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Sammanfattning
Bakgrund: IT-branschen kännetecknas av en omfattande personalomsättning vilken medför både möjligheter såväl
som utmaningar för konsultorganisationen, uppdragsorganisationen, IT-konsulten samt de befintliga
medarbetarna.
Syfte: Syftet med denna studie är att undersöka och bidra med en ökad förståelse för IT-konsulters arbetsvillkor
och deras vilja att stanna i ett arbete där de pendlar mellan konsultorganisationen och uppdragsorganisationen.
Metod: Studien har en kvantitativ ansats och baseras på enkäter som har besvarats av 58 IT-konsulter, vilka
arbetar både in-house hos den egna konsultorganisationen samt uthyrda till en uppdragsorganisation.
Resultat: Det fanns ingen större skillnad vad avsåg IT-konsulternas upplevelse hos de båda organisationerna.
Upplevelsen av det organisatoriska engagemanget var lite högre, arbetsrollen lite tydligare och ledarskapet lite
mer uppmuntrande hos konsultorganisationen. I sin tur upplevdes det sociala stödet vara högre hos
uppdragsorganisationen. Ett högt organisatoriskt engagemang gentemot konsultorganisationen samt rätt
motivationsfaktorer bidrog till att IT-konsulten ville stanna kvar.
Slutsats: Konsultorganisationen är i behov av att arbeta strategiskt med det sociala stödet till IT-konsulterna.
Vidare fortsatt arbete med ett starkt ledarskap samt rätt motivationsfaktorer.
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FÖRORD
Den här uppsatsen har sannerligen fått ta sin tid. Återgång till studierna
efter föräldraledighet och sedan tillbaka till föräldraledighet för att till sist
hitta jobbet-som-inte-väntar-på-sig. Men den som väntar på något gott...
Givetvis vill jag börja med att tacka de IT-konsulter som tagit sig tiden att
besvara enkäten. Utan er hade studien inte kunnat genomföras. Vidare vill
jag tacka kontakterna på medverkande företag för deras engagemang och
intresse i studien. Tack för detta samarbete. Därefter min handledare för
hennes tålamod och engagemang i uppsatsen. På hemmaplan har katterna
varit suveräna knävärmare och dottern har sett till att det har funnits
kramar och gos. Sambon har sett till att magen alltid varit full och även
han har bidragit med varma kramar och peppande ord.

Cassandra Carlsson, Ljungsbro, 2018.
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1 INLEDNING
Här presenterar jag det valda problem- och forskningsområdet. Efter detta
återfinns syftet med studien samt forskningsfrågorna. Sist presenteras en
disposition över studiens innehåll.
Bemanningsbranschen är en snabbt växande bransch på grund av det nya
arbetslivets krav på flexibel arbetskraft som kan fördelas där behovet finns
(Allvin, Aronsson, Hagström, Johansson & Lundberg 2006; Almega 2017).
En annan anledning till att bemanningsbranschen är Sveriges snabbast
växande bransch är enligt Johnsson (2010) den ökade konkurrensen och
snabba förändringstakten. Ytterligare två av desto fler anledningar till
denna förändring är att företag väljer att anställa på tidsbegränsade
kontrakt samt väljer att upphandla tjänster som inte anses vara en del av
kärnverksamheten. Det syns vidare en tydlig trend i att anlita konsulter
när det finns behov av spetskompetens på olika områden (Johnsson 2010).
Inom bemanningsbranschen återfinns den stadigt växande ITkonsultbranschen. Mellan 1994 och 2008 ökade antalet heltidsanställda
från 5 000 till 83 000 (Almega 2017). Antalet IT-konsulter i Sverige som
delvis eller helt arbetar uthyrda till andra organisationer antas vara
250 000 personer. Detta genom att utgå ifrån Sveriges ca 9 miljoner
invånare där andelen sysselsatta estimeras till 68 procent (SCB 2018). Av
dessa arbetar drygt 6 procent som IT-specialister (Almega 2018) vilket
innebär att uppskattningsvis 400 000 arbetar som IT-specialister. Vidare
beräkningar som avser sysselsättning inom specifikt IT-konsultbranschen
medför en siffra på 250 000 personer (Almega 2017).
Ingenjörskarriär (2017) är ett samarbete mellan Sveriges Ingenjörer och Ny
Teknik. De menar att trots att det finns så många så råder det en brist på
IT-konsulter i Sverige (Ingenjörskarriär 2017). Detta då den höga
efterfrågan på IT-konsulter i kombination med bristen på desamma har
bidragit till en hög konkurrens IT-företagen emellan (Johnsson 2010). Som
en effekt av konkurrensen präglas därför branschen av en omfattande
personalomsättning och många IT-konsulter är anställda i
konsultorganisationer där arbetet helt eller delvis görs som uppdrag åt
andra organisationer. Detta har medfört möjligheter såväl som
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utmaningar för konsultorganisationen, IT-konsulten och de befintliga
medarbetarna inom uppdragsorganisationen. Dessa kommer i
nästkommande avsnitt problematiseras i kontrast till nuvarande
forskningsläge.

