motivationen, och därmed även
tillfredsställelse och engagemang (Baron, 1988). Deci (1975) förklarar att när en
individ får yttre belöningar för att göra något upplever individen att hen utför
uppgiften enbart för belöningens skull, vilket orsakar en minskning av en annars
naturlig inre motivation. Samtidigt skriver Delfgaauw och Dur (2007) att
ekonomiska incitament är viktiga även för arbetstagare med hög grad av inre
motivation. Författarna utvecklar tesen att människor tar hänsyn till faktorer
relaterat till inre och yttre motivation när de bestämmer om de ska acceptera eller
avböja ett jobberbjudande, och de resonerar kring att även om ekonomiska
incitament är viktiga så är det inte säkert att de kompenserar för jobbets inre
kvaliteter som skapar inre motivation. Med utgångspunkt i litteraturen verkar det
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finnas olika sätt att skapa inre motivation. Ett kan vara att utforma intressanta och
utmanade arbetsuppgifter (Deci, 1975), där motivationen grundar sig i intresse
och en bedömning av olika aktiviteters inre kvaliteter (Delfgaauw & Dur, 2007).
Ett annat sätt kan vara låta anställda vara delaktiga i beslut som rör dem (Deci,
1975). Ytterligare ett alternativ är att skapa inre motivation genom aktiviteter som
får individen att tänka positivt om sig själv (Delfgauuw & Dur, 2007).
Twenge et al. (2010) betonar också vikten av yttre belöningar som lön, materiella
förmåner och prestige, samt inre belöningar som ett intressant jobb med
utmaningar, variation och ansvar. Utöver dessa lyfter författarna ytterligare tre
typer av motiverande faktorer; fritid som innebär ett flexibelt arbete som fungerar
med familj och privatliv, altruistiska belöningar som handlar om att kunna hjälpa
samhället och andra människor genom sitt arbete, samt sociala belöningar som
berör gemenskap och samhörighet med andra människor kopplade till arbetet
(Twenge et al., 2010).
2.3.1 Job-characteristics model
Hur kan ett företag organisera arbetet så att det främjar motivation, hög prestation
och arbetstillfredsställelse? Ett sätt kan enligt Hackman och Oldham (1980) vara
att inspireras av deras job-characteristics model som bygger på fem motiverande
jobbkaraktäristika, vilka ska leda till tre viktiga psykologiska tillstånd. Tre av dem
är varierade arbetskrav (skill variety), helhetsupplevelser (task identity) och
meningsfulla arbetsuppgifter (skill significance). Dessa ska enligt Hackman och
Oldham (1980) leda till upplevd meningsfullhet i arbetet. Det fjärde är autonomi,
vilket ska bidra till upplevt ansvar i arbetet (Hackman & Oldham, 1980). Slutligen
ska feedback i arbetet bidra till kunskap om arbetsresultat (Hackman & Oldham,
1980).
Det finns enligt Hackman och Oldham (1980) också personliga moderatorer som
påverkar hur individen upplever arbetet. Dessa beskrivs som kunskaper och
färdigheter, utvecklingsbehov samt tillfredsställande arbetsförhållanden.
Hackman och Oldham (1980) förklarar exempelvis att en individ med kunskap
och färdigheter att klara av ett varierat arbete i större grad uppskattar det. Vad
gäller arbetsförhållanden bör individen även vara tillfreds med omgivande
faktorer såsom lön och kollegor, annars hämmas motivationen (Hackman &
Oldham, 1980).
Humphrey, Nahrgang och Morgensen (2007) konstaterar att social kontext är en
aspekt som förbisetts helt i Hackman och Oldhams (1980) job characteristics
model, vilket har bidragit till att sådana aspekter även har fått mindre
uppmärksamhet i senare studier. Därför har Humphrey et al. (2007) analyserat
betydelsen av just sociala, motiverande och kontextrelaterade jobbkaraktäristika.
5

Resultatet visar bland annat att sociala arbetsaspekter förklarar en liten del av
upplevd prestation och en större del av avsikten att avsluta anställningen.

2.4 Människosyn i organisationer
Ett sätt att förstå synen på människa och arbete är genom att undersöka olika
koncept för att organisera arbete i organisationer. Grenholm (1987) redogör för
sex teorier om arbete som framhåller olika synvinklar på dels människans syfte
med att arbeta och dels motivation till effektivt arbete.
Inledningsvis beskriver Grenholm (1987) en platonsk teori om arbete. Enligt
författaren grundas denna teori på att arbetet har ett relativt lågt värde och endast
är en aktivitet för att erhålla ekonomiska resurser för överlevnad och
självförverkligande utanför arbetet. En teori som liknar denna är den tayloristiska
teorin, då det främsta motivet till att arbeta enligt författaren även här är att erhålla
ekonomisk kompensation. Detta leder till en ständig strävan efter högre lön
(Grenholm, 1987). Den här synen på arbete grundar sig i konceptet Scientific
management som fokuserar på maximal framgång för såväl arbetsgivare som
anställda genom vetenskapliga metoder (Taylor, 1911). Här tillfredsställs
mänskliga behov inte under arbetstid utan på fritiden genom att nyttja resurser
som erhålls av arbetet (Grenholm, 1987). Den tayloristiska teorin stämmer väl
överens med hur Schein (1980) beskriver teori X syn på människan som rationellekonomisk, lat och främst motiverad av yttre belöningar.
Den tredje teorin som Grenholm (1987) redogör för är den lutherska kallelseläran,
vilken har utgångspunkt i kristendomen och hävdar att syftet med arbete är att
tjäna medmänniskan. Vidare finns en marxistisk teori om arbete, vilken
övergripande syftar till att människan uppnår självförverkligande genom att arbeta
med något meningsfullt (Grenholm, 1987). Att arbeta är på så sätt ett medvetet
och intelligent val.
Grenholm (1987) fortsätter med att redogöra för humanrelationsskolan, där
motivet för arbete är socialt förankrat och handlar om att uppnå socialt stöd och
gemenskap. Grundtanken är enligt författaren att arbetstagarnas prestation kan
förbättras genom att tillfredsställa deras sociala behov. En koppling kan dras till
det Schein (1980) beskriver som en människosyn där motivation antas utgå från
just sociala behov och relationer.
Det sista produktionskonceptet som tas upp av Grenholm (1987) är det
sociotekniska, vilket framhåller att arbetet i sig bör vara en källa till
behovstillfredsställelse och självaktualisering genom skapande av egenvärde och
mening. Här kan en parallell dras till teori Y och dess antaganden om
självaktualisering som det främsta mänskliga behovet (Schein, 1980).
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3. TIDIGARE FORSKNING
Här introduceras tidigare forskning med relevans för studiens problemområde.
Berörd forskning är bland annat sådan kring accepterandet av ett jobberbjudande
samt vilka organisationsfaktorer, jobbfaktorer och rekryteringsfaktorer som
påverkar attraktionen till ett företag.

3.1 Att acceptera ett jobberbjudande
Det råder tveksamheter kring vilka faktorer som har störst betydelse i människors
arbetsliv. Många studier har undersökt jobbpreferenser på olika sätt och ibland
kommit fram till motsägelsefulla resultat (se exempelvis Jurgensen, 1978;
Sutherland, 2011; Turban, Eyring & Campion, 1993; Twenge, Campbell,
Hoffman & Lance, 2010; Uggerslev et al., 2012). Återkommande teman i
forskningen om att attrahera, rekrytera och behålla personal indikerar dock att det
finns övergripande faktorer som har betydelse för individers val i
arbetssituationer, nämligen organisationsfaktorer, jobbfaktorer och faktorer
relaterat till rekryteringsprocessen (Boswell, Roehling, LePine, & Moynihan,
2003; Uggerslev et al., 2012). Vilken eller vilka av dessa som har störst betydelse
finns det dock ingen enighet om. Breaugh (2008) framhåller exempelvis att
jobbfaktorer som arbetsuppgifter, arbetstider och lön är viktigare än
rekryteringsprocessfaktorer som annons och rekryterarens beteende. Uggerslev et
al. (2012) föreslår att jobbfaktorer har störst betydelse i fältstudier, medan
rekryteringsprocessen visar större effekter i laborationsstudier. Andra menar att
faktorer spelar olika stor roll beroende på var i rekryteringsprocessen individen
befinner sig. Boswell et al. (2003) föreslår exempelvis att vissa jobbfaktorer är
viktiga i början av processen medan organisationsfaktorer spelar större roll i slutet
av processen. Följande avsnitt avser utforska faktorerna organisationen, arbetet
och rekryteringsprocessen för att ge en tydlig bild av forskningsläget.

3.2 Organisationen
I en studie av Turban et al. (1993) undersöker författarna vilka faktorer som var
viktiga för studenter vid beslutet att acceptera eller avböja ett jobberbjudande och
här visade resultatet att vilket företag det var som erbjöd tjänsten rangordnades på
andra plats, direkt efter typ av arbete. Detta indikerar att individens val av arbete
påverkas av vilken arbetsgivare det är som erbjuder tjänsten. Jain och Bhatt (2015)
undersöker vad studenter i Indien anser gör en arbetsgivare attraktiv, och
resultatet visade att ekonomisk stabilitet i företaget och work-life balance var
särskilt centralt. Work-life balance är ett begrepp som bland annat kan innefatta
bekväma och flexibla arbetstider för individen (Gallie, Felstead och Green, 2012).
En annan möjlighet till flexibilitet för både arbetsgivare och arbetstagare är
teleworking, att arbeta på distans, vilket enligt Taskin och Devos (2005) skapar
autonomi och flexibilitet som kan leda till en bättre balans mellan arbete och
privatliv. Författarna framhåller dock att distansarbete också medför ett större
individuellt ansvar, ett mer gränslöst arbete och en risk för social isolering.
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3.2.1 Överensstämmelse mellan individ och organisation
En överenstämmelse mellan individens och organisationens attribut leder enligt
Carless (2005) och Uggerslev et al. (2012) till positiva utfall. Carless (2005) tar
upp konceptet person-environment fit, som involverar såväl individens matchning
med organisatoriska faktorer, person-organization fit (PO-fit), som individens
matchning med tjänsten i sig, person-job fit (PJ-fit). Vad gäller PO-fit refererar
författaren mer detaljerat till ett tillstånd där individen och organisationen delar
grundläggande egenskaper och värderingar. PO-fit leder till en ömsesidig
attraktion mellan parterna vilket i sin tur påverkar intentionen att acceptera ett
jobberbjudande (Carless, 2005). Även Uggerslev et al. (2012) fann att upplevd
matchning med organisationen var den starkast förutsägande faktorn vid beslut att
acceptera ett jobberbjudande.
3.2.2 Organisationens sociala ansvar
Det faktum att delade värderingar påverkar attraktion mellan individ och
organisation har lett till forskning kring hur organisatoriskt socialt
ansvarstagande, såsom Corporate Social Responsibility (CSR), influerar
arbetssökandes attraktion till ett företag. Mankin (2009) definierar CSR som ett
begrepp som avser organisationers ansvar, med externt fokus på att
uppmärksamma hur deras arbete påverkar samhälle och miljö. I dag rör sig fokus
från CSR till CSP, Corporate social performance, vilket innebär en större
betoning på att åstadkomma en verklig, välgörande skillnad istället för att bara
tala om socialt ansvar (McGuire, 2010). Enligt Turban och Greening (1996)
innebär CSP dessutom ett skifte från ansvarstagande gentemot endast ekonomiskt
intresserade aktieägare till ansvarstagande gentemot alla intressenter, inklusive
anställda och samhället i stort. Resultaten av flertalet studier har indikerat att det
finns en länk mellan CSR/CSP och organisatorisk attraktivitet (se exempelvis
Albinger & Freeman, 2000; Catano & Hines, 2016; Leveson & Joiner, 2014;
Montgomery & Ramus, 2011; Turban & Greening, 1996) och mer specifikt att ett
företags rykte om att vara miljövänligt påverkar attraktionen (Bauer & AimanSmith, 1996; Guerci, Montanari, Scapolan & Epifanio, 2016).
Catano och Hines (2016) har genomfört en studie inriktad mot arbetssökande och
hur de ansåg att CSR påverkade ett företags attraktionskraft. Deras resultat visade
bland annat att respondenterna föredrog jobbannonser som tillhandahöll
information om företagets CSR-policys och indikationer om att företaget
värdesätter work-life balance, personlig utveckling, hälsa och säkerhet samt
delaktighet bland anställda, framför de som inte gjorde det (Catano & Hines,
2016). Leveson och Joiner (2014) har genomfört en liknande studie på studenter,
där resultaten visade att majoriteten av respondenterna värderade CSR högt vid
jobbsökandescenarion, men att majoriteten av dem var villiga att välja bort CSR
för större yttre belöningar. I motsats till detta visade resultatet från en studie av
Montgomery och Ramus (2011) att 95 procent av deras respondenter var villiga
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att ge upp en del av sin inkomst för ett företag som bryr sig om samhället,
miljömässig hållbarhet och etiska affärsprocesser. Av olika CSR-relaterade
frågor finns det indikationer på att ett etiskt arbetssätt på företaget anses vara
viktigare än exempelvis miljöfrågor (Leveson & Joiners, 2014; Montgomery &
Ramus, 2011). Forskning har också visat att CSR är viktigare för arbetssökande
med fler alternativ på arbetsmarknaden än för de som har färre valmöjligheter
(Albinger & Freeman, 2000; Turban & Greening, 1996).
Ett begrepp som kan liknas vid CSR/CSP är corporate citizenship, ett koncept
som involverar fyra nivåer av ett företags ansvarstagande (Lin, Tsai, Joe & Chiu,
2012). Dessa nivåer anger författarna som ekonomiskt, legalt, etiskt och
filantropiskt medborgarskap. Ett ekonomiskt medborgarskap talar för företagets
plikt att förvalta sina tillgångar väl och investera i sina anställda. Vidare innebär
ett legalt medborgarskap att verka inom ramen för lagen, ett etiskt medborgarskap
att följa moraliska regler och ett filantropiskt medborgarskap att engagera sig i
aktiviteter som gynnar mänskligheten (Lin et al., 2012). Författarnas studie av
arbetssökande studenter visade att det ekonomiska och legala medborgarskapet
påverkar ett företags attraktionskraft mest.
3.2.3 Sammanfattning
Vilka organisationsfaktorer som ansetts påverka en organisations attraktionskraft
har undersökts i flertalet studier, men återkommande faktorer som benämns i
forskning är övergripande organisationsrykte (Backhaus & Tikoo, 2004; Boswell
et al., 2003; Jain & Bhatt, 2015; Nilsson et al., 2011), sektor (Jain & Bhatt, 2015),
ekonomisk stabilitet i företaget (Jain & Bhatt; 2015; Montgomery & Ramus,
2011), work-life balance (Gallie et al., 2012; Jain & Bhatt 2015), matchning
mellan individ och organisation (Carless, 2005; Uggerslev et al., 2012), corporate
citizenship (Lin et al., 2012) och CSR/CSP (Albinger & Freeman, 2000; Catano
& Hines, 2016; Leveson & Joiner, 2014; Montgomery & Ramus, 2011; Turban &
Greening, 1996).