Möjligheter och utmaningar för konsultorganisationen
IT-branschens konsultorganisationer påverkas antingen funktionellt eller
icke funktionellt av personalomsättningen. De gynnas av att lågt
presterande medarbetare lämnar organisationen då nya och bättre
presterande medarbetare kan träda in. När högpresterande medarbetare
lämnar organisationen till förmån för ett annat arbete, påverkas
organisationen icke funktionellt av att kompetens och kunskap lämnar
organisationen (Zylka & Fischbach 2017). Att trygga organisationens
kompetensförsörjning är viktigt då kompetens är ett konkurrensmedel på
branschens arbetsmarknad (Lindelöw 2008; Zylka & Fischbach 2017;
Dinger, Grover & Thatcher 2009; Ghapanchi & Aurum 2010).
Konsultorganisationen använder kompetens både i sin handel genom att
sälja den som en tjänst till uppdragsorganisationen och för att utveckla sin
organisation för att i framtiden kunna erbjuda förbättrade tjänster (SalzerMörling 2014; Lindelöw 2008).
IT-konsulternas spetskompetens medför att de bidrar till att hantera,
förmedla, generera och implementera kompetens till arbetsmarknadens
aktörer (Allvin et al. 2006). De innehar därmed en nyckelroll i att förflytta
kunskap inom och mellan organisationer (Zylka & Fischbach 2017). Då
deras kompetens ofta är specialiserad kan individuella omsättningar
därmed bli särskilt kostsamma (Ghapanchi & Aurum 2010). Utifrån
arbetet med de befintliga medarbetarna behöver fokus därför hamna på
att motivera, behålla och utveckla IT-konsulterna (Dinger, Grover &
Thatcher 2009).
Det råder en brist på kompetenta medarbetare inom branschen vilket
medför en hög konkurrens till följd av detta (Ingenjörskarriär 2017). Då
rekryteringsprocesser och introduktionsprocesser är kostsamma för
organisationer är det viktigt att arbeta strategiskt vad gäller potentiella
samt nya medarbetare (Lindelöw 2008; Zylka & Fischbach 2017; Dinger,
Grover & Thatcher 2009; Ghapanchi & Aurum 2010). Det finns olika sätt
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att locka och behålla nya medarbetare. Ett sätt att öka organisationens
attraktionskraft menar Allvin et al. (2006) vara genom att erbjuda fasta
anställningar då dessa blivit mer sällsynta på senare år jämfört mot
tidigare. Utöver detta återfinns faktorer såsom hög lön och att arbeta
strategiskt med organisationens employer branding (Allvin et al. 2006).
Detta genom att exempelvis arbeta för att attrahera kvinnor till
organisationen med syfte att jämna ut könsklyftorna (Ingenjörskarriär
2017) eller genom bra ledarskap. Ryktet om ett bra ledarskap menas vara
något som sprids och påverkar organisationens employer branding inom
branschen (Salzer-Mörling 2014; Lindelöw 2008). Många fler faktorer
spelar givetvis in i där dessa endast är några exempel.
I en nyligen genomförd litteraturstudie fann Zylka och Fischbach (2017)
fjorton studier vilka analyserat konsekvenserna av IT-konsulters
individuella och frivilliga omsättning för både individen och
organisationen. De negativa konsekvenserna de fann var att den
organisatoriska planeringen störs, vilket bidrar till att kostnaden samt
tidsåtgången för projekt i värsta fall kan öka med upp till 60 procent. De
positiva konsekvenserna var att personalomsättningen bidrar till
kunskapsflödet inom och mellan organisationer. Moderna organisationer
har lättare att anpassa sig till personalomsättningen och ta del av dess
fördelar. Detta utifrån att IT-branschens introduktionsprocesser och
upplärningsprocesser ofta är standardiserade vilket underlättar och
effektiviserar introduktionen av nya medarbetare. Detta förutsätter dock
en mer omfattande erfarenhet hos medarbetaren för att besitta
grundläggande kompetens som erfordras. Vidare menar författarna att
det behövs mer forskning på de positiva konsekvenserna av
personalomsättningen
samt
att
ett
annat
perspektiv
än
projektkonstellationens konsekvenser antas (Zylka & Fischbach 2017).