3.3 Arbetet
En av de första studierna om jobbpreferenser genomfördes av Jurgensen (1947),
där författaren lät arbetssökande till ett företag rangordna vilka faktorer de ansåg
vara viktiga i sitt arbete. Resultatet visade att trygghet var den högst rangordnade
jobbfaktorn, följt av avanceringsmöjligheter och typ av arbete. Lägst rangordnat
var förmåner och arbetsförhållanden. Jurgensen (1978) följde sedan upp den här
studien genom att fortsätta samla in data från samtliga arbetssökande till samma
företag under en 30-årsperiod. Överlag beskriver författarna resultaten som stabila
över tid, men de lyfter också tendenser till förändringar som skett under
tidsperioden. Exempelvis visade de senaste mätningarna, som genomfördes under
början av 70-talet, på en ökad betydelse av typen av arbete, lön och förmåner samt
en minskad betydelse av trygghet och arbetsförhållanden (Jurgensen, 1978).
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Trygghet tycks dock fortfarande vara en betydelsefull faktor (Jain & Bhatt, 2015;
Sutherland, 2011).
Turban et al. (1993) har undersökt jobbpreferenser hos ingenjörsstudenter inom
kemi och mekanik. Resultatet visade att typen av arbete var viktigast, följt av
möjligheten att avancera, kollegor, företaget, trygghet, geografisk plats,
överordnade, lön, arbetsförhållanden, förmåner och arbetstider. Vidare
undersökte författarna vilka faktorer som bidrar till att studenterna accepterade
eller avböjde ett jobberbjudande. Resultatet visade att orsakerna till att acceptera
ett jobberbjudande till stor del stämde överens med jobbpreferenser medan
orsakerna till att avböja ett erbjudande skiljde sig något från jobbpreferenserna
(Turban et al., 1993).
3.3.1 Inre belöningar
En metaanalys av Uggerslev et al. (2012) som bland annat undersökte vilka
jobbfaktorer som påverkar beslut i arbetslivssituationer indikerar att
kompensation och arbetet i sig är två aspekter av arbetet som har central betydelse
för individen. Vid jämförelse av de två verkar arbetet i sig ha större betydelse än
kompensationen, inklusive lön och förmåner (Uggerslev et al., 2012). Liknande
slutsatser har dragits av exempelvis Delfgaauw och Dur (2007) som argumenterar
för att högre lön ofta inte kompenserar för förlust av inre kvaliteter i ett arbete.
Inre aspekter av arbetet i sig som kan vara betydelsefulla är exempelvis att
arbetsuppgifterna är varierade och bestående av hela processer (Herzberg et al.,
1959). Möjligheten till utveckling och utmaning verkar också vara särskilt viktiga
(Uggerslev et al., 2012). Likaså drar Montgomery och Ramus (2011) slutsatsen
att möjligheten till intellektuell utmaning samt lärande i arbetet är centrala vid
valet av arbete för masterstudenter inom ekonomi. I linje med detta förklarar
Sutherland (2011) att en faktor som kan påverka attraktionen till en organisation
är erbjuden kompetensutveckling, vilket definieras som möjligheter till
utveckling av färdigheter i arbetet. Författaren lyfter även individens möjlighet att
använda sina förmågor och att ha ett arbete hen tycker om att utföra som högt
rangordnade jobbfaktorer. I linje med detta indikerade studien av Gallie et al.
(2012) att betydelsen av inre jobbfaktorer såsom att ha ett roligt och varierat arbete
som möjliggör initiativtagande och användning av sina förmågor har ökat mellan
1992 och 2006. Det finns dock andra studier som har indikerat motsatsen,
nämligen att betydelsen av inre belöningar som intresse och utmaningar har
minskat (Twenge et al., 2010).
3.3.2 Yttre belöningar
De flesta studier som har undersökt betydelsen av yttre belöningar som lön och
förmåner visar att dessa faktorer verkar vara viktiga men sällan de allra viktigaste
jobbfaktorerna. Detta framhålls exempelvis av Delfgaauw och Dur (2007) som
skriver att ekonomiska incitament är viktiga även för arbetstagare som är mycket
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motiverade av inre faktorer. Det finns dock resultat som tillskriver de yttre
belöningarna större betydelse. Exempelvis indikerade en studie av Grund
(2013) att lön kan vara en av de främsta orsakerna till att en individ byter arbete.
I studien undersöktes personer som bytt arbete mellan 1985 och 2006, varvid de
fick rapportera vilka jobbfaktorer som hade förändrats till det bättre, förändrats
till det sämre alternativt förblivit oförändrade till följd av bytet. Resultatet visade
att lön var den faktor som i störst mån hade förändrats till det bättre, följt av typ
av arbete. Vidare argumenterar författaren för att jobbfaktorer som uppvisar stora
positiva skillnader mellan det gamla och det nya arbetet torde vara särskilt viktiga.
Det framhålls dock att ökad lön kan vara en naturlig biprodukt av att byta arbete,
vilket i sådana fall gör resultaten missvisande (Grund, 2013). Samtidigt finns det
andra studier som också indikerar att lön och förmåner är bland de viktigaste
beslutsgrunderna i arbetsvalssituationer (Alp & Özkan, 2015).
Boswell et al. (2003) har en alternativ förklaring till hur det förhåller sig med
betydelsen av lön och förmåner. Författarna föreslår att dessa faktorer är viktiga i
början av rekryteringsprocessen, medan de är mindre viktiga vid det faktiska
beslutet att acceptera eller avböja ett jobberbjudande. En annan slutsats dras av
von Walter, Wentzek och Tomczak (2012), vilka beskriver lön som ett attribut
som har betydelse vid den faktiska beslutssituationen.
Att ett visst arbete ger status är också en del av dess yttre belöningar (Twenge et
al., 2010). Hur stor betydelsen är av att ha ett prestigefullt arbete är dock svårt att
avgöra utifrån den forskning som finns. Herzbergs (1959) studie visade att status
då inte var en särskilt viktig jobbfaktor. Ett flertal större studier som genomförts
sedan dess har inte undersökt betydelsen av status (se exempelvis Jurgensen,
1978; Turban et al., 1993; Montgomery & Ramus, 2011). Alp och Özkan (2015)
fann dock nyligen att den allra viktigaste påverkande faktorn vid ett
arbetslivsbeslut var hur prestigefullt arbetet upplevdes vara i samhället.
Geografiskt område identifieras av Montgomery och Ramus (2011) som en viktig
faktor vid beslut i arbetslivet. Turban et al. (1993) lyfter fram geografisk plats
som särskilt centralt vid beslut att avböja ett jobberbjudande, men mindre
betydelsefullt vid beslut att acceptera. I Grunds (2013) studie om förändringar i
jobbfaktorer till följd av arbetsbyte konstaterar han att bara en tredjedel har fått
bättre pendlingstid till följd av bytet. Tvärtom är det en lika stor andel som har
fått sämre pendlingstid, vilket enligt författaren indikerar att detta inte är en
särskilt viktig faktor.
3.3.3 Överensstämmelse mellan individ och arbete
Carless (2005) utforskar fenomenet person-job fit (PJ-fit), vilket beskrivs som en
matchning mellan en individs kunskaper, färdigheter och förmågor och de krav
som ställs i ett arbete. Författaren argumenterar för att den här matchningen spelar
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en central roll i individens beslut att acceptera ett jobberbjudande, till skillnad från
tidigare nämnda PO-fit som inte tycks påverka beslutet utan endast attraktionen
till företaget. Vidare går det vid PJ-fit till så att individen uppskattar sina egna
kunskaper, färdigheter och förmågor och jämför detta med den information som
erhållits om ett specifikt arbete. Kongruensen mellan den egna potentialen och det
som efterfrågas i arbetet utgör sedan en viktig beslutsgrund i en
arbetsvalssituation, där en större överensstämmelse mellan individen och
arbetskraven ökar sannolikheten för att individen tackar ja till arbetet (Carless,
2005).
3.3.4 Sociala belöningar
En annan matchning som också kan ha betydelse för beslutet att acceptera ett
jobberbjudande är den mellan individen och andra anställda i organisationen. Von
Walter et al. (2012) beskriver detta som ett abstrakt och dekontextualiserat
attribut, vilket innebär att det främst upplevs viktigt för individen när det är lång
tid kvar till det faktiska beslutet. Sociala faktorer framhålls som viktiga av fler
författare (Gallie et al., 2012; Montgomery & Ramus, 2011; Sutherland, 2011).
Gallie et al. (2012) undersöker exempelvis hur betydelsen av sociala faktorer har
förändrats över tid, där resultaten indikerade att vikten av att ha trevliga kollegor
och en bra relation till sina chefer har ökat mellan 1992 och 2006. Andra studier
har pekat på en minskad betydelse av sociala faktorer (Twenge et al., 2010).
3.3.5 Sammanfattning
Sammanfattningsvis verkar det finnas en rad olika aspekter av arbetet som
påverkar människors motivation och vilja att acceptera ett jobberbjudande. Yttre
motivationsfaktorer som lön (Gallie et al., 2012; Grund, 2013; Twenge et al.,
2010), förmåner (Jennings et al., 2003), möjlighet till kompetensutveckling och
utbildning (Backhaus & Tikoo, 2004; Sutherland, 2011), trygghet (Jain & Bhatt,
2015; Jurgensen, 1978; Sutherland, 2011), geografisk plats (Montgomery &
Ramus, 2011) och status (Alp & Özkan, 2015) är centrala, liksom inre
motivationsfaktorer som att ha ett intressant, varierat och utmanande arbete som
ger ansvar och möjliggör personlig och yrkesmässig utveckling (Herzberg, 1959;
Jurgensen, 1978; Montgomery & Ramus, 2011; Turban et al., 1993, Uggerslev et
al., 2012). Utifrån tidigare forskning går det även att urskilja en betydelse av
sociala motivationsfaktorer som att ha trevliga kollegor och en god relation till sin
chef (Gallie et al., 2012; Montgomery & Ramus, 2011; Sutherland, 2011; von
Walter et al., 2012).

3.4 Rekryteringsprocessen
Utöver arbetets karaktär, dess innebörd och organisationen i stort så har forskning
även visat att rekryteringsprocessen i sig kan ha påverkan på hur sökande
uppskattar en organisations och ett arbetes attraktionskraft (Hausknecht et al.,
2004; Uggerslev et al., 2012). Hausknecht et al. (2004) förklarar att det är viktigt
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att förstå de sökandes uppfattningar av rekryteringsprocessen, då det i slutändan
inte är endast organisationen som väljer sina anställda utan också de anställda som
väljer organisationen. Författarna utvecklar resonemanget genom att lyfta
faktumet att om de sökande uppfattar processen negativt så finns det en risk att
detta kommer påverka deras uppfattning om jobbet och organisationen, vilket i
sin tur kan leda till negativ ryktesspridning och att organisationen förlorar
potentiella kandidater.
3.4.1 Rekryteringsprocessens faser
Forskning tyder på att olika faktorer har olika stor betydelse för den arbetssökande
beroende på var i rekryteringsprocessen denne befinner sig (Nilsson et al., 2011).
I en studie av Uggerslev et al. (2012) med syftet att undersöka just vilka faktorer
som påverkar när i rekryteringsprocessen delas denna in i tre faser; att generera
sökande, att upprätthålla intresset hos aktuella kandidater, att erbjuda tjänsten till
en sökande. Författarna kom bland annat fram till att rekryterarens beteende
påverkade de sökandes bild av organisationen under de två inledande stadierna,
medan rekryteringsprocessens moment och genomförande värderades högre ju
längre processen var gången (Uggerslev et al., 2012). Utifrån detta betonar
författarna att det främst är under de två första stadierna som organisationen
faktiskt kan påverka hur rekryteringsprocessen bidrar till de sökandes uppfattning
av organisationen. Larsen och Phillips (2002) utforskar även de hur rekryterarens
beteende påverkar kandidaternas attityder under rekryteringsprocessen.
Författarna argumenterar för att potentiella kandidater som har mindre kunskap
om jobbet och organisationen är mer benägna att influeras av rekryteraren.
Rekryterarens beteende kan även påverka organisationens rykte och på så vis
indirekt ha inflytande på individens uppfattning om organisationen (Larsen &
Phillips, 2002 ).
3.4.2 Rättvisa och information
Sökande som har en positiv uppfattning av hur själva urvalet gått till i
rekryteringsprocessen är enligt Hausknecht et al. (2004) mer troliga att se positivt
på organisationen och acceptera ett jobberbjudande. Författarna framhåller vikten
av rättvisa och förespråkar därför att använda rättvisa urvalsverktyg för att öka
chanserna att kunna rekrytera från attraktiva yrkesgrupper. Dessa urvalsverktyg
bör också vara relevanta på så sätt att de är relaterade till arbetet och har förmågan
att bedöma individens framtida prestation. Carless (2005) belyser vikten av
realistic job previews, realistiska jobbförväntningar, som gör det möjligt för
individen att under rekryteringsprocessens gång värdera förväntad matchning
med organisationen. För att skapa realistiska jobbförväntningar bör det
tydliggöras vad arbetet kommer att innebära, vilket minskar risken för missnöje
och personalomsättning (Breaugh, 2008). Utöver tillräcklig och realistisk
information kring tjänsten anger Boswell et al. (2003) att även kontinuerliga
13

uppföljningar är viktigt för att behålla den jobbsökandes intresse under
rekryteringsprocessens gång.
3.4.3 Interaktion med anställda på arbetsplatsen
För att få chansen att upptäcka en upplevd matchning med företagets anställda,
vilket tidigare beskrivits kan påverka attraktionen till ett företag, krävs det att den
jobbsökande ges möjligheten att interagera med dessa under möten på företaget
(von Walter et al., 2010). Besök på arbetsplatsen är dessutom någonting som
Boswell et al. (2003) förespråkar. Författarna förklarar att arrangerade
arbetsplatsbesök bör ses som tillfällen att kunna imponera på den sökande och en
möjlighet att bygga en relation till denne. Vid sådana tillfällen är det enligt
författarna bra om den sökande får chans att träffa konstituerade på högre nivå
inom företaget.
3.4.4 Sammanfattning
För att sammanfatta så återfinns det i litteraturen ett antal aspekter av
rekryteringsprocessen som tenderar att påverka de jobbsökande. Exempelvis
aktuell fas av rekryteringsprocessen (Nilsson et al., 2011; Uggerslev et al., 2012)
och att det sker ett rättvist urval av kandidater samt att urvalsverktygen är
relaterade till arbetet (Hausknecht el al., 2004). Övrigt återkommande faktorer är
vikten av att erhållen information från företaget stämmer överens med personliga
mål och värderingar (Hausknecht et al., 2004), att den arbetssökande ges
realistiska jobbförväntningar (Breaugh, 2008; Carless, 2005), att det ges
kontinuerliga uppföljningar och att den jobbsökande erbjuds besök på
arbetsplatsen (Boswell et al., 2003).

3.5 Individfaktorer
Skiljer sig jobbpreferenser sig åt beroende på individfaktorer som kön, ålder och
utbildningsnivå? Det är en fråga som har intresserat många forskare inom det
aktuella fältet. Ett flertal studier har indikerat att det finns individuella skillnader
(se exempelvis Herzberg, 1959; Montgomery & Ramus, 2011; Twenge et al.,
2010), samtidigt som andra studier inte har lyckats identifiera några sådana
skillnader (se exempelvis Hausknecht et al., 2004; Turban et al., 1993). Keim och
Weitzel (2006) föreslår ett flertal individfaktorer som påverkar arbetssökandes
beteende, inklusive deras krav och förväntningar på organisationen och tjänsten.
Aspekter som författarna lyfter är sociodemografiska faktorer som kön och ålder,
personliga värderingar, utbildningsbakgrund, nuvarande karriärstatus och
yrkestillhörighet.
3.5.1 Kön
Jurgensens (1947) studier på jobbpreferenser visade inledningsvis en skillnad
mellan kvinnor och män gällande deras preferenser. I den första studien
rapporterade män i större utsträckning än kvinnor stor betydelse av en trygg
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anställningsform, avanceringsmöjligheter och förmåner medan kvinnor lade
större vikt än män vid typen av arbete, kollegorna, chefen och
arbetsförhållandena. Under de 30 åren som Jurgensens (1978) studier
genomfördes förändrades både kvinnors och mäns preferenser på ungefär samma
sätt. Exempelvis blev under perioden typ av arbete viktigare och trygghet mindre
viktigt för både kvinnor och män (Jurgensen, 1978). I linje med detta kunde
Turban et al. (1993) inte hitta några signifikanta skillnader mellan kvinnor och
män avseende uttryckta jobbpreferenser eller orsaker till att acceptera eller avböja
ett jobberbjudande. Senare studier har dock indikerat att det finns vissa skillnader
beroende på kön. Grund (2013) hittade exempelvis indikationer på att
avanceringsmöjligheter och trygghet var viktigare för män vid byte av arbete,
medan pendlingstid och arbetstider tycktes vara viktigare för kvinnor. Även
Sutherlands (2011) studie har indikerat att flexibilitet och passande arbetstider är
viktigare för kvinnor än för män. Författarna pekar också på att sociala faktorer
som att ha trevliga kollegor och en bra relation till sina överordnade är viktigare
för kvinnor. Vad män istället bryr sig mer om än kvinnor är möjligheten att
använda sina förmågor (Sutherland, 2011).
3.5.2 Ålder
Det kan också finnas individuella skillnader beroende på ålder och
generationstillhörighet. Twenge et al. (2010) betonar att generationer gör olika
erfarenheter till följd av deras samtid, vilket i sin tur skapar olika förväntningar
och preferenser gällande arbete och yrkesliv. Författarnas artikel beskriver en
jämförelse av tre studier om arbetsvärderingar hos studenter som genomförts vid
tre olika tillfällen i tiden: 1976, 1991 och 2006. Resultatet visade att den senaste
undersökningsgruppen värderade ett flexibelt arbete som fungerar med familj och
privatliv mer än de två tidigare undersökningsgrupperna. Detta stämmer överens
med resultatet från Jain och Bhatt (2015) som visade att work-life balance –
balansen mellan arbete och fritid – värderas högt av dagens unga studenter.
Studierna av Twenge et al. (2010) visade vidare att vid den senaste mätningen
värderades inre och sociala belöningar lägre än vid tidigare mätningar.
Värderingar kan också vara något som förändras med ålder. Till exempel visade
studien av Herzberg et al. (1959) att det fanns en koppling mellan högre ålder och
större betydelse av prestation i arbetet. En senare studie av Jain och Bhatt (2015)
indikerade att äldre lägger större vikt vid lön, flexibla arbetsförhållanden och
trygghet. Sutherland (2011) framhåller, i motsats till detta, att äldre bryr sig
mindre om lön och trygghet. Vidare lägger de även mindre vikt vid möjligheten
att avancera, och bryr sig istället mer om att ha flexibla arbetstider (Sutherland,
2011). Betydelsen av inre kvaliteter i arbetet kan också förändras med tiden, visar
en studie av Besen, Matz-Costa, Brown, Smyer och Putt-Catsouphes (2013).
Resultatet indikerade att variation, autonomi och vänskap i arbetet blir mindre
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viktigt i takt med att åldern ökar. Betydelsen av andra faktorer som feedback och
meningsfulla arbetsuppgifter förändras inte med åldern (Besen et al., 2013).
3.5.3 Utbildning
Vad gäller utbildningsbakgrund visade Grunds (2013) studie att
högskoleutbildade oftare rapporterar förbättrade karriärmöjligheter vid ett jobbyte
än personer med lägre utbildning, vilket enligt författaren kan tyda på att
möjligheten att avancera är mer betydelsefull för de med högre utbildning. Andra
studier har inte hittat inga skillnader till följd av utbildningsbakgrund (Jain &
Bhatt, 2015).
3.5.4 Arbetsliv
Den arbetssökandes situation kan också bidra till skillnader mellan individer.
Sutherland (2011) visar exempelvis att personer som aktivt letar efter en bättre
tjänst bryr sig mer om yttre belöningsfaktorer som avanceringsmöjligheter,
trygghet, förmåner och möjligheter till kompetensutveckling. Situationen kan
även påverkas av hur stora valmöjligheter i arbetslivet den enskilda arbetstagaren
har, visar en studie av Albinger och Freeman (2000). Författarna framhåller att
arbetstagare med många alternativ på arbetsmarknaden värderar arbetsgivarens
sociala ansvar, medan arbetstagare med färre valmöjligheter inte tillskriver detta
någon större betydelse.