Ghapanchi och Aurum (2010) menar att det finns sex kunskapsluckor i
forskningen. Den första är personlig omsättning utifrån personorganisation-fit, det vill säga betydelsen av att medarbetaren passar in i
organisationens utformning när det kommer till att tillgodose olika behov,
lön och ledarskap. Det saknas även kunskap om hur IT-konsulten
påverkas av att sina värderingar, övertygelser och normer är förenliga
eller inte med organisationens. Vidare saknas kunskap om huruvida IT3

konsultens intention att lämna organisationen har påverkats av
organisationens normativa engagemang samt olika externa faktorer
såsom lagar, ekonomi och arbetsmarknad. Den femte kunskapsluckan
menas vara hur individen påverkas av den kunskapsförändring som sker
i branschen. Den sjätte och sista kunskapsluckan belyser att en jämförande
internationell studie skulle ses som ett värdefullt bidrag till forskningen.
Forskning produceras främst i USA men det är Indien som uttryckligen
påverkas i störst utsträckning av personalomsättningen inom ITbranschen. Det blir problematiskt för indiska företag att applicera
bidragen från amerikansk forskning på sina organisationer. Detta då de
båda länderna skiljer sig åt vad gäller företagsstyrning samt kulturella
attityder och normer med mera (Ghapanchi & Aurum 2010).

Möjligheter och utmaningar för IT-konsulten
Många IT-konsulter arbetar inom olika projekt på uppdragsorganisationens arbetsplats vilket bidrar till att skapa ett omfattande
kontaktnät samt möjligheter till kompetensutveckling via uppdragsorganisationen. Båda dessa faktorer har en viktig inverkan på ITkonsultens framtida anställningsbarhet (Allvin et al. 2006; Olofsdotter
2004). Det är även fördelaktigt för IT-konsulten att ofta byta arbetsgivare
inom IT-branschen, då detta ofta leder till både förbättrad status samt
löneökning (Zylka & Fischbach 2017). IT-konsulter bör vara medvetna om
de fördelar som erhålls genom att byta arbetsgivare regelbundet. I den
takt som kunskapen inom IT utvecklas läggs alltmer individuellt ansvar
på medarbetaren att självständigt förse sig med rätt kunskap och
information för att stå tillhanda inför arbetsmarknadens krav (Allvin et al.
2006). Utifrån att IT-konsulter ofta är specialister arbetar de även mer
fokuserat och dessutom under hård tidspress (Tsoukalas 2003). Detta
medför att de har ännu högre förväntningar på sitt arbetsresultat jämfört
mot de ordinarie anställda hos uppdragsorganisationen (Olofsdotter &
Augustsson 2008).
Fördelarna med yrket är att det medför en flexibilitet att själv kunna
påverka sina arbetstider inför de olika uppdragen samt kunna planera
perioder av ledighet (Olofsdotter 2004). Det kan även upplevas befriande
att kunna stå med ena foten innanför dörren och den andra utanför
(Tsoukalas 2003). Yrket kan även ses vara av temporär art i strävan efter
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en fast arbetsplats och att på vägen dit få privilegiet att pröva olika
arbetsplatser innan man hittar den rätta (Bellaagh & Isaksson 1999:7;
Olofsdotter 2004).
Trots den takt som branschen växer i saknas relevant forskning på hur ITkonsulter påverkas av sina arbetsförhållanden. De studier som genomförts har haft som syfte att undersöka hur organisationsstrukturer
förändras utifrån att nya arbetsformer skapas (Bellaagh & Isaksson
1999:6). Olofsdotter (2004) menar att fortsatt forskning med fokus på de
uthyrda medarbetarnas upplevelse av -samt hantering av organisatorisk
tillhörighet är önskvärt för att kunna förstå hela kontexten kring
konsultyrket. Olofsdotter och Augustsson (2008) har bidragit till denna
forskning genom artiklar som belyser de strategier som krävs av
konsulten för att kunna hantera den sociala situationen. Dessa strategier
innebär en flexibilitet att pendla mellan engagemang och likgiltighet. En
annan faktor enligt Tsoukalas (2003) är att IT-konsulten noterar detaljer
som de befintliga medarbetarna är så vana vid att de inte längre uppfattar.
Även att de med hjälp av sin temporära närvaro samt att ena foten är
utanför dörren, lättare kan distansera sig från eventuella bråk, negativa
kulturer och annat som kan sänka upplevelsen hos uppdragsorganisationen
Forskningen kring varför IT-personal frivilligt väljer att avsluta sina
anställningar är relativt begränsad fram till år 1998 enligt Ghapanchi och
Aurums (2010) reviewartikel. De identifierar 46 artiklar som behandlar
faktorer vilka påverkar IT-personal till att avsluta sin anställning.