3.6 Yrkesverksamma inom IT
Skiljer sig yrkesverksamma inom IT från individer inom andra yrkesgrupper?
Keim och Weitzel (2006) föreslår att det finns skillnader i hur medlemmar av
olika yrkesgrupper identifierar, prioriterar och ansöker till relevanta tjänster.
Författarna framhåller exempelvis, föga förvånande, att yrkesverksamma inom IT
ligger mer i framkant vad gäller elektroniska ansökningar och ställer högre krav
på tekniska aspekter av rekryteringsprocessen. En tidig studie av Herzberg et al.
(1959) jämförde jobbpreferenser mellan ingenjörer och ekonomer. Här hittade
författarna att arbetet i sig var viktigare för ingenjörer, medan ekonomer i större
grad värdesatte faktorer som avanceringsmöjligheter och personlig utveckling.
Även senare studier har indikerat skillnader beroende på yrkesgrupp. Alp och
Özkan (2015) visar exempelvis att yrkesverksamma inom just IT lägger stor vikt
vid att ha ett arbete som är meningsfullt och prestigefullt i samhället och mindre
vikt vid trygghet i anställningen. Andra studier har pekat i en annan riktning. Jiang
och Klein (2002), som undersökte aspekter av karriärtillfredsställelse bland
anställda inom IT, identifierar exempelvis trygghet som en av de viktigare
faktorerna. Författarna framhåller även ledningen, autonomi och work-life
balance som särskilt viktiga för den här yrkesgruppen.
Enns et al. (2006) betonar vikten av att ifrågasätta fördomar om yrkesverksamma
inom IT. I författarnas studie utforskades fördomar om denna yrkesgrupp och
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slutsatsen som drogs var att de bara stämmer till viss del. En vanlig bild av ITpersoner är enligt författarna att de bidrar med mycket till organisationen men har
samtidigt höga krav på lön, förmåner, intressanta arbetsuppgifter och möjlighet
att växa och utvecklas i yrkesrollen. Vidare investerar de energi och tid på att lära
sig nya teknologier och lösa eventuella problem, men förväntar sig också att hela
tiden bli utmanade och få möjligheten att använda dessa teknologier, annars är de
villiga att byta arbetsgivare. Enligt resultatet från studien som Enns et al. (2006)
genomförde tillhörde drygt en tredjedel av gruppen yrkesverksamma inom IT den
här stereotypen. Resten hade andra preferenser gällande organisation och arbete.
Författarna beskriver den livsstilsinriktade IT-personen, som har mindre behov av
erkännande och utveckling men värdesätter istället flexibilitet och work-life
balance högt. Ytterligare en bild som ges är av den engagerade IT-personen, som
har stort behov av trygghet men i gengäld kan arbeta när och var som helst (Enns
et al., 2006).
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4. SYFTE OCH FRÅGESTÄLLNINGAR
Det aktuella problemområdet berör bristen på IT-kompetens och en bristfällig
kunskap kring vad yrkesverksamma med sådan kompetens värdesätter i sitt
arbetsliv. Syftet med uppsatsen är därför att generera kunskap om vilka faktorer
som bidrar till att yrkesverksamma med IT-kompetens väljer att acceptera ett
jobberbjudande.

4.1 Frågeställningar
1. Hur viktiga har faktorer kopplade till organisationen, arbetet och
rekryteringsprocessen varit för yrkesverksamma med IT-kompetens när de
valt att acceptera ett jobberbjudande?
2. Vilka skillnader finns mellan yrkesverksamma med IT-kompetens, med
avseende på individfaktorer och arbetslivssituation, sett till hur viktiga
olika faktorer har varit vid beslutet att acceptera ett jobberbjudande?

4.2 Avgränsningar
Studien undersöker vilka faktorer som varit betydelsefulla för respondenterna vid
ett specifikt beslut om ett jobberbjudande. Det är inte studiens syfte att undersöka
respondenternas generella preferenser i arbetslivet, utan fokus är på vad som har
påverkat i en faktisk och konkret beslutssituation. Utöver ovanstående är det
studiens syfte att undersöka faktorer av den nya arbetsgivarens organisation, det
nya arbetet och rekryteringsprocessen som har haft betydelse för beslutet.

4.3 Presentation av företaget
Företag X, som stödjer den aktuella studien, är ett privat rekryteringsbolag som
hjälper andra företag med att rekrytera IT-kompetens. Företagets
rekryteringsavdelning består av rekryteringskonsulter med ansvar över
processerna samt researchers som ansvarar för att ta fram potentiella kandidater
och ta inledande kontakt med dessa. Eftersom företaget under de senaste åren har
rekryterat ett stort antal yrkesverksamma inom IT till ett flertal olika arbetsgivare
var det intressant att ta hjälp av dem inför den här studien. Befattningar som
företaget rekryterar till är främst system- och mjukvaruutvecklare, IT-tekniker,
chefer/ledare inom IT, designer, testare och olika roller inom hårdvara.
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5. METOD
I detta avsnitt redogörs den metodologiska utgångspunkt som styrt
forskningsprocessen. Vidare följer en detaljerad beskrivning av studiens upplägg,
tillvägagångssättet för datainsamling och analys av empirin. Slutligen ges en
reflektion kring kvalitetsvärdering och de etiska aspekterna av studien.

5.1 Metodologisk utgångspunkt
Holme och Solvang (1997) framhåller att valet av metodologisk utgångspunkt bör
göras strategiskt utifrån forskningens problemområde och syfte. Den aktuella
undersökningen avsåg svara på frågeställningar om vilka faktorer som var viktiga
för en specifik undersökningsgrupp samt hur eventuella skillnader mellan
individer såg ut. Eftersom undersökningsgruppen var relativt stor var ett
kvantitativt förhållningssätt det logiska valet. En kvantitativ metod var också ett
naturligt val då vi avsåg att kvantifiera data (Bryman, 2011) genom att mäta
diverse variabler samt använda statistiska bearbetning- och analysmetoder.
Befintliga teorier och tidigare forskning inom det aktuella fältet fungerade som
utgångspunkt för att formulera syfte och frågeställningar samt utforma
datainsamlingsinstrumentet, vilket gör studien deduktiv i enlighet med Bryman
(2011). Studien är också att betrakta som deskriptiv eftersom den avsåg att
beskriva olika förhållanden (Patel & Davidsson, 2011).
Studiens epistemologiska utgångspunkt, det vill säga syn på kunskap (Kvale &
Brinkmann, 2004), finner vi i empiricismen. Det betyder att den enda kunskap
som anses tillförlitlig är den som bevisats genom erfarenheter och sinnena
(Bryman, 2011). Även studiens ontologiska utgångspunkt är relevant, då detta
syftar till synen på verkligheten (Bryman, 2011). Verklighetssynen här grundar
sig i kritisk realism, i vilken verkligheten ses som objektiv och existerar
oberoende av vår kunskap om den (Bryman, 2011).

5.2 Studiens upplägg
Forskningsprocessen kan enligt Patel och Davidson (2011) delas upp i ett antal
steg, där de två första handlar om att identifiera ett problemområde samt söka och
gå igenom litteratur på området. Det aktuella problemområdet identifierades
utifrån ett intresse för attraktion och rekrytering samt kunskap om
kompetensbristen inom IT. Problemområdet fungerade som ett övergripande tema
för vad vi ville belysa genom vår studie, vilket enligt Holme och Solvang (1997)
ofta är det enda möjliga sättet att påbörja en undersökning på.
För att inhämta ytterligare kunskap kring problemområdet söktes litteratur genom
databasen Scopus. Sökord och formuleringar som användes var bland andra:
“accept job offer”; “attract job applicant”; “job choice”; “job preferences”;
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“person-job fit”; “person-organization fit”; “employee motivation”;
“organizational attractiveness”. Avsikten med litteratursökningen var att få en
introduktion till ämnet, förklaringar av grundläggande teorier, granska tidigare
forskning inom fältet och identifiera begränsningar.
Utifrån litteraturen och informationssamtal med företaget formulerades syfte och
frågeställningar, vilket beskrivs som nästa steg i forskningsprocessen av Patel och
Davidsson (2011). Syftet och frågeställningarna fungerade sedan som en ram för
hela studiens upplägg. De avgjorde studiens kvantitativa ansats, guidade
utformningen av enkäten och bestämde hur datamaterialet skulle analyseras.
Undersökningsgruppen som studerades kommer att beskrivas närmare nedan.

5.3 Undersökningsgrupp
Undersökning av en hel, avgränsad, population kallas för totalundersökning (Patel
& Davidson, 2011). Den aktuella studien undersökte samtliga personer som
rekryterats av Företag X under de senaste 18 månaderna av rekryterare som i
dagsläget är anställda av Företag X. Eftersom detta utgör hela populationen
betraktades undersökningen som en totalundersökning. Populationen bestod av
67 personer, där 51 personer (76 %) var män och 16 personer (24 %) var kvinnor,
som alla under de senaste 18 månaderna har accepterat ett jobberbjudande.

5.4 Datainsamlingsmetod
För att svara på studiens frågeställningar användes en strukturerad enkät som
datainsamlingsmetod. Ejlertsson (2014) beskriver enkäten som ett frågeformulär
med övervägande fasta svarsalternativ som respondenten själv får fylla i. Fördelar
med enkäter är bland annat möjligheten att undersöka många personer samt en
eliminerad intervjuareffekt (Bryman, 2011; Ejlertsson, 2014). Det är också mer
flexibelt för respondenten som kan svara när hen har tid (Bryman, 2011).
Potentiella nackdelar kan vara svårigheten att styrka respondenternas identitet,
risken för missförstånd och risken för bortfall (Ejlertsson, 2014). Graden av
strukturering i enkäter syftar på respondentens utrymme att svara fritt med egna
ord (Patel & Davidson, 2011) och ju mer strukturerade enkätfrågorna är desto
lättare blir det att senare analysera dem (Bell, 2006). Eftersom empirin från den
aktuella studien skulle bearbetas och analyseras med statistiska metoder ansågs
en hög grad av strukturering vara lämpligt vid datainsamlingen. Detta
förverkligades genom att enbart erbjuda fasta svarsalternativ i enkäten.

5.5 Tillvägagångssätt
I följande avsnitt ges en detaljerad beskrivning av de steg som togs i
undersökningsprocessen, från utformning av enkät och pilotstudie till distribution
och strategier för ökad motivation.
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5.5.1 Enkäten
Utifrån teorier och tidigare forskning samt dialog med företaget utformades
enkäten som visas i sin helhet i Bilaga 1. Då flertalet respondenter inte talade
svenska utformades enkäten på engelska. Enkäten inleddes med ett antal
bakgrundsvariabler med syftet att ge oss en bild av respondentgruppens
demografiska sammansättning samt möjliggöra jämförelser mellan olika grupper.
Enkätens huvuddel bestod av påståenden och frågor kopplade till respondenternas
beslut att acceptera jobberbjudandet. Dessa delades upp på tre teman som hade
identifierats i litteraturen; organisationsfaktorer, jobbfaktorer och faktorer
relaterade till rekryteringsprocessen. Under respektive tema ombads
respondenterna att svara på ett antal frågor på en skala inspirerad av Qmetodologi, vilket innebär att respondenten placerar respektive påstående på en
dimension som exempelvis kan sträcka sig mellan inte alls viktigt och mycket
viktigt (Clark-Carter, 1997). På så sätt kan forskaren se hur olika faktorer
värdesätts och prioriteras av olika individer och grupper (Clark-Carter, 1997).
Frågorna som ställdes berörde hur viktiga olika aspekter av organisationen, arbete
och rekryteringsprocessen varit vid beslutet att acceptera jobberbjudandet, med
fasta svarsalternativ på en sex-gradig skala mellan ytterligheterna “not at all
important” (“inte alls viktigt”) och “very important” (“mycket viktigt”). Ett jämnt
antal svarsalternativ användes för att få respondenterna att ta ställning (Ejlertsson,
2014), samt för att undvika centraltendensen (Patel & Davidson, 2011). Frågorna
under respektive tema strukturerades så att ordningsföljden skulle känna logisk
för respondenten, vilket förespråkas av Ejlertsson (2014). Av intresse från
företagets sida avslutades enkäten med ett fåtal frågor gällande huruvida
respondenterna fortfarande arbetade kvar i samma position och om de trivdes.
Dessa frågor går utanför studiens syfte och kommer därför inte att ingå i analysen.
Enkäten skapades med hjälp av enkätverktyget webbenkater.com. Trots att
svarsfrekvensen för webbaserade enkäter normalt sett är mycket låg (Ejlertsson,
2014) valdes den här metoden för att underlätta behandling av datamaterialet. Det
var också ett praktiskt val, eftersom respondenterna är utspridda på olika
arbetsplatser och skulle därför inte ha möjlighet att besvara enkäten vid ett samlat
tillfälle.
5.5.2 Pilotstudie
Innan den verkliga undersökningen genomförs kan det enligt Ejlertsson (2014)
vara lämpligt att genomföra en pilotstudie i vilken den tänkta enkäten testas.
Syftet med en sådan studie är att undersöka hur frågorna tolkas och om
instruktioner samt enkätstruktur förstås på rätt sätt. Därför genomfördes en mindre
pilotstudie där samtliga deltagare någon gång stått inför en liknande
beslutssituation som urvalsgruppen. Tack vare denna pilotstudie fick vi en
uppfattning om hur frågorna uppfattades och tolkades, och kunde därefter göra
korrigeringar i form av att formulera om och ta bort frågor.
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5.5.3 Distribution och motivation
Den webbaserade enkäten distribuerades till samtliga respondenter i
urvalsgruppen via e-post med bifogad webblänk. Bifogades gjordes även ett
följebrev (se Bilaga 2) som på ett ärligt och informativt sätt berättade om studiens
syfte, respondentens rättigheter samt varför respondenten blivit utvald att delta i
enlighet med gällande forskningsetik (Bell, 2006; Bryman, 2011; Ejlertsson,
2014). Följebrevet formulerades även personligt till respektive respondent och
lyfte fram positiva aspekter av att delta i studien. Detta gjordes med tanke på det
faktum att svarsfrekvensen på enkäter i allmänhet har sjunkit i hela västvärden
under de senaste decennierna och att det bästa sättet att få respondenterna att delta
är genom att öka deras motivation (Ejlertsson, 2014). Vi valde att fokusera på
respondenternas inre motivation genom att göra studien intressant och relevant,
och erbjöd därför ingen yttre belöning eftersom det kan minska svarens kvalitet
(Ejlertsson, 2014). Dagen efter distribution av enkäten ringde vi
uppföljningssamtal till samtliga respondenter för att öka svarsfrekvensen. Om
respondenten inte kunde nås via telefon skickades ett sms med kortfattad
information ut. Respondenterna blev informade om dessa uppföljningssamtal i
följebrevet.
För att undvika att enkäten glömdes bort av respondenterna skickades två
påminnelser ut, efter rekommendation från Bryman (2011). Vi skickade ut
påminnelser via e-post till samtliga respondenter. Dessa var inte riktade till varje
respondent personligen utan formulerades likadant till alla för att spara tid.

5.6 Bortfall
Totalt skickades 67 enkäter ut. Av dessa svarade 53 personer, vilket utgör drygt
79 procent av undersökningsgruppen. Detta är enligt Bryman (2011) att betrakta
som en bra svarsfrekvens.
Det interna bortfallet bestod till största delen av sex enkäter där flera hela avsnitt
missades eller valdes bort. Tre av respondenterna svarade enbart på
bakgrundsfrågorna, vilket innebär att de ingår i den övergripande beskrivningen
av respondenterna men inte i någon av analyserna rörande enkätens huvuddel. Tre
personer svarade på bakgrundsfrågorna och organisationsdelen, men missade
delen om arbetet i sig och rekryteringsprocessen. En av dem hade dessutom inte
svarat på organisationsdelens sista fråga, vilken handlade om betydelsen av att
arbetsgivaren låter anställda vara delaktiga i beslutsprocesser. Utöver det här var
det en respondent som inte fyllde i ålder. Dessa enkäter inkluderades i studiens
övergripande resultat och analyser som inte krävde inomgruppsjämförelser
mellan faktorer där någon variabel saknades.
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5.7 Bearbetning och analys av data
Här beskrivs tillvägagångssättet för bearbetning och analys av datamaterialet. I
synnerhet berörs variabelbearbetning, faktoranalys och skapande av index samt
statistiska tester. I fortsättningen används begreppen variabel, faktor och index
enligt följande: variabel syftar på en enskild enkätfråga, faktor syftar på en ny
variabel som skapats utifrån en faktoranalys och index syftar på en sådan faktor
som består av fler än en variabel.
5.7.1 Variabelbearbetning
För att bearbeta data användes Excel och SPSS. Rådata som erhölls från det
webbaserade enkätverktyget laddades ner i en excel-fil där kodning av all ickenumerisk data gjordes. I variabeln kön gavs “female” siffran 1, “male” siffran 2
och “other” nummer 88. Samma princip tillämpades för resterande
bakgrundsvariabler. Nummer 88 användes konsekvent för alternativet “other” vid
de frågor det erbjöds för att tydligt skilja ut dem från de andra alternativen. Svaren
från enkätens huvuddel fick i enkätverktyget automatiskt ett värde mellan ett och
sex, där 1 stod för “not at all important” och 6 stod för “very important”. När
datamaterialet hade kodats fördes det över till SPSS där saknade värden gavs
koden 99.
För att kunna jämföra olika åldersgrupper delades respondenterna in i
åldersgrupperna “under 30 år”, “30 till 39 år” och “40 år och äldre”. Gränserna
valdes med hänsyn till åldersfördelningen för att få grupper av lämplig storlek.
Vi valde att betrakta variablerna i enkätens huvuddel som variabler på en
ungefärlig intervallskala (Aron, Aron & Coups, 2009). Schwab (1999) framhåller
att åsikterna går isär om huruvida attitydskalor och liknande uppfyller kraven för
intervallskala eller om de bör ses som ordinalskalor, men betonar att även om en
sådan skala inte har strikta intervall så kan statistik som kräver meningsfulla
intervall, det vill säga parametriska test, ändå användas utan någon större
problematik. Inom forskningsfältet psykologi kan en variabel där mätvärdet ligger
nära respondentens sanna värde vanligtvis betraktas som en intervallvariabel
(Aron et al., 2009).
5.7.2 Faktoranalys och index
För att identifiera centrala faktorer samt för att reducera antalet variabler
genomfördes tre explorativa faktoranalyser, en för respektive tema i enkätens
huvuddel (se Bilaga 4), som sedan låg till grund för skapandet av ett antal index.
I faktoranalyserna användes principalkomponentsanalys som extraktionsmetod
och för att renodla faktorerna användes Varimax-rotation. Faktorer med ett
Eigenvärde större än 1 användes. Efter rekommendation (Field, 2013)
inkluderades endast variabler med laddningar över .4 eller under -.4. I de fall där
en variabel laddade på fler än en faktor inkluderades den i den faktor på vilken
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variabeln hade starkast laddning. Det enda undantaget var variabeln prestige, som
laddade positivt på två faktorer. Här valde vi att inkludera variabeln i faktorn med
lägre laddning till följd av att variabeln annars hade exkluderats vid skapandet av
index på grund av ett för lågt reliabilitetsvärde.
Faktoranalysen av samtliga organisationsvariabler kunde utläsa fyra faktorer;
Företag och kultur, Balans och hälsa, Samhällsansvar och Ekonomisk stabilitet
(se Bilaga 4). Den första faktorn berör företaget i sin helhet och dess kultur, varvid
fyra enkätfrågor ingår. Dessa gäller huruvida företaget är ett produkt- eller
konsultbolag samt företagets rykte, produkter/tjänster och beslutsprocesser.
Faktor två kopplat till organisationen berör dess syn på balans och hälsa. Detta
består av fyra enkätfrågor om företagets syn på balans mellan arbete och privatliv,
arbete på distans, flexibilitet och omtanke om de anställdas hälsa. Den tredje
faktorn handlar om företagets samhällsansvar. Här ingår tre enkätfrågor berörande
företagets värderingar, engagemang i sociala frågor och miljömässig hållbarhet.
Slutligen har vi faktorn Ekonomisk stabilitet, som endast bestod av en enkätfråga
angående just företagets ekonomiska stabilitet.
Sex faktorer kunde urskiljas från faktoranalysen av variablerna kopplade till
arbetet (se Bilaga 4). Den första faktorn berörde arbetet i sig och dess Inre
belöningar. Inkluderades gjorde sex enkätfrågor om huruvida arbetet var
utmanande, intressant och varierat samt om det innebar ansvar, professionell
utveckling och personlig utveckling. Faktor två hade framförallt en social
dimension. Här återfanns fem enkätfrågor gällande betydelsen av teamstruktur,
interaktionsmöjligheter, kollegor och prestige, samt möjligheten att använda
kunskaper, färdigheter och förmågor. Denna faktor benämndes därmed Sociala
belöningar. Den tredje faktorn, Yttre belöningar, inkluderade variablerna lön,
förmåner och trygghet. Faktor fyra hade en koppling till karriärmöjligheter inom
IT-området och bestod av två enkätfrågor som berör just karriärmöjligheter och
tilltalande teknologier. Vidare berörde den femte faktorn Arbetets utformning.
Här inkluderades variablerna autonomi och arbetsmetoder. Den sjätte och sista
faktorn inkluderade variablerna pendlingstid och en passande chef/teamledare.
Faktoranalysen av variablerna kopplade till rekryteringsprocessen identifierade
tre faktorer (se Bilaga 4). Den första inkluderar tre enkätfrågor som handlar om
ett respektfullt bemötande av rekryteraren, en detaljerad och ärlig beskrivning av
tjänsten, och första mötet med den framtida chefen eller teamledaren. Samtliga
berör centrala delar av rekryteringsprocessen och benämndes därmed
Rekryteringsmoment. Faktor två innefattade tre enkätfrågor om regelbunden
uppföljning, relevanta moment och en rättvis förhandling. Dessa tre har en tydlig
koppling till Relevans och rättvisa. Den tredje och sista faktorn handlade om
besök på arbetsplatsen och inkluderade enkätfrågan som handlade om detta.
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Med utgångspunkt i faktoranalyserna skapades index av respektive faktor.
Indexen reliabilitetstestades med Cronbach’s Alpha, vilket är ett test som
undersöker hur väl flera variabler mäter samma bakomliggande koncept. Gränsen
för en acceptabel Alphanivå sattes vid .7 i enlighet med Field (2013). Detta
innebar att den sjätte faktorn från jobbfaktoranalysen exkluderades från vidare
bearbetning till följd av att Cronbach’s Alpha ansågs vara för lågt. Vid ett tillfälle
innebar det även att en variabel exkluderades från ett index, då exkluderingen
gjorde att indexet fick acceptabel reliabilitet. Detta gällde indexet för Yttre
belöningar, där variabeln trygghet exkluderades (se Bilaga 5).
5.7.3 Statistiska tester
Vid analys av datamaterialet använde vi oss konsekvent av en alfanivå på .05. För
att jämföra medelvärden mellan två grupper användes oberoende t-test (t).
Medelvärdesjämförelser mellan fler än två faktorer genomfördes med
variansanalys
av
inomgruppsdesign
(envägs-ANOVA,
F),
och
medelvärdesjämförelser mellan fler än två grupper gjordes med variansanalys av
mellangruppsdesign (envägs-ANOVA, F). För att säkerställa jämn och
normalfördelad varians testades datamaterialet med Mauchly’s test of sphericity
respektive Levene’s test of homogeneity of variance. I de ANOVA-test där
Mauchly’s test of sphericity var signifikant justerades F-statistiken med
Greenhouse-Geisser vid större avvikelser (Greenhouse-Geisser-värdet ε < 0.75)
och Huynh-Feldt vid mindre avvikelser (ε > 0.75) (Field, 2013). När Levene’s test
of homogeneity of variance var signifikant justerades teststatistiken med hjälp av
Welch efter rekommendation från Field (2013). Vid post-hoc jämförelser
användes Bonferroni som metod vid jämn varians och Games-Howell vid ojämn
varians.
I resultat och bilagor används vissa förkortningar, där N och n står för antal
respondenter, M står för medelvärde, Sd står för standardavvikelse. Slutligen står
r för effektstorlek, vilket är ett mått på hur stor en skillnad är.

5.8 Kvalitetsvärdering
För att säkerställa att studien höll hög kvalitet resonerade vi kring validitet och
reliabilitet. Validitet handlar om att instrumentet mäter det som avses att mätas
(Field, 2013). En central del av validiteten i enkäter är innehållsvaliditeten som
handlar om hur väl mätinstrumentet täcker kunskapsområdet (Patel & Davidson,
2011). För att säkra innehållsvaliditeten gjorde vi noggranna förberedelser inför
utformningen av enkäten. Detta inkluderade att fördjupa oss i teorier och tidigare
forskning inom det aktuella fältet samt diskutera fältet med kunniga personer
inom området. Utifrån litteraturen härleddes sedan relevanta variabler som
därefter operationaliserades till enkätfrågor.
Vidare handlar reliabilitet om mätinstrumentets tillförlitlighet, det vill säga att det
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kan användas upprepade gånger med samma resultat (Borg & Westerlund, 2013).
Reliabiliteten i en enkät kan enligt Patel och Davidson (2011) vara svår att
bedöma i förväg. En positiv reliabilitetsaspekt som lyfts fram av Ejlertsson (2014)
är att intervjuareffekten elimineras när enkäter används som
datainsamlingsmetod. När datamaterialet var insamlat reliabilitetstestades, som
tidigare nämnt, de index som sedan användes i analysen.

5.9 Etiska överväganden
Forskning som undersöker människa och samhälle innebär alltid etisk
problematik, vilket gör det särskilt viktigt att väga nyttan av den mot eventuella
intrång i individers privatliv (Holme & Solvang, 1997). Vi har därför varit
noggranna med att undvika frågor som skulle kunna upplevas stötande på något
sätt. Utifrån det etiska perspektivet valde vi även att ta bort vissa
bakgrundsvariabler, såsom civilstånd och familjesituation, då de inte var relevanta
för vårt syfte och kunde upplevas som ett onödigt intrång i respondenternas
privatliv.
Följande fyra krav ställs på all forskning; informationskravet, samtyckeskravet,
konfidentialitetskravet och nyttjandekravet (Patel & Davidson, 2011). För att
säkerställa kraven informerade vi till att börja med samtliga berörda personer om
studiens syfte och innebörd. Respondenterna informerades genom ett följebrev
där vi förklarade syftet med studien, förtydligade att deras medverkan var frivillig
samt upplyste dem om att svaren skulle hanteras konfidentiellt och enbart
redovisas på gruppnivå (se Bilaga 2). Nyttjandekravet, som innebär att insamlade
uppgifter endast får utnyttjas för forskningsändamålet (Bryman, 2011),
säkerställde vi genom att vara de enda med tillgång till datamaterialet för att på så
sätt kunna kontrollera att det endast användes för studiens syfte.
Med konfidentialitet menas att respondenten inte ska kunna identifieras genom
personuppgifter eller tydliga personbeskrivningar (Bell, 2006). Kravet på
konfidentialitet levde vi upp till genom att inte redovisa några resultat på
individnivå, varken i resultatdelen eller till handledare på universitetet och
Företag X. Eftersom kontaktuppgifter till respondenterna erhölls från Företag X
var de medvetna om vilka som ingick i totalundersökningen, men de fick ingen
information om vilka som sedan deltog i undersökningen. Alla kontaktuppgifter
behandlades med försiktighet.
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6. RESULTAT
Närmast ges en beskrivning av studiens resultat. Begreppet variabel används för
att beskriva enskilda enkätfrågor, och begreppet faktor används för att beskriva
faktorerna från faktoranalysen. Kapitlet inleds med deskriptiv statistik som
beskriver respondentgruppens demografi. Därefter presenteras resultat från
genomförda analyser, uppdelat på studiens tre teman; organisationen, arbetet
och rekryteringsprocessen. Varje tema inleds med en jämförelse av dess faktorer,
varpå enskilda variabler kommenteras. Under respektive tema redogörs även för
skillnader beroende på individfaktorer och arbetslivssituation. Deskriptiv statistik
för samtliga variabler återfinns i Bilaga 3 och deskriptiv statistik för
gruppjämförelser som beskrivs i resultatet presenteras i Bilaga 6. Avslutningsvis
ges en sammanfattning av resultatet i sin helhet.

6.1 Beskrivning av respondentgruppen
De svarande respondenterna bestod av 53 personer totalt, varav 40 män (75.5%),
10 kvinnor (18.9%) och 3 personer (5.7%) som valde att inte uppge kön.
Respondenternas ålder varierade mellan 20 och 54 år med en medelålder på strax
över 33 år. En av respondenterna valde att inte uppge ålder. Deras
utbildningsbakgrund presenteras i Figur 1.

Figur 1. Högsta slutförda utbildning. Frekvenser och andel i procent.

Av respondenterna var 41 (77.4%) anställda när rekryteringsprocessen med
Företag X påbörjades, medan 10 (18.9%) inte var anställda och 2 (3.8%) uppgav
att inget av dessa alternativ stämde in på deras situation. Knappt hälften av
respondenterna, 24 personer (45.3%), uppgav att de själva sökte den aktuella
tjänsten, medan dryga hälften, 29 personer (54.7%), angav att de kontaktades av
en rekryterare. En majoritet av 40 personer (75.5%) rekryterades till produktbolag
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och de resterande 13 (24.5%) rekryterades till konsultbolag. I Figur 2 ges en
sammanställning av vilka befattningar som respondenterna rekryterades till.

Figur 2. Befattningar respondenterna rekryterades till. Frekvenser och andel i procent.

6.2 Organisationen
Respondenterna fick i en del av enkäten ta ställning till hur stor betydelse olika
delar av organisationen hade för deras beslut att acceptera det aktuella
jobberbjudandet. Variablerna i enkäten reducerades, utifrån en faktoranalys, ner
till fyra organisationsfaktorer som tillsammans förklarade 71 procent av
variationen i variablerna (se Bilaga 4). Dessa fyra faktorer, baserade på ingående
variabler, jämfördes sedan med varandra (se Figur 3).

Figur 3. Grafisk illustration av betydelsen av respektive organisationsfaktor.
Medelvärden och standardavvikelser (N=49).
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I Figur 3 presenteras medelvärden och standardavvikelser för respektive
organisationsfaktor. Här visade sig medelvärdet för Företag och kultur (M = 4.80),
Balans och hälsa (M = 4.81) samt Ekonomisk stabilitet (M = 4.86) vara signifikant
högre än medelvärdet för företagets Samhällsansvar (M = 3.53), F(3, 144) =
30.59, p < .001, r = .39. I övrigt fanns inga signifikanta skillnader.
Av de enskilda enkätfrågorna skattades balans mellan arbete och privatliv högst,
följt av arbetsgivarens omtanke om medarbetarnas hälsa, huruvida företaget var
ett produkt- eller konsultbolag, flexibla arbetstider och företagets ekonomiska
stabilitet (se Bilaga 3). Lägst skattades miljö och hållbarhet samt företagets
engagemang i sociala frågor. Dessa variabler hade medelvärden på den undre
halvan av skalan.
6.2.1 Hur påverkar individfaktorer?
För att undersöka om det fanns skillnader avseende betydelsen av olika
organisationsaspekter beroende på individfaktorer utfördes först en jämförelse av
de fyra reducerade organisationsfaktorernas betydelse mellan olika grupper. Det
visade sig att det inte fanns några signifikanta skillnader i hur
organisationsfaktorerna skattades beroende på varken kön, ålder eller
utbildningsbakgrund.
Därefter analyserades skattningen av samtliga enskilda enkätfrågor mellan dessa
grupper. Här kunde vi hitta signifikanta skillnader beroende på ålder och
utbildningsbakgrund.
Vad gäller ålder visade det sig att miljö och hållbarhet skattades signifikant högre
av de som var i åldern 30-39 år (M = 3.75, Sd = 1.41) än av de som var under 30
år (M = 2.63, Sd = 1.43), F(2, 46) = 3.58, p = .036, r = .27. Huruvida företaget
var ett produkt- eller konsultbolag skattades också signifikant högre av de i åldern
30-39 år (M = 5.55, Sd = 0.60) än av både de som var under 30 år (M = 4.53, Sd
= 1.39) och de som var 40 år och uppåt (M = 4.90, Sd = 0.57), F(2, 25.4) = 6.75,
p = .004, r = .46. Vad gäller balans mellan arbete och privatliv värdesattes detta
signifikant högre av de äldre åldersgrupperna, 30-39 år (M =5.65, Sd = 0.59) och
40+ (M = 5.70, Sd = 0.48), än av den yngsta gruppen, under 30 år (M = 4.74, Sd
=1.33), F(2, 46) = 5.75, p = .006, r = .33.
Avseende utbildningsbakgrund identifierades signifikanta skillnader i betydelsen
av företagets engagemang i sociala frågor (F(3, 46) = 3.82, p = .016, r = .28), där
gruppen som valde alternativet “annat” (M = 4.17, Sd = 1.94) värdesatte företagets
sociala engagemang signifikant högre än de som hade läst upp till 3 års
universitetsstudier (M = 2.10, Sd = .99). Ytterligare en signifikant skillnad gällde
vikten av företagets omtanke om medarbetarnas hälsa (F(3, 15.084) = 5.97, p =
29

.007, r = .53), där gruppen “annat” (M = 5.83, Sd = 0.41) även här rapporterade
högre värden än de med upp till tre års universitetsstudier (M = 4.70, Sd = 1.16).
6.2.2 Hur påverkar arbetslivssituation?
För att undersöka om det fanns skillnader avseende betydelsen av olika
organisationsaspekter beroende på arbetslivssituation gjordes jämförelser utifrån
två gruppindelningar; huruvida respondenten var anställd eller inte samt huruvida
respondenten sökte tjänsten själv eller blev kontaktad av en rekryterare. Vad
gäller organisationsfaktorernas betydelse visade det sig inte finnas några
signifikanta skillnader med hänsyn till dessa gruppindelningar.
Därefter jämfördes ovanstående grupper avseende hur de skattade enskilda
variabler. Här fanns inte heller några signifikanta skillnader.

6.3 Arbetet
I enkätdelen om arbetet fick respondenterna ange hur viktiga olika aspekter av
arbetet var för deras beslut att acceptera det aktuella jobberbjudandet. Variablerna
i enkäten reducerades, utifrån en faktoranalys (se Bilaga 4), ner till fem
jobbfaktorer som jämfördes med varandra.

Figur 4. Grafisk illustration av betydelsen av respektive jobbfaktor.
Medelvärden och standardavvikelser (N=47).

I Figur 4 presenteras ovan nämnda jobbfaktorer. Vid jämförelsen indikerade
Mauchly’s test of sphericity att variansen i datamaterialet var ojämn (X (9) =
21.25, p = .012). Därför justerades frihetsgraderna med Huynh-Feldt (ε = .79).
Därefter kunde signifikanta skillnader identifieras, F(3.41, 156.61) = 6.86, p <
.001, r = .13. Medelvärdet för Inre belöningar (M = 5.11) var signifikant högre än
medelvärdet för Sociala belöningar (M = 4.44, p < .001), Yttre belöningar (M =
2
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4.48, p = .019) och Arbetets utformning (M = 4.38, p < .001). IT-karriär (M =
4.87) skattades också signifikant högre än Arbetets utformning (p = .046).
Vad gäller enskilda enkätfrågor kopplade till arbetet skattades möjligheten att
använda kunskaper, färdigheter och förmågor högst, följt av ett intressant arbete,
utmaning, ansvar och professionell utveckling (se Bilaga 3). Längre ner återfanns
ersättning för arbetet såsom lön och förmåner. De variabler som skattades lägst
var en trygg anställning och prestigefylld tjänst, vilka båda hade medelvärden på
skalans undre halva.
6.3.1 Hur påverkar individfaktorer?
För att undersöka om det fanns skillnader avseende betydelsen av olika delar av
arbetet beroende på individfaktorer utfördes först en jämförelse av de fem
reducerade jobbfaktorernas betydelse mellan olika grupper. Här kunde inga
signifikanta skillnader beroende på kön eller utbildningsbakgrund konstateras.
Däremot fanns en signifikant skillnad beroende på ålder, nämligen att Inre
belöningar skattades signifikant högre av personer i åldern 30-39 år (M = 5.32,
Sd = 0.68) än av personer som var 40 år och äldre (M = 4.60, Sd = 0.60), F(2, 43)
= 3.50, p = .039, r = .27.
Därefter analyserades skattningen av samtliga enskilda variabler mellan dessa
grupper. Utifrån kön och utbildningsbakgrund fanns inga skillnader i hur enskilda
enkätfrågor besvarades. Däremot visade sig två signifikanta skillnader beroende
på ålder, nämligen betydelsen av professionell utveckling (F(2, 43) = 6.48, p =
.003, r = .36) och personlig utveckling (F(2, 43) = 4.77, p = .013, r = .32).
Professionell utveckling skattades signifikant högre av de i åldern 30-39 år (M =
5.63, Sd = 0.76) än av de som var 40 år och uppåt (M = 4.40, Sd = 0.97). Liknande
resultat visade personlig utveckling, där personer över 40 år (M = 4.10, Sd = 0.99)
skattade detta signifikant lägre än de yngre åldersgrupperna 30-39 år (M = 5.21,
Sd = 0.85, p = .014) och under 30 år (M = 5.06, Sd = 1.03, p = .046).
6.3.2 Hur påverkar arbetslivssituation?
För att undersöka om det fanns skillnader avseende betydelsen av olika delar av
arbetet beroende på arbetslivssituation gjordes jämförelser utifrån två
gruppindelningar; huruvida respondenten var anställd eller inte, samt huruvida
respondenten sökte tjänsten själv eller blev kontaktad av en rekryterare. Här
kunde vi inte konstatera några skillnader vad gäller hur jobbfaktorerna skattades.
När vi sedan jämförde ovanstående grupper med avseende på hur de besvarade
enskilda enkätfrågor kunde vi konstatera ett antal signifikanta skillnader.
Medelvärdet för att arbeta med tilltalande teknologier var större för personer som
inte var anställda (M = 5.44, Sd = 1.19) än för de som angett ”annat” som svar på
frågan om arbetssituation (M = 3.00, Sd = 2.83). Denna skillnad var signifikant,
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F(2, 44) = 3.36, p = .044, r = .27. Vi kunde också se att karriärmöjligheter
värdesattes signifikant högre av de som var anställda vid rekryteringsprocessens
start (M = 4.89, Sd = 1.06) än av de som uppgett ”annat” (M = 2.50, Sd = 0.71),
F(2, 44) = 4.86, p = .012, r = .32.
Slutligen kunde vi identifiera en signifikant skillnad beroende på om
respondenten sökte tjänsten själv eller blev kontaktad av en rekryterare. Det
visade sig att lön skattades signifikant högre av de som blev kontaktade (M = 4.89,
Sd = 0.93) än av de som sökte själva (M = 4.15, Sd = 1.27), t(45) = -2.30, p =
.026, r = .32.