Samtliga faktorer är direkt arbetsrelaterade och berör faktorer såsom
tveksamheter gällande vad arbetsrollen innebär, rollkonflikter utifrån att
inte ha möjlighet att utföra arbetet utifrån tvetydiga förväntningar, låg
autonomi samt en alltför omfattande arbetsmängd. Även Korunka,
Hoonakker och Carayons (2008) studie visar vad som driver IT-personal
att vilja sluta sitt arbete. De menar att processen kan liknas vid ett band av
länkar vars komponenter är arbetstillfredsställelse, engagemang till
organisationen, avsikt att lämna organisationen samt till slut att ta det
faktiska och praktiska beslutet att lämna organisationen. Åtskillnad
gjordes mellan arbetstillfredsställelse och engagemang där det
förstnämnda fokuserar på hela organisationen och det sistnämnda åsyftar
5

faktorer såsom stöd från chefen, utmanande arbetsuppgifter, kontroll
utifrån beslutsfattande, möjlighet till kompetensutveckling inom
organisationen samt upplevelsen av att utgiven belöning är rättvis.
Arbetstillfredsställelse menas ha en större påverkan på individens vilja att
stanna, än engagemang till organisationen (Korunka, Hoonakker &
Carayon 2008). Detta går emot ovan nämna litteraturöversikt av
Ghapanchi och Aurum (2010), att arbetsrelaterade faktorer i större
utsträckning påverkar individens arbetstillfredsställelse. Korunka,
Hoonakker och Carayon (2008) nådde resultatet att faktorer såsom
utmaningar och ansvar samt arbetskulturen påverkar huruvida
medarbetaren vill arbeta kvar. Utöver detta även stabilitet samt möjlighet
till kompetensutveckling på arbetet. Även Bellaagh och Isaksson (1999:7)
menar att möjligheten till kompetensutveckling är en påverkande faktor
för personalomsättningen inom IT-branschen.
Forskning om IT-konsulters motivation startade redan på 1980-talet och
redovisas i ett fåtal amerikanska artiklar. Efter ett uppehåll på drygt 20 år
återupptogs ämnet i början på 2000-talet och har därefter följts av flera
studier som undersökt IT-konsulters motivation och vilja att stanna i
konsultorganisationen (se t ex Thatcher, Liu, Stepina, Goodman &
Treadway 2006; Wallgren & Hanse 2011).
Även socialt stöd inverkar på viljan att stanna i konsultorganisationen.
Lee (2002) menar sig ha skrivit den första producerade artikeln med
inriktningen den inverkan socialt stöd har på IT-personers arbetstillfredsställelse som prediktor att vilja stanna kvar inom konsultorganisationen. Utifrån socialt stöd menas här behovet av att känna sig
omtyckt, högt värderad och ingå i gemenskapen utifrån sin chef och sina
kollegor. Deras resultat visar att behovet av socialt stöd ökar när det finns
ett behov av gemenskap. Både Bellaagh och Isaksson (1999:7) samt
Olofsdotter (2004) skriver att den höga personalomsättningen inom
bemanningsbranschen beror på sämre möjligheter till social gemenskap
samt att stödet från chefen minskar när medarbetaren har två parallella
chefer (Bellaagh & Isaksson 1999).
Olofsdotter (2004) menar att IT-konsulten kan hamna i en maktspänning
i förhållande till de befintliga medarbetarna hos uppdragsorganisationen.
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IT-konsulten skapar en osäkerhet hos dem. Grunden ligger i huruvida ITkonsulten identifierar sig som en outsider eller främling samt hur detta
påverkar dennes agerande. Konsulten som outsider anses vara någon som
kan arbeta rumsmässigt både nära och på avstånd. Denne släpps aldrig in
i gemenskapen. Konsulten som främling är i sin tur någon som befinner
sig mellan de två olika organisationerna och pendlar mellan närhet och
avstånd i rum samt engagemang och likgiltighet gentemot den sociala
situationen. Som främling arbetar konsulten ofta rumsmässigt nära men
upplevs befinna sig långt borta på grund av sin organisationstillhörighet.
Oavsett var konsulten befinner sig så har denne tillgång till de båda
världarna med tillhörande för -och nackdelar vilket bidrar till dessa
maktspänningar. Trots den uppkomna problematiken som återfinns i
förhållandet mellan medarbetarna från de olika organisationerna så
kräver det ömsesidiga beroendet mellan dem att de samarbetar för att
kunna utföra sina arbetsuppgifter (Olofsdotter 2004). Tsoukalas (2003)
utgår från ett annat perspektiv och menar att arbetet som IT-konsult
innebär att vara den problemlösande hjälten som rycker ut och bringar
ordning hos uppdragsorganisationen. Dennes förväntningar på sig själv
är höga men balanseras av den positiva inställningen från de befintliga
medarbetarna vilket skapar ett ökat självförtroende och en uppmuntrande
känsla av att vara behövd redan från uppdragets start.