6.4 Rekryteringsprocessen
I enkätdelen om rekryteringsprocessen fick respondenterna skatta betydelsen av
olika delar av denna. Variablerna i enkäten reducerades, utifrån en faktoranalys,
ner till tre rekryteringsfaktorer som tillsammans förklarade 78 procent av
variationen i variablerna (se Bilaga 4). Därefter jämfördes dessa faktorer med
varandra (se Figur 5).

Figur 5. Grafisk illustration av betydelsen av respektive rekryteringsfaktor.
Medelvärden och standardavvikelser (N=47).

I Figur 5 presenteras jämförelsen mellan rekryteringsfaktorerna. Här fanns inga
signifikanta skillnader. Värt att notera är dock att samtliga faktorer har
medelvärden på den övre halvan av skalan.
Av samtliga enkätfrågor kopplade till rekryteringsprocessen rapporterades högst
värden för mötet med den nya chefen eller teamledaren, följt av en rättvis
förhandling i slutet av processen, att behandlas respektfullt av rekryteraren och
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besök på arbetsplatsen (se Bilaga 3). Lägst medelvärden erhöll betydelsen av en
detaljerad beskrivning av arbetet och regelbunden uppföljning under processen.
6.4.1 Hur påverkar individfaktorer?
För att undersöka om det fanns skillnader avseende betydelsen av olika delar av
rekryteringsprocessen beroende på individfaktorer utfördes en jämförelse av de
tre rekryteringsfaktorernas betydelse mellan olika grupper. Med hänsyn till kön,
ålder och utbildningsbakgrund kunde inga signifikanta skillnader konstateras. Det
fanns heller inga skillnader vad gäller enskilda enkätfrågor.
6.4.2 Hur påverkar arbetslivssituation?
Vidare undersökte vi om det fanns skillnader beroende på arbetslivssituation
avseende betydelsen av olika delar av rekryteringsprocessen. Detta gjordes genom
jämförelser utifrån två gruppindelningar; huruvida respondenten var anställd eller
inte, samt huruvida respondenten sökte tjänsten själv eller blev kontaktad av en
rekryterare. Här fanns inga signifikanta skillnader vad gäller hur de tre
rekryteringsfaktorerna skattades.
Därefter jämfördes enskilda enkätfrågor med hänsyn till dessa grupper. Det visade
sig att en rättvis förhandling i slutet av rekryteringsprocessen skattades signifikant
högre av de som blev kontaktade av en rekryterare (M = 5.63, Sd = 0.74) än av de
som sökte tjänsten själva (M = 4.80, Sd = 1.06), t(45) = -3.17, p = .003, r = .43.

6.5 Organisationen, arbetet och rekryteringsprocessen
Avslutningsvis jämfördes samtliga tidigare nämnda faktorer kopplade till
organisationen, arbetet och rekryteringsprocessen (se Figur 6).

Figur 6. Grafisk illustration av betydelsen av samtliga faktorer.
Medelvärden och standardavvikelser (N=47).
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Figur 6 visar medelvärden och standardavvikelser av dessa tolv faktorer. Vid
jämförelsen indikerade Mauchly’s test of sphericity att variansen i datamaterialet
var ojämn (X2(65) = 94.49, p = .011). Därför justerades frihetsgraderna med
Greenhouse-Geisser (ε = .69). Därefter kunde signifikanta skillnader identifieras,
F(7.57, 348.05) = 12.18, p < .001, r = .21. Utöver de skillnader som redan
presenterats ovan under respektive avsnitt visade resultatet att samtliga faktorer
hade signifikant högre medelvärden än företagets Samhällsansvar (M = 3.55). Det
visade sig också att Rekryteringsmomenten (M = 5.11) värdesattes signifikant
högre än Sociala belöningar (M = 4.44, p = .009), Yttre belöningar (M = 4.48, p
= .008) samt Arbetets utformning (M = 4.38, p = .023).

6.6 Sammanfattning av resultatet
Här beskrivs kortfattat studiens mest framträdande resultat. Det centrala är
jämförelsen mellan de reducerade faktorerna kopplade till organisationen, arbetet
respektive rekryteringsprocessen.
Av de fyra organisationsfaktorerna; Företaget och dess kultur, Balans och hälsa,
Samhällsansvar samt Ekonomisk stabilitet; visade sig arbetsgivarens
Samhällsansvar vara signifikant mindre viktigt än de tre andra
organisationsfaktorerna. De fem jobbfaktorerna som kunde urskiljas var Inre
belöningar, Sociala belöningar, Yttre belöningar, IT-karriär och Arbetets
utformning. Här visade det sig att betydelsen av Inre belöningar värdesattes högre
än Sociala belöningar, Yttre belöningar samt Arbetets utformning. Vi kunde också
se att IT-karriär värderades högre än Arbetets utformning. Mellan
rekryteringsprocessens tre faktorer; Rekryteringsmoment, Relevans och rättvisa
samt Besök på arbetsplatsen; fanns inga signifikanta skillnader. Vid jämförelsen
av samtliga faktorer kunde vi konstatera att alla värderades högre än företagets
Samhällsansvar. Det visade sig också att Rekryteringsmoment skattades högre än
Sociala belöningar, Yttre belöningar samt Arbetets utformning.
Individfaktorer som undersöktes var kön, ålder och utbildningsbakgrund. Vi
kunde inte identifiera några signifikanta skillnader beroende på kön, vilket tyder
på att kön inte har någon större påverkan på hur faktorer kopplade till
organisationen,
arbetet
och
rekryteringsprocessen
värdesätts.
Utbildningsbakgrund hade heller ingen tydlig påverkan på olika faktorers
betydelse. Ett fåtal signifikanta skillnader kunde identifieras mellan de som hade
läst upp till tre års universitetsstudier och de som svarade ”annat” på frågan om
utbildning, men eftersom vi inte vet hur utbildningsbakgrunden ser ut hos den här
gruppen kan vi inte dra några slutsatser.
Vad gäller skillnader beroende på ålder kunde ett flertal signifikanta resultat visas.
Till att börja med kunde vi konstatera att Inre belöningar var viktigare för personer
i åldern 30-39 år än för de som var 40 år och uppåt. Betydelsen av professionell
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utveckling var också större för de som var 30-39 år än för den äldre åldersgruppen.
Likaså var betydelsen av personlig utveckling större för de två yngre
åldersgrupperna än för de äldsta. Vidare visade sig miljö och hållbarhet samt typ
av företag vara viktigare för de som var 30-39 år än för de som var yngre än 30
år. Balans mellan arbete och privatliv var signifikant viktigare för de två äldre
åldersgrupperna än för den yngsta gruppen.
Utöver individfaktorerna undersöktes även skillnader beroende på hur
arbetslivssituationen såg ut när rekryteringsprocessen inleddes. Här kunde vi
konstatera att intresset av att arbeta med tilltalande teknologier var större för
personer som inte var anställda än för personer som svarade ”annat” på frågan om
arbetssituation. Karriärmöjligheter var viktigare för personer som var anställda än
för de som svarade ”annat”. I jämförelsen mellan de som sökte tjänsten själva och
de som blev kontaktade av en rekryterare kunde det konstateras att lön och
förhandlingen i slutet av processen var viktigare för de som blev kontaktade.
Några enskilda enkätfrågor som är värda att kommentera är balans mellan arbete
och privatliv samt omtanke om medarbetarnas hälsa, vilka skattades högst av
organisationsvariablerna. Under enkätdelen om arbetet skattades möjligheten att
använda kunskaper, färdigheter och förmågor, ett intressant arbete samt
utmaningar högst. Av variablerna kopplade till rekryteringsprocessen värdesattes
första mötet med den framtida chefen högst, följt av förhandlingen i slutet av
processen och rekryterarens bemötande.
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7. DISKUSSION
Här förs en diskussion av studiens metod och resultat. Kapitlet inleds med att
undersökningens resultat diskuteras i relation till teori och tidigare forskning
inom det aktuella fältet. Därefter följer en metoddiskussion som kritiskt
reflekterar över studiens upplägg och metodologiska överväganden.

7.1 Resultatdiskussion
Resultatdiskussionen är strukturerad enligt följande: temana organisationen,
arbetet respektive rekryteringsprocessen behandlas var för sig. Därefter behandlas
skillnader och likheter mellan dessa tre teman. Vidare lyfts och diskuteras
skillnader beroende på individfaktorer och arbetslivssituation, och avslutningsvis
hålls en övergripande diskussion kring det erhållna resultatet i sin helhet.
7.1.1 Organisationen – Balans och hälsa viktigt, samhällsansvar oviktigt?
Med avseende på organisationsfaktorers betydelse visade resultatet att tre av fyra
organisationsfaktorer; Företag och kultur, Balans och hälsa samt Ekonomisk
stabilitet; skattades i det närmaste lika högt, vilket indikerar att dessa tre faktorer
har likvärdig påverkan på beslutet att acceptera ett jobberbjudande. Den fjärde
organisationsfaktorn, Samhällsansvar, skattades dock signifikant lägre. Detta kan
belysas från ett flertal synvinklar. Inledningsvis motsäger det att det skulle finnas
en länk mellan corporate social responsibility (CSR) och organisatorisk
attraktivitet, vilket tidigare forskning har indikerat (Albinger och Freeman, 2000;
Catano och Hines, 2016; Leveson och Joiner, 2014). Att miljö och hållbarhet, som
var en variabel i faktorn Samhällsansvar, värdesattes lågt går även emot
indikationer på att ett miljövänligt rykte skulle påverka ett företags attraktivitet
positivt (Bauer & Aiman-Smith, 1996; Guerci et al., 2016). Å andra sidan finns
det studier som har visat att miljö och hållbarhet är den CSR-relaterade fråga som
värdesätts lägst vid valet av arbete (Leveson & Joiner, 2014). I likhet med detta
visade studien av Lin et al. (2012) att företagets ekonomiska ansvarstagande
påverkade attraktiviteten mer än ett engagemang i etiska och filantropiska frågor,
vilket går i linje med vårt resultat där ekonomisk stabilitet värdesattes högre än
såväl miljö och hållbarhet som engagemang i sociala frågor.
Resultatet kan också jämföras med forskning som har visat att betydelsen av ett
företags CSR är större för arbetssökande med fler alternativ på arbetsmarknaden
(Albinger & Freeman, 2000; Turban & Greening, 1996). Att bristen på
yrkeserfarna inom IT ser ut som den gör (IT&Telekomföretagen, 2015) torde
innebära att dessa personer har stora möjligheter på arbetsmarknaden och således
kan ställa högre krav på arbetsgivarens samhälleliga ansvarstagande, men så
verkar inte vara fallet. Vad kan detta bero på? En orsak skulle kunna vara att de
yrkesverksamma själva inte känner av bristen i den mån att det påverkar kraven
de ställer på sin arbetsgivare. En annan förklaring kan vara att de helt enkelt inte
värdesätter arbetsgivarens sociala ansvar högt. Ytterligare en förklaring kan
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handla om att företagen som representerades i den här studien eventuellt inte
arbetade aktivt med CSR och hållbarhet, vilket i så fall innebär att det inte kunde
ha påverkat beslutet att acceptera jobberbjudandet. Å andra sidan finns det tecken
på att orsaker att acceptera ett jobberbjudande är näst intill desamma som
individens preferenser (Jurgensen, 1978). Om individerna i studien hade ansett att
arbetsgivarens samhällsansvar varit viktigare hade de troligtvis sökt sig till en
organisation som kunnat erbjuda detta.
Skattningen av några enskilda organisationsvariabler gav också upphov till
reflektion. Den organisationsvariabel som värdesattes högst i den aktuella studien
var balans mellan arbete och privatliv, vilket kan jämföras med studier av Jiang
och Klein (2002) samt Enns et al. (2006) som har visat att work-life balance och
flexibilitet är särskilt viktigt för en del yrkesverksamma inom IT. Likaså fann Jain
och Bhatt (2015) att work-life balance var en viktig del av arbetsgivarens
erbjudande. Författarnas studie genomfördes på handelsstudenter i Indien, vilket
gör det särskilt beaktansvärt att resultaten liknar varandra. Det skulle kunna tala
för att balans mellan arbete och privatliv är centralt oavsett vilken
arbetsmarknadsgrupp individen tillhör samt vilket land hen arbetar i.
Ett något förvånande resultat var att möjligheten att arbeta på distans ansågs ha
påverkat beslutet att acceptera jobberbjudandet betydligt mindre än möjligheten
till flexibla arbetstider. Vad kan detta bero på? En möjlig förklaring kan vara att
alla respondenter kanske inte har erbjudits möjligheten att arbeta på distans.
Ytterligare en möjlig förklaring grundar sig i det Gallie et al. (2012) skriver om
att work-life balance handlar om bekväma arbetstider för individen. Tolkningen
vi gör utifrån detta är att individen främst önskar flexibilitet vad gäller arbetstider,
och att förmåner som att kunna arbeta hemifrån därför inte har så stor betydelse.
Kanske anses arbete hemifrån till och med påverka balansen mellan arbete och
privatliv negativt eftersom det skapar en gränslöshet i var och när arbetet kan
utföras (Taskin & Devos, 2005).
Arbetsgivarens omtanke om medarbetarnas fysiska och psykiska hälsa var den
organisationsvariabel som skattades näst högst. Tidigare forskning har visat att
jobbannonser med information om att arbetsgivaren bryr sig om medarbetarnas
hälsa föredras framför annonser där något sådant inte framgår (Catano & Hines,
2016), men kunskapen kring betydelsen av arbetsgivarens omtanke om hälsa är i
allmänhet begränsad. Därför kan vårt resultat fungera som ett tydligt argument för
fortsatt forskning inom området.
7.1.2 Arbetet – Inre belöningar och karriär inom IT viktigast?
Vi har i den här studien analyserat fem jobbfaktorer som påverkade värderingen
av ett arbete. Inre belöningar och Yttre belöningar är två av dessa och något som
är återkommande i teorier om vad som motiverar människor att arbeta (Bénabou
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& Tirole, 2003; Deci, 1972). Den inre motivationen går i linje med vad Schein
(1980) beskriver som människans behov till självaktualisering, medan den yttre
motivationen kan kopplas till den rationellt ekonomiska människan som främst
motiveras av yttre belöningar. En tredje faktor handlar om möjligheten till Sociala
belöningar. Sociala belöningar har, liksom inre och yttre belöningar, lyfts fram
som en motiverande faktor i arbetssituationer (Twenge et al., 2010) och kan
relateras till en människosyn som bygger på sociala antaganden (Schein, 1980).
Utöver dessa tre jobbfaktorer analyserades ytterligare två, nämligen betydelsen av
IT-karriär och Arbetets utformning. Intresset av att göra karriär inom IT kan vara
en betydelsefull jobbfaktor som är unik för just yrkesverksamma inom IT, då den
är specifikt kopplad till deras yrkesutövning. Att faktorn består av variablerna
karriärmöjligheter och möjlighet att arbeta med tilltalande teknologier tyder på att
karriär för den här yrkesgruppen till stor del handlar om att utvecklas inom just
olika teknologier. Enns et al. (2006) framhåller att vissa yrkesverksamma inom
IT värdesätter just möjligheten att utvecklas i sin yrkesroll genom att lära sig nya
teknologier samt använda dessa. Arbetets utformning skattades i den här studien
signifikant lägre än Inre belöningar och IT-karriär, men tycktes ändå vara
betydelsefull med tanke på dess höga medelvärde. Att arbetets utformning, både
med hänsyn till den enskilda arbetstagarens arbetsuppgifter och sociala aspekter
av organiseringen, har betydelse för individens motivation till att arbeta har
betonats tidigare (Hackman & Oldham, 1980; Humphrey et al., 2007). Hur dessa
aspekter av arbetets utformning påverkar beslut att acceptera ett jobberbjudande
är dock mindre utforskat.
Vidare kunde vi i resultatet se att för den här gruppen värdesattes faktorn Inre
belöningar högre än faktorerna Yttre belöningar, Arbetets utformning samt
Sociala belöningar. Här kan vi dra en parallell till forskning som betonar att
arbetets inre kvaliteter har större betydelse än yttre kompensation som lön (Baron,
1988; Delfgaauw & Dur, 2007; Uggerslev et al., 2012). Samtliga variabler som
ingick i faktorn Inre belöningar har tidigare visat sig ha stor betydelse i valet av
arbete (Gallie et al., 2012; Montgomery & Ramus, 2011; Sutherland, 2011;
Uggerslev et al., 2012).
Att Inre belöningar värdesattes högre än Yttre belöningar väcker diskussion då
det strider mot den stereotypa bilden av IT-personer som en yrkesgrupp med höga
krav på lön och förmåner (Enns et al., 2006). Det är även beaktansvärt med hänsyn
till tidigare forskning som indikerat att lön och förmåner är bland de mest centrala
beslutsfaktorerna (Alp & Özkan, 2015). Att vårt resultat har indikerat motsatsen
kan ha att göra med att studierna är utförda i olika geografiska kontexter (Sverige
respektive Turkiet), där pengar och status kanske värderas olika högt. En annan
förklaring till varför yttre belöningar i vår studie värderades lägre än inre
belöningar kan, som Boswell et al. (2003) skriver, vara att dessa är viktiga i början
38

av rekryteringsprocessen men mindre viktiga vid det faktiska beslutet. Då den
aktuella studien undersökte just vilka faktorer som var betydelsefulla vid själva
beslutet att acceptera ett jobberbjudande skulle detta kunna vara en rimlig
förklaring. I motsats till detta finns det också tecken på att yttre belöningar är ett
attribut som kan ha betydelse vid den faktiska beslutssituationen (von Walter et
al., 2012).
Sociala aspekter av arbetet, som flera författare har framhållit som betydelsefulla
(Gallie et al., 2012, Montgomery & Ramus, 2011; Sutherland, 2011), verkar enligt
resultatet vara viktiga men inte viktigast. Mer specifikt värdesattes, som ovan
nämnts, arbetets inre belöningar högre än de sociala aspekterna av arbetet. Von
Walter et al. (2012) framhåller att matchningen mellan individen och andra
anställda i organisationen upplevs vara betydelsefull för individen när det är långt
kvar till det faktiska beslutet. Detta skulle kunna vara en förklaring till att sociala
belöningar i den här studien inte har värdesatts högre vid beslutet att acceptera ett
jobberbjudande. Resultatet kan också vara ett tecken på att betydelsen av sociala
belöningar minskar, vilket andra studier har visat (Twenge et al., 2010).
Resultatet gav också upphov till intressanta reflektioner om hur enskilda variabler
skattades. Den jobbvariabel som rangordnades högst av samtliga enskilda frågor
var möjligheten att använda kunskaper, färdigheter och förmågor. Detta går i linje
med liknande resultat av Sutherland (2011) som visade att möjligheten att
använda sina förmågor var en stark jobbpreferens för arbetstagare i
Storbritannien. Vidare kan det kopplas till det Carless (2005) beskriver som PJfit, överensstämmelse mellan individens kompetenser och arbetets krav.
Författaren framhåller att PJ-fit är särskilt viktigt för en individ vid beslutet att
acceptera ett jobberbjudande, vilket även vårt resultat tyder på. Resultatet visade
också att behovet av att utvecklas professionellt och personligt var starkt, vilket
även har visats i tidigare studier (Herzberg, 1959; Montgomery & Ramus, 2011;
Uggerslev et al., 2012). Likaså finns det en koppling mellan vårt resultat och
beskrivningen som Enns et al. (2006) ger av en typ av yrkesverksam IT-person
som ställer höga krav på att växa och utvecklas i sin yrkesroll.
Trygghet kunde vi konstatera var en jobbvariabel som inte var särskilt viktig för
respondenterna vid beslutet att acceptera ett jobberbjudande. Detta går i linje med
Jurgensen (1978), vars studie visade att betydelsen av trygghet i
anställningsformen minskade under de 30 år som studien genomfördes. En nyare
studie har även pekat på att yrkesverksamma inom IT lägger mindre vikt vid
anställningstrygghet än andra yrkesgrupper (Alp & Özkan, 2015). Däremot finns
det likväl forskning som i motsats till den här studiens resultat hävdar att trygghet
har central betydelse (Jain & Bhatt, 2015; Sutherland, 2011). Mer specifikt fann
Jiang och Klein (2002) att trygghet var en av de viktigare beslutsfaktorerna för
anställda inom IT. Att trygghet värderas lågt i vår undersökning kan ha att göra
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med kontexten. Dels är studien utförd i Sverige, som tack vare sin lagstiftning
kring anställningsskydd är ett relativt tryggt land att arbeta i; dels ser
arbetsmarknaden för yrkesverksamma inom IT i dagsläget ut så (IT &
Telekomföretagen, 2015) att branschens kraftiga tillväxt i sig torde skapa stor
trygghet.
7.1.3 Rekryteringsprocessen – Allt lika viktigt?
Resultatet i vår studie visade att faktorer kopplade till rekryteringsprocessen;
Rekryteringsmoment, Relevans och rättvisa samt Besök på arbetsplatsen;
påverkade respondenternas beslut att acceptera ett jobberbjudande. Skillnaderna
mellan faktorerna var små, vilket tyder på att de var likvärdigt viktiga aspekter av
rekryteringsprocessen. Att upplevelsen av rekryteringsprocessen har stor
betydelse för hur kandidaten uppfattar organisationens och arbetets
attraktionskraft har konstaterats tidigare (Hausknecht et al., 2004; Uggerslev et
al., 2012).
Vid utforskning av enskilda variabler kopplade till rekryteringsprocessen antydde
resultatet att första mötet med den framtida chefen eller ledaren hade störst
betydelse för respondenterna i beslutet att acceptera jobberbjudandet. Detta är
dock en del av rekryteringsprocessen som inte har utforskats särskilt mycket
tidigare. Boswell et al. (2003) förespråkar att potentiella kandidater bör få chansen
att möta högt uppsatta personer vid besök på arbetsplatsen, men det handlar mer
om att imponera på kandidaterna än att låta dem få en känsla av deras framtida
chef. Att vårt resultat visade att det första mötet med chefen är särskilt centralt för
beslutet att acceptera ett jobberbjudande väcker frågor med tanke på att det är en
del av rekryteringen som rekryteraren inte helt kan styra över. Exempelvis kan det
vara relevant att fundera över hur rekryteraren och den berörda chefen kan
samarbeta för att säkerställa att det första mötet blir bra.
Den variabel som skattades näst högst var en rättvis förhandling. Enligt
Hausknecht et al. (2004) har rättvisa under rekryteringsprocessen stor påverkan
på sökandes attityder, vilket gör att det blir särskilt viktigt att behandla kandidater
med respekt samt använda rättvisa och relevanta urvalsverktyg. Att en rättvis
förhandling skattades högt av respondenterna kan också handla om att det vid
förhandlingen avgörs hur arbetet kommer att se ut samt vilken ersättning som
kommer att utgå. Huruvida individen i en sådan situation känner sig rättvist eller
orättvist behandlad skulle kunna vara avgörande för det slutgiltiga beslutet. Som
Hausknecht et al. (2004) betonar är det trots allt inte bara organisationen som
väljer kandidater utan också kandidaterna som väljer organisation. Resonemanget
ligger även i linje med det Uggerslev et al. (2012) framhåller om att
rekryteringsprocessens genomförande värderas högre ju längre in i processen
kandidaten befinner sig.
40

7.1.4 Centrala fynd i jämförelsen mellan organisationen, arbetet och
rekryteringsprocessen
I resultatet redovisades utöver ovanstående en jämförelse mellan samtliga tolv
faktorer kopplade till organisationen, arbetet och rekryteringsprocessen. Till att
börja med fanns ett resultat som adderar till ovanstående diskussion om värdet av
arbetsgivarens samhällsansvar. Vi kunde konstatera att samtliga faktorer, även de
kopplade till arbetet och rekryteringsprocessen, värdesattes signifikant högre än
faktorn Samhällsansvar. Mot bakgrund av detta och den tidigare diskussionen kan
vi argumentera för att respondenterna i studien inte främst drivs av altruistiska
belöningar, som Twenge et al. (2010) förklarar handlar om att kunna hjälpa
samhället och andra människor genom arbetet. Istället verkade exempelvis
möjligheten att ha ett flexibelt arbete som är kompatibelt med familj och privatliv
vara motiverande för dessa personer. En parallell kan här dras till den platonska
teorin om arbete, där människor förverkligar sina drömmar utanför arbetet genom
att nyttja de resurser som arbetet erhåller (Grenholm, 1987).
Respondenterna verkade också vara starkt motiverade av inre belöningar som att
få ett intressant, utmanande och varierat arbete. Detta tycktes vara viktigare än
yttre belöningar som lön och förmåner, sociala belöningar som
interaktionsmöjligheter och trevliga kollegor, samt hur arbetet utformas med
hänsyn till autonomi och arbetsmetoder. Detta går i linje med sociotekniken, som
hävdar att arbetet i sig bör vara en källa till självaktualisering genom dess
egenvärde och mening (Grenholm, 1987), och att människan främst motiveras av
just inre belöningar (Schein, 1980).
Vår jämförelse mellan samtliga tolv faktorer visade också att betydelsen av
faktorn Rekryteringsmoment, vilken bestod av variablerna detaljerad beskrivning
av arbetet, respektfullt bemötande av rekryteraren och första mötet med den nya
chefen, skattades högre än faktorerna Arbetets utformning, Yttre belöningar samt
Sociala belöningar. Detta kan analyseras utifrån ett flertal synvinklar. Resultatet
tydde på att rekryteringsprocessens delar är viktigare än flera centrala faktorer av
arbetet, vilket kan tyckas orealistiskt. Vi har sett att majoriteten av forskning kring
preferenser i arbetslivet fokuserar på just jobbfaktorer, vilket tyder på ett
antagande om att denna aspekt bör vara viktigast vid beslut i arbetslivet. I tidigare
studier där arbetets och rekryteringsprocessens betydelse har jämförts har det
dessutom funnits tecken på att så är fallet (Breaugh, 2008). Särskilt i fältstudier,
vilket den aktuella studien är ett exempel på, tycks jobbfaktorer ha större
betydelse än rekryteringsprocessen (Uggerslev et al., 2012).
Vid en närmare granskning av vilka variabler som ingick i faktorn
Rekryteringsmoment kunde vi dock se att flera av dem hade en potentiell koppling
till arbetets innebörd, vilket kan ha bidragit till att de skattades högt. En detaljerad
beskrivning av arbetet och ett första möte med den framtida chefen skulle
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exempelvis kunna fungera som starka ledtrådar på hur arbetet och arbetsplatsen
kommer att vara. Det finns också forskning som tyder på att rekryterarens
beteende påverkar kandidatens uppfattning av organisationen genom att
representera den och således påverka dess rykte (Larsen & Phillips, 2002). Att
rekryterarna i det här fallet skulle ha påverkat organisationernas rykte kan dock
ifrågasättas då de var inhyrda konsulter och inte direkt anställda av den
rekryterande arbetsgivaren. Å andra sidan kan rekryteraren ändå ha uppfattats som
en representant för organisationen.
I resultatet kunde vi också se att skillnaderna mellan organisationsfaktorerna och
jobbfaktorerna var mycket små, vilket väcker en reflektioner kring vikten av POfit och PJ-fit. Tidigare forskning har visat motstridiga resultat kring vikten av
dessa begrepp. Exempelvis fann Uggerslev et al. (2012) att matchningen med
organisationen var mest central vid beslutet att acceptera ett jobberbjudande,
medan Carless (2005) resultat visade att PJ-fit har störst betydelse i en sådan
beslutssituation. Vårt resultat tyder snarare på att de spelar lika stor roll, vilket
antyder att person-environment fit som helhet (Carless, 2005) är centralt vid
beslutet att acceptera ett jobberbjudande.
7.1.5 Ålder och personlighet – avgörande individfaktorer?
Jurgensens (1978) upprepade studier av jobbpreferenser visade inledningsvis
könsrelaterade skillnader som sedan minskade över tid, vilket senare bekräftades
av Turban et al. (1993) som inte kunde hitta några skillnader mellan könen. Bilden
kan dock nyanseras av senare studier som har hittat vissa skillnader mellan
kvinnor och män (Grund, 2013; Jain & Bhatt, 2015; Sutherland, 2011). Vårt
resultat ligger mer i linje med de äldre studierna, då vi inte kunde identifiera några
signifikanta skillnader beroende på kön. Sett till utbildningsbakgrund kunde vi
inte heller dra någon slutsats om eventuella skillnader då de skillnader som
resultatet visade fanns mellan respondenter som läst upp till tre års
universitetsstudier och de som svarat “annat” på frågan om utbildning.
Vad gäller ålder visade vårt resultat bland annat att arbetets inre belöningar
värderades högre av de yngre respondenterna som var upp till 39 år än de äldre
respondenterna som var 40 år och uppåt. Detta skulle kunna tyda på att yngre
personer lägger större vikt vid att ha ett arbete som möjliggör självaktualisering.
I motsats till detta har dock studien av Twenge et al. (2012) pekat på att betydelsen
av inre belöningar i allmänhet minskar. Något som också skiljde sig mellan ovan
nämnda åldersgrupper var vikten av utveckling, både professionell och personlig
sådan, där de äldre ansåg detta vara mindre viktigt än de yngre. Sutherland (2011)
konstaterar i linje med detta att möjligheten att avancera är mer betydelsefull för
yngre personer. Att utveckling i arbetet skulle vara mindre viktigt för individer ju
äldre de blir skulle kunna bero på att de upplever att de nått en punkt i karriären
där utveckling inte längre är möjligt eller intressant.
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I resultatet framgick det också skillnader mellan den yngsta åldersgruppen,
bestående av personer som var under 30 år, och de som var 30 år och äldre. Balans
mellan arbete och privatliv visade sig exempelvis vara viktigare för de två äldre
åldersgrupperna än för den yngsta. Tidigare forskning har visat liknande resultat,
nämligen att flexibilitet är viktigare för äldre personer (Jain & Bhatt, 2015;
Sutherland, 2011). Möjligtvis kan det bero på att personer i medelåldern i större
grad har familj och andra åtaganden utanför arbetet. Å andra sidan finns det
studier som har antytt att flexibilitet och work-life balance är viktigare för unga
personer idag än det har varit tidigare (Twenge et al., 2012).
Värt att kommentera vad gäller ålder är också att personer i åldern 30-39 år
skattade flest variabler signifikant högre än de andra åldersgrupperna. Resultatet
indikerar att personer i den här åldern ställer högst krav på organisationen och
tjänsten för att de ska tacka ja till ett jobberbjudande.
Tidigare forskning har visat att arbetslivssituation kan påverka betydelsen av olika
faktorer i valet av arbete och arbetsgivare (Albinger & Freeman, 2000;
Sutherland, 2011). Vårt resultat ger stöd för att det finns vissa skillnader beroende
på om individen är anställd eller inte samt om individen har sökt den aktuella
tjänsten själv eller blivit kontaktad av en rekryterare. Vi kunde exempelvis
konstatera att karriärmöjligheter var viktigare för de som var anställda vid
rekryteringsprocessens start än för gruppen som svarat “annat”. Vad detta resultat
betyder är dock svårare att veta, eftersom vi inte vet vad svaret “annat” innefattar.
En parallell kan dock kopplas till Sutherland (2011) som förklarar att personer
som aktivt letar efter en bättre tjänst än sin nuvarande bryr sig mer om yttre
belöningsfaktorer som exempelvis avanceringsmöjligheter. Kanske kan det vara
så att personer som saknar arbete eller som tillhör gruppen “annat” främst är
intresserade av att hitta en anställning, medan personer som redan är anställda i
större mån ser den nya tjänsten som en karriärmöjlighet? För att nyansera bilden
kan vi även lyfta resultat som tvärtom antyder att passiva arbetssökande ställer
högre krav på yttre belöningar, nämligen att respondenter som blev kontaktade av
en rekryterare för den aktuella tjänsten värdesatte lön och förhandling högre än de
som sökte tjänsten själva.
Sammanfattningsvis visade sig respondents ålder vara den individfaktor som gav
upphov till störst skillnader mellan individer, men detta kunde endast förklara en
liten del av resultatets variation. Det är därför troligt att de skillnader som
existerade berodde på något annat. Hackman och Oldham (1980) föreslår att
individens personlighet är en faktor som kan förklara individens motivation i
arbetet. Enligt Enns et al. (2006) finns det exempelvis tecken på att
yrkesverksamma inom IT bland annat skiljer sig åt personlighetsmässigt i hur de
värderar just inre belöningar (som utmaningar och utveckling), yttre belöningar (i
form av lön, förmåner och trygghet) samt flexibilitet och work-life balance. Med
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utgångspunkt i detta resonemang skulle det kunna vara så att ålder och
personlighet förklarar mer av variationen i resultatet än andra demografiska
variabler och arbetslivssituation.
7.1.6 Avslutande kommentarer
Huvudresultat som har diskuterats ovan berör hur respondenterna i den aktuella
studien har skattat olika faktorer kopplade till organisationen, arbetet och
rekryteringsprocessen. Vad gäller organisationsfaktorer framgick det att det
viktigaste för respondenterna var att organisationen var ett intressant företag med
bra rykte och en deltagande kultur samt att det kunde erbjuda balans mellan arbete
och privatliv. Det mest betydelsefulla för respondenterna i själva arbetet var att
det var intressant, utmanande, varierat, ansvarsfullt och utvecklande, vilket tyder
på en stark inre motivation. Att arbetet innebar en karriärmöjlighet och spännande
teknologier var också särskilt betydelsefullt. Mindre viktigt, om än fortfarande
betydelsefullt, var de yttre och sociala belöningar arbetet kunde erbjuda samt hur
arbetet var utformat med hänsyn till autonomi och arbetsmetoder. Mot bakgrund
av det här resultatet framträder en bild av respondenternas motivation vid beslutet
att acceptera ett jobberbjudande. Det mest centrala för dessa personer tycks vara
självförverkligande genom ett arbete och en organisation som ger upphov till inre
tillfredsställelse. Detta verkar vara viktigare än belöningar med extern betoning,
såsom kompensation för arbetet, social bekräftelse och gemenskap samt
möjligheter att befrämja samhälle och miljö.
Ett huvudresultat var också att rekryteringsprocessen hade stor betydelse för
beslutet att acceptera det aktuella jobberbjudandet. Rekryteringsmoment som en
detaljerad beskrivning av arbetet, kontakten med rekryteraren samt första mötet
med den framtida chefen verkade tillsammans vara viktigare än såväl yttre
kompensation och social gemenskap, som arbetets utformning med hänsyn till
autonomi och arbetsmetoder. Detta skulle kunna tala för att rekryteringsprocessen
som helhet har större påverkan på beslutet än ett flertal faktorer kopplade till
arbetet. Det adderar också till ovanstående bild av respondenterna som mindre
angelägna om belöningar av extern karaktär.