Möjligheter och utmaningar för uppdragsorganisationen
En effekt av den höga personalomsättningen som finns inom IT-branschen
är att den riskerar en demoralisering av organisationskulturen. Utifrån
uppdrags- organisationens perspektiv menar Olofsdotter (2004) att
konsultens närvaro skapar oro hos de befintliga medarbetarna. Detta
utifrån att de börjar reflektera över sin egen kompetens och huruvida
denna är tillräcklig samt tryggheten i sin egen anställning. Otryggheten
grundar sig i rädslan över att bli uppsagda och ersatta av en konsult
alternativt själva vara den inhyrda konsulten i framtiden. När organisationer hyr in konsulter förekommer svårigheter att förmedla värdefullhet
till de egna medarbetarna och deras kompetens (Olofsdotter 2004).
När anställda i uppdragsorganisationen väljer att byta karriärbana för att
arbeta som konsulter påverkas givetvis organisationen av detta beslut.
Detta har sin grund i att när individer självmant väljer att byta arbetsplats,
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skapas ofta tankar hos de kvarvarande medarbetarna vilka kan ifrågasätta
och omvärdera sin organisationstillhörighet och därmed skapas negativa
attityder
till
uppdragsorganisationen.
Inställningen
till
personalomsättning som företeelse ger givetvis avtryck på omfattningen
av reaktion när kollegorna lämnar organisationen. En medarbetare som
ser det självklara i att regelbundet byta arbetsplats reagerar inte till synes
i samma utsträckning som medarbetaren vilken omfamnar tryggheten i
att stanna kvar på samma arbetsplats under en längre period (Zylka &
Fischbach 2017).
Zylka och Fischbach (2017) menar att nyttan med en hög personalomsättning är att den leder till högre organisations-prestanda samt skapar
en fördelaktig rörelse och förändring i organisationens hierarki som
annars kan stagnera. Denna rörelse påverkar även de befintliga medarbetarna positivt då den kan öppna upp dörrarna in till nya och
eftersträvansvärda positioner. Möjligheten till befordran skapar en positiv
inställning och god moral till företaget. Det menas även att en missnöjd
medarbetare som slutar kan skapa bättre arbetsstämning hos de övriga
medarbetarna. Vad som dessutom skapar bättre arbetsstämning är när
den nyanställda kommer in i organisationen. Med sig har personen
engagemang, hög arbetstillfredsställelse samt ny kunskap och kompetens
att föra in i organisationen. Ännu en positiv effekt av personalomsättningen är att de arbetsannonser rekryteringen medför, leder till
marknadsföring av organisationen (Zylka & Fischbach 2017).

Syfte och frågeställningar
Mot denna bakgrund är syftet med denna studie att undersöka och bidra
med en ökad förståelse för IT-konsulters arbetsvillkor och deras vilja att
stanna i ett arbete där de pendlar mellan konsultorganisationen och
uppdragsorganisationen. Syftet kan preciseras i följande frågeställningar;
 Hur upplever IT-konsulter sina organisatoriska- och arbetsvillkor i
konsultorganisationen respektive uppdragsorganisationen? Finns
det en skillnad däremellan?
 Vilka faktorer är betydelsefulla för IT-konsulters vilja att arbeta kvar
i konsultorganisationen?
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Det empiriska materialet bygger på ett frågeformulär som skickats ut till
IT-konsulter i tre konsultorganisationer. En empirisk avgränsning är att
frågeformuläret har skickats till IT-konsulter som har en tillsvidareanställning hos arbetsgivaren (konsultorganisationen) men där arbetet
utförs både in-house i deras konsultorganisation samt ute hos uppdragsorganisationen. Hur studien är upplagd och genomförd presenteras
närmare i metodkapitlet.

Disposition
Kapitel 1. I studiens första kapitel har en introduktion till forskningsområdet getts som har speglat; konsultorganisationen, IT-konsulten
samt uppdrags- organisationen. Detta mynnade ut i studiens syfte och
frågeställningar.
Kapitel 2. Presenterar relevant forskning och teorier om olika
organisatoriska -samt arbetsvillkor vilka påverkar IT-konsultens vilja
att stanna kvar inom konsultorganisationen.
Kapitel 3. Beskriver studiens metodologiska utgångspunkt, upplägg och
urval. Studiens genomförande beskrivs följt av en redogörelse av hur
det empiriska materialet har bearbetats och analyserats. Sist redogörs
för kvalitetskriterier samt etiska överväganden.