7.2 Metoddiskussion
Här diskuteras studiens kvalitetsaspekter utifrån metodval och allmänt
genomförande av studien.
7.2.1 Metodologisk utgångspunkt
Att arbeta med en kvantitativ ansats medför såväl fördelar som nackdelar. Då
syftet med den aktuella studien var att få svar på vilka faktorer en grupp individer
ansåg vara betydelsefulla för beslutet att tacka ja till ett jobberbjudande och se
skillnader i uppfattningarna inom gruppen passade en kvantitativ metod bättre än
en kvalitativ, i och med att en kvantitativ ansats gör det möjligt att få en
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helhetsbild av en större grupp (Ejlertsson, 2014). En fördel med en kvantitativ
metod är dessutom enligt Bryman (2011) möjligheten att få en mer objektiv bild
av gruppens åsikter och det studerade fenomenet, då resultat samt analys inte
påverkas av forskarens subjektiva upplevelser eller tolkningar.
7.2.2 Studiens upplägg
Vi inledde studien genom att lägga upp en tidsplan som skulle tillåta så lång tid
som möjligt till teorigenomgång, då det är av största vikt att studier med deduktiv
ansats och kvantitativa enkäter är väl förankrade i teori och forskning (Patel &
Davidson, 2011). Vi valde att endast använda oss av en vedertagen databas med
stort sökområde. Denna databas är en av de största för granskad forskning världen
över och vi valde de artiklar som vid första anblicken bedömdes vara relevanta
för studien. Slutligen kan det även nämnas att den utvalda forskningen har varit
på engelska och vi kan ha gått miste om intressant och användningsbar teori
genom denna begränsning.
7.2.3 Undersökningsgrupp
Vikten av att antingen genomföra en totalundersökning eller göra ett korrekt
slumpmässigt urval framhålls ofta i samband med en kvantitativ forskningsansats
(Bryman, 2011; Ejlertsson, 2014; Patel & Davidsson, 2011). Utifrån de
möjligheter och begränsningar som existerade i samband med att välja ut
undersökningsgruppen valdes därför en totalundersökning på samtliga personer
som rekryterats under de senaste 18 månaderna av en rekryterare som i dagsläget
är anställd på Företag X.
7.2.4 Tillvägagångssätt
Hur enkäten skulle utformas på bästa sätt har diskuterats under arbetets gång. Vi
valde att inte erbjuda ett alternativ utanför skalan för frågor som respondenten var
osäker på eller hade svårt att applicera på sin situation. Det här medförde att när
en respondent exempelvis svarade att möjligheten att arbeta på distans inte alls
var viktigt kunde vi inte veta om det innebar att distansarbete hade erbjudits men
inte påverkat beslutet eller om det inte hade erbjudits. Det vi kunde läsa ut av
resultatet var vilka faktorer som faktiskt varit betydelsefulla vid beslutet att tacka
ja, vilket också är studiens syfte. Ett alternativ utanför skalan hade kunnat ge oss
indikationer på vilka faktorer som varit oviktiga respektive inte erbjudits, men
hade också gjort enkätfrågorna och dess svarsalternativ mer öppna för tolkning.
Dessutom hade ett sådant alternativ troligtvis ökat risken för internt bortfall.
Eftersom en del av respondenterna inte var svensktalande valde vi att utforma
enkäten på engelska. Problematiken med en engelsk enkät är i det här fallet att
engelska varken är vårt eller majoriteten av respondenternas modersmål. Det finns
således en risk att språkliga missuppfattningar har påverkat respondenternas svar.
För att undvika detta lade vi stor tid på att formulera enkätfrågorna och
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instruktioner på ett så enkelt och tydligt sätt som möjligt. Vi genomförde också
en pilotstudie, efter vilken vi formulerade om ord och uttryck som hade kunnat
missförstås.
7.2.5 Bortfallsanalys
Studien hade ett externt bortfall på knappt 21 procent. I våra samtal med
respondenterna uttryckte ett flertal att de inte hade tid eller att de skulle försöka
skapa tid att svara på enkäten, vilket tyder på tidsbrist hos respondenterna. Vi kan
även ha haft vissa felaktiga kontaktuppgifter. Dessa orsaker kan antas ha bidragit
till en stor del av det externa bortfallet.
Vad gäller könsfördelning kunde vi se att urvalet hade en fördelning på 76 procent
män och 24 procent kvinnor. Av de som svarade på enkäten var knappt 76 procent
män, 19 procent kvinnor och knappt 6 procent valde att inte uppge kön.
Undersökningen verkar således inte ha något strukturellt bortfall vad gäller kön.
Vi har heller inte sett några tecken på andra strukturella bortfall.
Det interna bortfallet bestod av en person som inte uppgav ålder samt sex enkäter
där flera hela avsnitt hade missats eller valts bort. Bortfallet kan exempelvis ha
berott på att enkäten upplevdes vara för lång eller svårbegriplig. Det kan också ha
varit så att vissa respondenter påbörjade enkäten men fick förhinder och sedan
glömde eller saknade tid att slutföra. En tredje orsak till bortfallet kan vara att vi
gjorde enkätfrågorna obligatoriska med hjälp av enkätverktyget. Fördelen med
obligatoriska frågor är att det kan minska det interna bortfallet, samtidigt som det
finns en risk att respondenten avbryter sitt deltagande till följd av bristande
motivation att svara på alla frågor.
7.2.6 Bearbetning och analys av data
Bearbetningen och analysen av datamaterialet byggde på antagandet att
variablerna som utgjorde huvuddelen av enkäten var på intervallskalenivå.
Diskussionen kring huruvida detta är ett korrekt förfaringssätt bygger på en
osäkerhet avseende om intervallen mellan mätstegen är lika stora, men inom
exempelvis forskningsfältet psykologi kan skalor av den här typen oftast betraktas
som intervallskalor utan någon större problematik (Aron et al, 2009; Schwab,
1999). Vi gjorde därför en avvägning av för- och nackdelar med att se variablerna
som intervallvariabler och valde slutligen att göra det, med möjligheten att utföra
parametriska test som främsta anledning.
7.2.7 Kvalitetsvärdering
Studiens validitet får anses vara relativt hög eftersom noggranna förberedelser
gjordes i syfte att instrumentet skulle mäta det som avsågs mätas.
Innehållsvaliditeten i enkäten säkerställdes genom en grundlig genomgång av
teorier och forskning inom det aktuella fältet. Om det hade funnits mer tid till
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studiens genomförande hade helhetsbilden av forskningsområdet eventuellt
kunnat bli ännu bättre, men med hänsyn till studiens syfte anses den teoretiska
genomgång som utfördes vara tillräcklig. Dessutom granskades enkäten av
ytterligare en person som är väl insatt i det aktuella forskningsfältet, vilket får
anses öka validiteten ytterligare. För att minimera risken för misstolkningar
genomförde vi också en pilotstudie där vi framförallt undersökte hur frågorna i
enkäten uppfattades och tolkades. Detta gjorde det möjligt att förfina
datainsamlingsinstrumentet innan den faktiska undersökningen.
Vid utformningen av enkäten använde vi oss inte av på förhand säkerställda,
kvalitetstestade frågor utan valde att operationalisera själva utifrån den valda
teoretiska referensramen. Det talar för instrumentets validitet: vi kunde anpassa
frågorna efter studiens syfte och litteraturgenomgång, och på så sätt säkerställa att
alla centrala variabler mättes och att studiens frågeställningar kunde besvaras. Vi
ville också att enkäten skulle bli enhetlig med frågor formulerade på liknande sätt
för att göra upplevelsen av att svara på enkäten så positiv som möjligt.
Reliabilitet handlar om mätinstrumentets tillförlitlighet (Borg & Westerlund,
2013). Eftersom studien använde en kvantitativ undersökningsmetod
minimerades risken för att yttre omständigheter skulle påverka mätinstrumentet,
vilket skapade en hög tillförlitlighet. För att samtliga respondenter skulle uppfatta
enkätfrågorna på samma sätt gavs tydliga instruktioner inför varje del av enkäten.
Värt att påpeka är att resultatet utgår från respondenternas minnesbilder av en
beslutssituation, vilket kan problematiseras ur ett kvalitetsperspektiv. Med
utgångspunkt i etablerade beslutsteorier (Green & Shapiro, 1994; Vroom, 1966)
finns det en risk att respondenterna har värderat om orsakerna till deras beslut för
att rättfärdiga det. Detta innebär att vissa respondenter kan ha en annan
uppfattning om vilka faktorer som varit viktiga vid beslutet än de som faktiskt var
det i beslutssituationen. Ytterligare en potentiellt bekymmersam aspekt är att
respondenterna rekryterades någon gång under en period av 18 månader, vilket
innebär att minnesaspekten kan vara problematisk. Ejlertsson (2014) understryker
dock att det främst är exakta datum och mindre viktiga tillfällen som är svåra att
minnas. Eftersom den aktuella studien undersöker betydelsefulla faktorer vid en
stor arbetslivsförändring, anser vi att risken för missvisande resultat till följd av
minnesbrist ändå är låg.
I strikt mening kan studiens resultat inte generaliseras till någon större population
eftersom den är en totalundersökning på en mindre avgränsad population. I friare
mening kan det dock finnas grupper som liknar den aktuella
undersökningsgruppen och som studiens resultat skulle kunna generaliseras till,
exempelvis andra yrkesverksamma inom IT i Sverige. Därför kan studien fungera
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som en indikation på vilka faktorer som anses vara betydelsefulla för dessa
personer vid beslutet att acceptera ett jobberbjudande.
Slutligen kan studien ses som ett förslag på hur undersökningar med likande
syften kan genomföras.
7.2.8 Etiska överväganden
Vi har kontinuerligt under studiens gång varit noggranna med att bibehålla
konfidentialiteten gentemot respondenterna och har i såväl följebrev som vid
personlig kontakt med respondenterna tydliggjort att all information och
kontaktuppgifter hanterats varsamt. Vi framförde även att vi var de enda som
skulle hantera datamaterialet från undersökningen.
Etiken kring obligatoriska frågor i en enkät kan även problematiseras, då
respondenten förlorar valet att inte svara på någon fråga. Vi övervägde dock
noggrant de frågor som togs med i enkäten för att undvika de skulle kunna
uppfattas som kränkande, och ansåg därför att vi kunde ha samtliga frågor som
obligatoriska.

7.3 Slutsatser
Denna studies syfte har varit att bidra med kunskap om vilka faktorer som bidrar
till att yrkesverksamma med IT-kompetens väljer att tacka ja till ett
jobberbjudande genom att beskriva, analysera och dra välgrundade slutsatser om
vad dessa individer attraheras av sett till organisationsfaktorer, jobbfaktorer och
rekryteringsfaktorer. Följande slutsatser kan utnyttjas praktiskt vid
organisationers rekryteringsprocesser, utformning av befattningar och arbete med
employer branding.
 Av faktorer kopplade till organisationen är det framförallt balans och hälsa
samt företag och kultur som anses viktiga för yrkesverksamma inom IT i
deras val att acceptera ett jobberbjudande. Företagets samhällsansvar anses
ha minst betydelse för deras beslut.
 De jobbfaktorer som yrkesverksamma inom IT anser viktiga för att
acceptera ett jobberbjudande är framförallt att tjänsten resulterar i inre
belöningar och en IT-karriär. Betydelsen av inre belöningar anses vara
större än betydelsen av yttre och sociala belöningar samt arbetets
utformning.
 Vad gäller rekryteringsprocessen är samtliga faktorer kopplade till denna
ungefär lika viktiga för yrkesverksamma inom IT i beslutet att acceptera ett
jobberbjudande.
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 Vissa aspekter av rekryteringsprocessen anses viktigare än vissa faktorer
kopplade till tjänsten i sig för yrkesverksamma inom IT i deras beslut att
acceptera ett jobberbjudande.
 Yrkesverksamma inom IT värdesätter faktorer olika beroende på ålder.
Balans mellan arbete och privatliv är viktigare för äldre än för yngre
yrkesverksamma. För yngre är istället inre belöningar och utveckling
viktigare. Personer i åldern 30-39 år ställer i allmänhet högre krav på
organisationen och tjänsten än de som är över 40 år samt under 30 år när de
står inför beslutet att acceptera ett jobberbjudande.
 Av yrkesverksamma inom IT så värdesätter individer som inledningsvis
blivit kontaktade för en tjänst, och inte sökt den själva, vikten av en bra lön
och bra förhandling mer än de som avsiktligen sökt tjänsten.
 Det finns inga statistiskt säkerställda skillnader beroende på kön eller
utbildningsgrad sett till vad som påverkar yrkesverksamma inom IT att
tacka ja till ett jobberbjudande.

7.4 Förslag till fortsatt forskning
Forskning inom det aktuella fältet samt bidraget från den här studien skapar en
bra grundförståelse för vilka faktorer som är betydelsefulla vid beslutet att
acceptera ett jobberbjudande. Vi kan dock konstatera att det finns områden som
kan utforskas mer. Vi kunde exempelvis se att betydelsen av balans mellan arbete
och privatliv var stor, vilket även påvisats av tidigare forskning. Det som var
intressant var dock att möjligheten att arbeta på distans skattades betydligt lägre.
Betyder detta att arbete hemifrån främjar eller hämmar denna balans? Fler studier
kring attityder mot att arbeta hemifrån hade kunnat svara på frågan.
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BILAGA 1 – ENKÄT

I f no: P le a se e la bora t e on w ha t ha ppe ne d a nd w hy.

Are / w e re you sa t isf ie d w it h t he posit ion you w e re re cruit e d f or? *
Yes
No

Fe e l f re e t o e la bora t e .

H ow long ha ve you be e n w ork ing/ did you w ork in t his posit ion?
I hav e been w ork ing/I w ork ed f or

» Re dire ct ion t o f ina l pa ge of W e bbEnk ä t e r

m ont hs.

BILAGA 2 – FÖLJEBREV
Bachelor thesis - help needed from You!
Hello XXX,
Our names are Astrid and Rebecka, and we are two students at Linköping
University who are currently working on our Bachelor thesis and we need Your
help. As a part of the thesis we are making a quantitative survey supported by X
(an IT recruitment company which You’ve been in contact with). Our aim is to
gain understanding of what IT professionals value in their work (for example what
makes an organization attractive and a job interesting).
Link to survey: https://www.webbenkater.com/s/d75db89
And this is where we need Your help! We are contacting You since You were
recruited for a position at XXX where the IT recruitment company X was
involved. You are part of a smaller sample of recruits, and to get a fair presentation
of the sample we really wish that You will take the time to speak Your mind. By
letting You answer a few questions about why You accepted this job offer our
hope is to provide the industry with knowledge that can be used to help
organizations make their positions more appealing to IT professionals.
Your participation is of course voluntary. Your answers will be treated
confidentially and will only be handled by us (Astrid and Rebecka). No individual
results will be revealed, however, the overall results of the study will be presented
in our Bachelor thesis report and to X.
We will try to call You tomorrow to introduce ourselves and answer any questions
You might have. We would like Your answers at the latest on Sunday the 1st of
May, which is on Sunday next week. Reminders will be sent to You before this.
If You have any questions or problems answering the survey, please contact us.
TLDR: Please help us with our Bachelor thesis by answering our short survey on
prefered job attributes for IT professionals. It takes about ten minutes and we will
be forever grateful.
Link to survey: https://www.webbenkater.com/s/d75db89
Thank You in advance for Your participation!
Best regards,
Astrid Svedérus astsv877@student.liu.se 070-494 48 57
Rebecka Svahn rebsv766@student.liu.se 073-802 18 92

BILAGA 3 – VARIABLER
Tabell 1
Organisationsvariabler – antal, medelvärden och standardavvikelser
Variabel

N

M

Sd

Balans mellan arbete och privatliv
Omtanke om medarbetarnas hälsa
Produkt-/konsultbolag
Flexibla arbetstider
Ekonomisk stabilitet
Produkter/tjänster
Deltagande i beslutsprocesser
Rykte
Arbetsgivarens värderingar
Teleworking (arbeta på distans)
Miljö och hållbarhet
Engagemang i sociala frågor

50
50
50
50
50
50
49
50
50
50
50
50

5.32
5.04
5.02
4.94
4.82
4.78
4.74
4.60
4.54
3.96
3.24
2.88

1.02
0.86
1.06
1.11
0.98
1.13
1.17
1.34
1.25
1.64
1.41
1.37

Tabell 2
Jobbvariabler – antal, medelvärden och standardavvikelser
Variabel

N

M

Sd

Använda kunskaper/färdigheter/förmågor
Intressant
Utmaning
Ansvar
Professionell utveckling
Teknologier
Chef/teamledare
Personlig utveckling
Kollegor
Variation
Karriärmöjligheter
Interaktion
Lön
Arbetsmetoder
Förmåner
Autonomi
Teamstruktur
Pendlingstid
Trygghet
Prestige

47
47
47
47
47
47
47
47
47
47
47
47
47
47
47
47
47
47
47
47

5.47
5.43
5.32
5.15
5.15
5.04
4.91
4.89
4.87
4.74
4.70
4.60
4.57
4.49
4.38
4.28
4.19
3.64
3.36
3.06

0.75
0.80
0.81
0.83
0.98
1.27
1.08
1.26
1.13
1.09
1.18
1.41
1.14
1.16
1.13
1.16
1.36
1.66
1.66
1.62

Tabell 3
Rekryteringsvariabler – antal, medelvärden och standardavvikelser
Variabel
Möte med chef/teamledare
Rättvis förhandling
Respektfull behandling av rekryterare
Besök på arbetsplatsen
Detaljerad beskrivning av arbetet
Regelbunden uppföljning
Relevanta rekryteringsmoment

N
47
47
47
47
47
47
47

M
5.36
5.28
5.17
4.81
4.79
4.47
4.45

Sd
0.71
0.97
1.20
0.99
1.27
1.23
1.40

BILAGA 4 – FAKTORMATRISER
Tabell 1. Faktoranalys organisationsfaktorer (N=49)
Företag
och kultur

Balans
och hälsa

Samhällsansvar

Ekonomisk
stabilitet

Arbetsgivarens värderingar
Engagemang i sociala frågor
Miljö och hållbarhet
Ekonomisk stabilitet
Rykte
Produkt-/konsultbolag
Produkter/tjänster
Balans mellan arbete och privatliv
Flexibla arbetstider
Teleworking (arbeta på distans)
Omtanke om medarbetarnas hälsa
Deltagande i beslutsprocesser