Kapitel 4. Presenterar studiens resultat som visas med hjälp av figurer
och tabeller.
Kapitel 5. Diskuterar resultatet från studien i förhållande till tidigare
forskning. Därefter diskuteras studiens kvalitetsaspekter samt faktorer
som kan ha påverkat resultatet.
Kapitel 6. Detta kapitel återkopplar till studiens syfte samt frågeställningar och några slutsatser samt förslag på tillämpningar utifrån
slutsatsen redogörs för.
Kapitel 7. I studiens genomförande har det noterats vissa områden där
vidare forskning med fördel skulle bedrivas. Dessa förslag redogörs för
i detta kapitel.
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2 TEORETISK REFERENSRAM
Tidigare forskning har identifierat ett antal organisatoriska- och arbetsvillkor
vilka antas skapa arbetstillfredsställelse, engagemang och motivation som kan öka
IT-konsultens vilja att stanna inom konsultorganisationen. I detta kapitel
redovisas några av de organisatoriska- och arbetsvillkor som är centrala för denna
studie. För att skapa en vidare förståelse för den tidigare forskningen kompletteras
denna med teoretiska utgångspunkter från House (1981) teori om socialt stöd
samt Karasek och Theorells (1990) krav-kontroll stödmodell. Teorierna är valda
utifrån IT-konsultens arbetssituation som präglas av att ha två arbetsplatser och
två chefer, där den ena arbetsplatsen är konstant och den andra varierar.
Inför presentationen av de olika villkor vilka antas skapa engagemang,
motivation och arbetstillfredsställelse är det nödvändigt att belysa den
inre och individuella faktorn. Oavsett hur mycket en organisation arbetar
med organisatoriska villkor samt arbetsvillkor, är det i slutänden hur
medarbetaren uppfattar dessa villkor som avgör om dessa upplevs
tillfredsställande eller bristfälliga. De inre faktorerna härstammar därmed
från individen själv (Allvin et al. 2006).
Tidigare forskning om varför IT-konsulter väljer att lämna organisationen
belyser inre faktorers påverkan, såsom engagemang och arbetstillfredsställelse (Andersson & Tengblad 2014; Dinger, Grover & Thatcher
2009; Ghapanchi & Aurum 2010; Holtom & Inderrieden 2006; Olofsdotter
& Augustsson 2008; Wallgren & Hanses 2011). Utgångspunkten är att
arbetstillfredsställelsen skapar en upplevelse av belöning som i sin tur
förstärker beteenden såsom viljan att stanna kvar. För att nå denna
behöver IT-företag fokusera på sina medarbetares arbetstillfredsställelse
då denna bidrar till deras organisatoriska engagemang (Korunka,
Hoonakker & Carayon 2008; Bellaagh & Isaksson 1999:6). Wallgren och
Hanse (2011) samt Thatcher et al. (2006) menar att känslan av att ha
presterat väl bidrar till arbetstillfredsställelse. Robbins och Judge (2017)
argumenterar för att balans och trygghet på arbetet korrelerar med
arbetstillfredsställelse. Desto mer trygghet medarbetaren upplever, desto
mer trivs denna på arbetet.
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Organisatoriskt villkor
Organisatorisk tillhörighet är ett villkor som kan bidra till att medarbetare
vill stanna kvar i organisationen. Holtom och Inderrieden (2006)
kombinerar i sin artikel “the unfolding model” och “job embeddedness
model” för att lättare kunna förstå frivilliga individuella uppsägningar.
The unfolding model (utvecklingsmodellen på svenska) har sin grund i
psykologin och att individer följer vissa beteendemönster. Modellen har
fyra olika riktningar varav de flesta frivilliga individuella uppsägningar
följer en specifik riktning. Utifrån modellen grundar sig tre av fyra
uppsägningar i en omtumlande händelse, eller shock som grundarna
benämner det. Denna chock kan vara både positiv, negativ och neutral
samt förväntad och oförväntad. En positiv och förväntad shock kan vara
den efterlängtade befordran. Exempel på en negativ och oförväntad shock
kan vara att organisationen tar nya riktningar vilka medarbetaren inte kan
stämma överens med. Så många som 60 procent av samtliga frivilliga
individuella beslut att lämna organisationen till fördel för en annan
organisation har sin grund i denna händelse (shock) (Holtom &
Inderrieden 2006). Vissa individer känner trygghet inför att ha en plan för
framtiden om de skulle vara i behov av en förändring. Denna planering
grundar sig i tidigare erfarenheter, observationer av andra och deras
erfarenheter, skriftlig information samt information från sociala
interaktioner. Om medarbetarnas värderingar, mål och strategier inte
överensstämmer med organisationens, vilket även kan vara anledningen
till chocken, leder detta till att medarbetaren bestämmer sig för att avsluta
sin anställning. Samtliga ovan nämnda faktorer bidrar till att medarbetaren söker sig bort från organisationen och deras plan avgör vart de
tar vägen. Om en chock inte har inträffat menar författarna att
medarbetaren upplever sig missnöjd med sitt arbete. Missnöjdheten leder
till att medarbetaren vill sluta vare sig denne har hittat ett alternativt
arbete eller inte. Styrkan med modellen är därmed att den inte förutsätter
att medarbetaren vill sluta efter att redan ha funnit ett annat arbete
(Holtom & Inderrieden 2006).
Vidare menar Holtom och Inderrieden (2006) samt Dinger, Grover, och
Thatcher (2009) att inbäddning eller förankring i organisationen bidrar till
en högre grad av upplevd hängivenhet och engagemang. Detta i sin tur
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leder till en minskad önskan att lämna gemenskapen i organisationen.
Enligt Dinger, Grover och Thatcher (2009) sker inbäddning via fem olika
perspektiv; arbetet, rollen, organisationen, professionen samt gemenskapen. Samtliga perspektiv syftar till att lyfta fram huruvida ITkonsulten upplever sig passa in- eller inte i kontexten, vikten av sociala
kontakter samt belysa de konsekvenser ett eventuellt avsked skulle
medföra. Exempel är om IT-konsulten upplever arbetskraven vara
realistiskt ställda samt hur väl denna upplever sig nå upp till de
förväntningar arbetsrollen medför. En IT-konsult kan alltså bäddas in i ett
kunduppdrag såväl som i det framtida arbetet inom branschen (Dinger,
Grover & Thatcher 2009).
Värderingar, karriärmål och framtidsplaner måste enligt Dinger, Grover
och Thatcher (2009) passa organisationens kultur och förväntningar på
individen utifrån kompetens, utbildning och förmåga. Att skapa
möjligheter för medarbetarna att kunna arbeta på fler platser i
organisationen samt att erbjuda avancemang och utveckling i sin karriär
skriver Ghapanchi och Aurum (2010) är fördelaktigt i arbetet att behålla
värdefulla medarbetare. Dinger, Grover och Thatcher (2009) menar vidare
att många sociala, psykologiska och ekonomiska länkar till organisationen
och dess gemenskap bidrar till sannolikheten att medarbetaren vill stanna
kvar inom sin anställning. En annan faktor är sociala event som stärker
gemenskapen inom och till organisationen. Genom att strukturera events
eller organiserade möten kan kontaktpersoner från olika avdelningar
träffas, vilket skapar en bättre kommunikation och interaktion genom
organisationen. Detta förutsätter att medarbetarna är kommunikativa
gentemot varandra. Även hur arbetsgrupper struktureras samt längden
på uppdragen påverkar länkarna till organisationen positivt eller
negativt. Längre uppdrag främjar tillhörigheten till konsultorganisationen
positivt utifrån känslan av trygghet detta medför (Dinger, Grover &
Thatcher 2009).
Vidare skriver både Dinger, Grover och Thatcher (2009) samt Holtom och
Inderrieden (2006) att länkarna till organisationen skapar en tydligare bild
av situationen i sin helhet som vidare även underlättar hanteringen av
den. Vad som slutligen påverkar medarbetaren att stanna eller lämna är
vilka materiella eller psykologiska uppoffringar denne gör av att lämna
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organisationen och dess gemenskap. Genom att utgå från IT-konsultens
arbete är ett par exempel på uppoffringar av arbetsvillkor flexibla
arbetstider, möjlighet till kompetensutveckling eller fördelaktiga
pensionsförmåner. Dessa exempel bidrar till en riktad arbetsinbäddning
typisk för IT-branschens flexibilitet (Dinger, Grover & Thatcher 2009;
Holtom & Inderrieden 2006).
Holtom och Inderrieden (2006) menar att det är shocken som för samman
de båda modellerna som kan förutse variansen i individuella frivilliga
uppsägningar utöver arbetstillfredsställelse. De menar utifrån sin teori att
en individ som är väl knuten till organisationen och gemenskapen
kommer reagera starkare av en omtumlande händelse. Dock framkommer
att medarbetare vilka är vana vid flexibla arbetsförhållanden lättare
hanterar förändringar (Holtom & Inderrieden 2006).