.500
-.026
.058
-.027
.599
.818
.757
.376
.073
-.048
.396
.774

.207
.150
.112
.150
.166
-.155
.201
.613
.834
.886
.433
.072

.638
.881
.784
.132
.227
-.091
-.085
.171
.142
.058
.319
.377

-.317
.130
.425
.733
.462
.342
-.104
.336
.156
-.007
-.021
-.189

Eigenvärde
% av förklarad varians

4.15
34.61

1.87
15.58

1.35
11.25

1.16
9.65

Tabell 2. Faktoranalys jobbfaktorer (N=47)
Inre
Sociala
belöningar belöningar
Lön
-.212
-.060
Förmåner
.143
.097
KSA
.360
.559
Utmaning
.688
.361
Intressant
.588
.413
Variation
.634
.590
Ansvar
.874
-.098
Autonomi
.397
.059
Arbetsmetoder
.220
.202
Teknologier
.195
.099
Teamstruktur
.089
.602
Interaktion
.017
.805
Kollegor
.249
.817
Chef/ledare
-.099
.331
Karriärmöjlighet .316
.062
Prestige
-.049
.476
Trygghet
.229
.391
Professionellutv. .752
.318
Personlig utv.
.813
.002
Pendlingstid
-.064
.011
6.63
2.96
Eigenvärde
14.79
% av förklarad 33.16
varians

Yttre
belöningar
.788
.852
.224
-.075
-.222
-.104
.077
.048
.083
-.048
.037
.242
-.117
.113
-.062
.293
.507
-.010
.063
.334
1.63
8.13

Tabell 3. Faktoranalys rekryteringsfaktorer (N=47)
Rekryteringsmoment
Respektfullt bemötande
.896
Detaljerad jobbeskrivning
.760
Möte med chef/ledare
.578
Site visit
.124
Regelbunden uppföljning
.202
Relevanta moment
-.119
Rättvis förhandling
.412
3.14
Eigenvärde
44.85
% av förklarad varians

ITkarriär
-.054
.030
.021
.180
.252
-.060
-.015
.119
.269
.713
.071
.171
.140
.178
.814
.623
.137
.226
.235
-.220
1.42
7.12

Relevans och
rättvisa
.129
.254
.239
-.086
.855
.675
.776
1.28
18.32

Arbetets
utformn.
.218
-.077
.272
.290
.177
.050
.166
.682
.824
.339
.474
.246
-.054
.136
.143
-.104
-.108
.108
.051
.193
1.17
5.85

Exkl.
faktor
-.055
.322
-.492
-.240
-.031
-.010
-.020
.365
.005
-.141
.273
.022
.223
.680
.040
.223
.370
-.098
.065
.659
1.15
5.73

Besök på
arbetsplatsen
-.074
.467
.495
.907
-.017
.537
-.069
1.05
15.01

BILAGA 5 – INDEX
Tabell 1
Index faktor – Företag och kultur (N=49), medelvärden och standardavvikelser
Cronbach’s Alpha = .769
Variabel
Rykte
Produkt-/konsultbolag
Produkter/tjänster
Deltagande

M
4.61
5.06
4.78
4.73

Sd
1.35
1.03
1.14
1.17

Index

4.80

0.91

Tabell 2
Index faktor – Balans och hälsa (N=50), medelvärden och standardavvikelser
Cronbach’s Alpha = .741
Variabel
Balans mellan arbete och privatliv
Flexibla arbetstider
Teleworking (arbeta på distans)
Omtanke om medarbetarnas hälsa

M
5.32
4.94
3.96
5.04

Sd
1.02
1.11
1.64
0.86

Index

4.82

0.90

Tabell 3
Index faktor – Samhällsansvar (N=50), medelvärden och standardavvikelser
Cronbach’s Alpha = .763
Variabel

M

Sd

Arbetsgivarens värderingar
Engagemang i sociala frågor
Miljö och hållbarhet

4.54
2.88
3.24

1.25
1.36
1.41

Index

3.55

1.11

Tabell 4
Index faktor – Inre belöningar (N=47), medelvärden och standardavvikelser
Cronbach’s Alpha = .888
Variabel
Utmaning
Intressant
Variation
Ansvar
Professionell utveckling
Personlig utveckling

M
5.32
5.43
4.75
5.15
5.15
4.89

Sd
0.81
0.80
1.09
0.83
0.98
1.03

Index

5.11

0.75

Tabell 5
Index faktor – Sociala belöningar (N=47), medelvärden och standardavvikelser, Cronbach’s
Alpha = .782
Variabel
Använda kunskaper, färdigheter och förmågor
Teamstruktur
Interaktion
Kollegor
Prestige

M
5.47
4.19
4.60
4.87
3.06

Sd
0.75
1.36
1.41
1.13
1.62

Index

4.44

0.94

Tabell 6
Index faktor – Yttre belöningar (N=47), medelvärden och standardavvikelser
Cronbach’s Alpha = .705
Variabel

M

Sd

Lön
Förmåner

4.57
4.38

1.14
1.28

Index

4.48

1.06

Exkl.: Trygghet

3.36

1.66

Tabell 7
Index faktor – IT-karriär (N=47), medelvärden och standardavvikelser
Cronbach’s Alpha = .718
Variabel
Teknologier
Karriärmöjligheter

M
5.04
4.70

Sd
1.27
1.18

Index

4.87

1.08

Tabell 8
Index faktor – Arbetets utformning (N=47), medelvärden och standardavvikelser
Cronbach’s Alpha = .818
Variabel

M

Sd

Autonomi
Arbetsmetoder

4.28
4.49

1.16
1.16

Index

4.38

1.06

Tabell 9
Index faktor – Rekryteringsmoment (N=47), medelvärden och standardavvikelser
Cronbach’s Alpha = .767
Variabel

M

Sd

Respektfull behandling av rekryterare
Detaljerad beskrivning av arbetet
Möte med chef/teamledare

5.17
4.79
5.36

1.20
1.27
0.70

Index

5.11

0.90

Tabell 10
Index faktor – Relevans och rättvisa (N=47), medelvärden och standardavvikelser
Cronbach’s Alpha = .702
Variabel
Regelbunden uppföljning
Relevanta rekryteringsmoment
Rättvis förhandling

M
4.47
4.45
5.28

Sd
1.23
1.40
0.97

Index

4.73

0.96

Tabell 11
Index exkluderad faktor (N=47), medelvärden och standardavvikelser
Cronbach’s Alpha = .481
Variabel

M

Sd

Chef/teamledare
Pendlingstid

4.91
3.64

1.08
1.66

Exkluderat index

4.28

1.14

BILAGA 6 – JÄMFÖRELSER
Organisationen
Tabell 1
Organisationsfaktorer, jämförelse mellan kön – antal, medelvärden och standardavvikelser
Faktor

Kön

N

M

Sd

Företag och kultur (N=49)

Kvinna
Man
Annat

8
38
3

4.66
4.82
4.92

1.36
0.84
0.14

Balans och hälsa (N=50)

Kvinna
Man
Annat

9
38
3

5.17
4.72
5.00

0.59
0.96
0.66

Samhällsansvar (N=50)

Kvinna
Man
Annat

9
38
3

4.11
3.42
3.56

0.90
1.11
1.50

Ekonomisk stabilitet (N=50)

Kvinna
Man
Annat

9
38
3

4.78
4.76
5.67

1.09
0.97
0.58

Tabell 2
Organisationsfaktorer, jämförelse mellan åldersgrupper – antal, medelvärden och
standardavvikelser
Faktor
Företag och kultur (N=48)

Ålder
<30
30-39
>40

N
18
20
10

M
4.46
5.15
4.70

Sd
1.11
0.72
0.64

Balans och hälsa (N=49)

<30
30-39
>40

19
20
10

4.53
4.84
5.20

0.99
0.81
0.73

Samhällsansvar (N=49)

<30
30-39
>40

19
20
10

3.14
3.95
3.53

1.23
1.01
0.86

Ekonomisk stabilitet (N=49)

<30
30-39
>40

19
20
10

4.63
5.00
4.80

1.12
0.86
1.03

Tabell 3
Organisationsfaktorer, jämförelse utifrån utbildningsbakgrund – antal, medelvärden och
standardavvikelser
Faktor
Företag och kultur (N=49)

Utbildning
Gymnasium
Universitet upp till 3 år
Universitet mer än 3 år
Annat

N
6
10
27
6

M
4.58
5.13
4.65
5.13

Sd
1.17
0.62
0.97
0.67

Balans och hälsa (N=50)

Gymnasium
Universitet upp till 3 år
Universitet mer än 3 år
Annat

6
10
28
6

4.75
4.90
4.79
4.88

0.89
0.88
0.82
1.44

Samhällsansvar (N=50)

Gymnasium
Universitet upp till 3 år
Universitet mer än 3 år
Annat

6
10
28
6

3.44
3.20
3.50
4.50

1.07
0.92
1.04
1.44

Ekonomisk stabilitet (N=50)

Gymnasium
Universitet upp till 3 år
Universitet mer än 3 år
Annat

6
10
28
6

5.17
4.40
4.82
5.17

0.75
1.17
0.94
0.98

Tabell 4
Organisationsfaktorer, jämförelse utifrån arbetssituation – antal, medelvärden och
standardavvikelser
Faktor

Anställd

N

M

Sd

Företag och kultur (N=49)

Ja
Nej
Annat

38
9
2

4.87
4.61
4.25

0.88
0.91
1.77

Balans och hälsa (N=50)

Ja
Nej
Annat

38
10
2

4.95
4.28
5.00

0.81
1.02
1.41

Samhällsansvar (N=50)

Ja
Nej
Annat

38
10
2

3.72
3.03
3.00

1.04
1.16
1.89

Ekonomisk stabilitet (N=50)

Ja
Nej
Annat

38
10
2

4.89
4.40
5.50

0.98
0.97
0.71

Tabell 5
Organisationsfaktorer, jämförelse utifrån ansökning – antal, medelvärden och
standardavvikelser
Faktor
Företag och kultur (N=49)

Ansökning
Sökte tjänsten
Blev kontaktad

N
22
27

M
4.80
4.80

Sd
0.88
0.94

Balans och hälsa (N=50)

Sökte tjänsten
Blev kontaktad

23
27

4.65
4.95

1.00
0.78

Samhällsansvar (N=50)

Sökte tjänsten
Blev kontaktad

23
27

3.55
3.56

1.07
1.15

Ekonomisk stabilitet (N=50)

Sökte tjänsten
Blev kontaktad

23
27

4.78
4.85

0.95
1.03

Arbetet
Tabell 6
Jobbfaktorer, jämförelse mellan kön – antal, medelvärden och standardavvikelser
Faktor

Kön

N

M

Sd

Inre belöningar (N=47)

Kvinna
Man
Annat

8
36
3

5.25
5.08
5.11

0.98
0.73
0.25

Sociala belöningar (N=47)

Kvinna
Man
Annat

8
36
3

4.58
4.39
4.60

1.10
0.95
0.35

Yttre belöningar (N=47)

Kvinna
Man
Annat

8
36
3

4.88
4.39
4.50

0.52
1.15
1.00

IT-karriär (N=47)

Kvinna
Man
Annat

8
36
3

4.69
4.92
4.83

1.22
1.11
0.29

Arbetets utformning (N=47)

Kvinna
Man
Annat

8
36
3

4.88
4.31
4.00

1.09
1.06
1.00

Tabell 7
Jobbfaktorer, jämförelse mellan åldersgrupper – antal, medelvärden och standardavvikelser
Faktor
Inre belöningar (N=46)

Ålder
<30
30-39
>40

N
17
19
10

M
5.21
5.32
4.60

Sd
0.80
0.68
0.60

Sociala belöningar (N=46)

<30
30-39
>40

17
19
10

4.46
4.54
4.20

1.06
0.93
0.87

Yttre belöningar (N=46)

<30
30-39
>40

17
19
10

4.41
4.53
4.50

1.27
1.06
0.82

IT-karriär (N=46)

<30
30-39
>40

17
19
10

4.91
5.11
4.40

1.48
0.77
0.70

Arbetets utformning (N=46)

<30
30-39
>40

17
19
10

4.41
4.45
4.15

1.24
1.08
0.78

Tabell 8
Jobbfaktorer, jämförelse utifrån utbildningsbakgrund – antal, medelvärden och
standardavvikelser
Faktor
Inre belöningar (N=47)

Utbildning
Gymnasium
Universitet upp till 3 år
Universitet mer än 3 år
Annat

N
6
10
25
6

M
5.28
5.08
5.00
5.47

Sd
0.68
0.82
0.73
0.78

Sociala belöningar (N=47)

Gymnasium
Universitet upp till 3 år
Universitet mer än 3 år
Annat

6
10
25
6

4.63
4.40
4.37
4.60

1.18
0.87
0.90
1.17

Yttre belöningar (N=47)

Gymnasium
Universitet upp till 3 år
Universitet mer än 3 år
Annat

6
10
25
6

4.75
3.85
4.64
4.58

1.44
0.78
0.90
1.53

IT-karriär (N=47)

Gymnasium
Universitet upp till 3 år
Universitet mer än 3 år
Annat

6
10
25
6

4.50
4.95
4.84
5.25

1.90
1.19
0.87
0.76

Arbetets utformning (N=47)

Gymnasium
Universitet upp till 3 år
Universitet mer än 3 år
Annat

6
10
25
6

4.42
4.70
4.10
5.00

1.32
1.21
0.88
1.14

Tabell 9
Jobbfaktorer, jämförelse utifrån arbetssituation – antal, medelvärden och standardavvikelser
Faktor
Inre belöningar (N=47)

Anställd
Ja
Nej
Annat

N
36
9
2

M
5.06
5.31
5.25

Sd
0.77
0.65
0.82

Sociala belöningar (N=47)

Ja
Nej
Annat

36
9
2

4.46
4.49
3.80

1.04
0.47
0.85

Yttre belöningar (N=47)

Ja
Nej
Annat

36
9
2

4.49
4.22
5.50

0.95
1.46
0.71

IT-karriär (N=47)

Ja
Nej
Annat

36
9
2

4.97
4.94
2.75

0.97
0.81
2.47

Arbetets utformning (N=47)

Ja
Nej
Annat

36
9
2

4.40
4.39
4.00

1.05
1.05
2.12

Tabell 10
Jobbfaktorer, jämförelse utifrån ansökning – antal, medelvärden och standardavvikelser
Faktor
Inre belöningar (N=47)

Ansökning
Sökte tjänsten
Blev kontaktad

N
20
27

M
5.23
5.02

Sd
0.72
0.76

Sociala belöningar (N=47)

Sökte tjänsten
Blev kontaktad

20
27

4.34
4.51

1.03
0.88

Yttre belöningar (N=47)

Sökte tjänsten
Blev kontaktad

20
27

4.20
4.69

1.25
0.87

IT-karriär (N=47)

Sökte tjänsten
Blev kontaktad

20
27

4.93
4.83

1.03
1.14

Arbetets utformning (N=47)

Sökte tjänsten
Blev kontaktad

20
27

4.65
4.19

1.05
1.05

Rekryteringsprocessen
Tabell 11
Rekryteringsfaktorer, jämförelse mellan kön – antal, medelvärden och standardavvikelser
Faktor
Rekryteringsmoment (N=47)

Kön
Kvinna
Man
Annat

N
8
36
3

M
5.42
5.04
5.11

Sd
0.50
0.98
0.69

Relevans och rättvisa (N=47)

Kvinna
Man
Annat

8
36
3

5.17
4.72
5.00

0.59
0.96
0.66

Besök på arbetsplatsen (N=47)

Kvinna
Man
Annat

8
36
3

4.75
4.81
5.00

1.04
1.04
0.00

Tabell 12
Rekryteringsfaktorer, jämförelse mellan åldersgrupper – antal, medelvärden och
standardavvikelser
Faktor
Rekryteringsmoment (N=46)

Ålder
<30
30-39
>40

N
17
19
10

M
4.92
5.28
5.13

Sd
1.08
0.88
0.57

Relevans och rättvisa (N=46)

<30
30-39
>40

17
19
10

4.57
4.95
4.57

1.01
0.94
0.97

Besök på arbetsplatsen (N=46)

<30
30-39
>40

17
19
10

4.65
4.84
5.00

1.41
0.76
0.47

Tabell 13
Rekryteringsfaktorer, jämförelse utifrån utbildningsbakgrund – antal, medelvärden och
standardavvikelser
Faktor
Rekryteringsmoment (N=47)

Utbildning
Gymnasium
Universitet upp till 3 år
Universitet mer än 3 år
Annat

N
6
10
25
6

M
4.89
4.77
5.24
5.33

Sd
1.38
1.31
0.61
0.47

Relevans och rättvisa (N=47)

Gymnasium
Universitet upp till 3 år
Universitet mer än 3 år
Annat

6
10
25
6

4.50
4.37
4.81
5.22

1.17
1.04
0.86
1.00

Besök på arbetsplatsen
(N=47)

Gymnasium
Universitet upp till 3 år
Universitet mer än 3 år
Annat

6
10
25
6

4.67
4.70
4.84
5.00

1.97
1.16
0.55
1.10

Tabell 14
Rekryteringsfaktorer, jämförelse utifrån arbetssituation – antal, medelvärden och
standardavvikelser
Faktor

Anställd

N

M

Sd

Rekryteringsmoment (N=47)

Ja
Nej
Annat

36
9
2

5.14
4.96
5.17

0.97
0.54
1.18

Relevans och rättvisa (N=47)

Ja
Nej
Annat

36
9
2

4.78
4.56
4.67

1.00
0.87
0.94

Besök på arbetsplatsen (N=47)

Ja
Nej
Annat

36
9
2

4.86
4.89
3.50

0.87
0.60
3.54

Tabell 15
Rekryteringsfaktorer, jämförelse utifrån ansökning – antal, medelvärden och
standardavvikelser
Faktor
Rekryteringsmoment (N=47)

Ansökning
Sökte tjänsten
Blev kontaktad

N
20
27

M
4.97
5.21

Sd
0.98
0.83

Relevans och rättvisa (N=47)

Sökte tjänsten
Blev kontaktad

20
27

4.43
4.95

1.06
0.83

Besök på arbetsplatsen (N=47)

Sökte tjänsten
Blev kontaktad

20
27

4.95
4.70

0.69
1.17