Arbetsvillkor
2.2.1 En tveksam arbetsroll klarnar med tiden
Tveksamheter kring sin arbetsroll samt rollkonflikter menar Ghapanchi
och Aurum (2010) är arbetsvillkor som kan driva medarbetaren från
arbetsplatsen. Detta anses ha sin grund i den distans som skapar
otydlighet mellan IT-personalen som producent samt kunden som
konsument. IT förändras i en omfattande hastighet och detta medför att
kunden, chefer och övriga kollegor som inte arbetar direkt med frågorna
har svårt att delta i förändringstakten. Detta skapar frustration hos ITpersonalen då de drabbas utifrån den ofullständiga information de får
från omgivningen som inte riktigt är delaktiga i kunskapsutvecklingen.
Holstad, Korek, Rigotti och Mohr (2014) menar att just denna brist av
socialt stöd skapar otydligheter i IT-konsultens arbetsroll. Lindelöw (2008)
samt Andersson och Tengblad (2014) belyser huruvida en tydlig
ansvarsfördelning som är uppnåbar skapar trygghet och vidare
motivation hos medarbetaren. Tydliga mål kan även bidra till vägledning
då organisationens förväntningar blir synliggjorda och därmed vidare
vetskapen om hur arbetet ska utföras (Andersson & Tengblad 2014;
Ghapanchi & Aurum 2010).
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I början av ett uppdrag kan konsulten iaktta de befintliga medarbetarnas
beteende och anpassa sitt eget efter detta. Detta medför att tid inte behöver
avläggas på att hämta informationen på egen hand genom regler och
föreskrifter. I vissa organisationer är denna process formaliserad genom
introduktionsprocessen och möjligheten att få gå bredvid en erfaren
anställd. I andra organisationer saknas denna möjlighet och konsulten blir
i princip inkastad och lämnad till att sköta det själv (Tsoukalas 2003). En
förutsättning är att välja en kollega med långvarig erfarenhet för att
försäkra sig om att anamma rätt sorts beteende. Det menas att den
assimilerande kunskapsinhämtningen i form av på förhand bestämd
information saknas och konsulten får successivt anpassa sig för att ha
möjlighet att ta del av relevant information gällande arbetet och
arbetsplatsens krav. Detta medför en fördröjning för konsulten att komma
in i arbetets rutiner. I slutändan finns dock forskning som antyder att
denna metod främjar kreativt tänkande. Detta då objektifiering
motarbetas och konsulten får utföra egna tolkningar av kultur och
förväntningar på arbetsrollen (Tsoukalas 2003).
2.2.2 Arbetsuppgifternas karaktär - krav och handlingsutrymme
Den bransch IT-konsulterna befinner sig i gestaltas av flexibilitet genom
förtroende (Allvin et al. 2006). Denna flexibilitet förutsätter
handlingsutrymme för att konsulten ska kunna utföra sitt arbete och
vidare uppleva sig ha kontroll (Tsoukalas 2003). Utifrån detta är
autonomi, det vill säga självständighet och handlingsutrymme, ett viktigt
arbetsvillkor för att IT-konsulten ska vilja stanna kvar inom
organisationen (Wallgren & Hanses 2011; Thatcher et al. 2006; Ghapanchi
& Aurum 2010; Korunka, Hoonakker & Carayon 2008). Det menas att
mindre kontroll och mer självbestämmande passar IT-konsulternas
kunskapsintensiva bransch och fungerar som en inre motivationsfaktor
(Wallgren & Hanses 2011; Thatcher et al. 2006). Möjligheten att påverka
sina arbetsuppgifter och arbetsmängd förebygger risken att få uppdrag
som anses vara för svåra (Wallgren & Hanse 2011). Ett högre
handlingsutrymme har dessutom en positiv effekt på arbetstillfredsställelsen (Korunka, Hoonakker & Carayon 2008). Hos uppdragsorganisationen är det svårare för IT-konsulten att uppleva sig ha
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handlingsutrymme när anpassning skall ske utefter de ordinarie
medarbetarnas tolkningsföreträde (Olofsdotter & Augustsson 2008).
Efter hand leder längre arbetslivserfarenhet inom branschen till en
trygghet i sin arbetsroll vilket medför ett ökat handlingsutrymme.
Handlingsutrymmet i sig skapar trygghet i branschen som kan upplevas
otrygg på grund av de dubbla organisatoriska tillhörigheterna (Tsoukalas
2003). En högre grad av autonomi medför därmed att IT-konsulten klarar
av tyngre arbetsbelastning (Thatcher et al. 2006; Ghapanchi & Aurum
2010).
Karasek och Theorells (1990) teoretiska modell med fokus på krav och
kontroll i arbetslivet visar att kontroll utifrån besluts- eller handlingsutrymme skall vara i balans med kvantitativa, kvalitativa, kognitiva samt
emotionella krav (Karasek & Theorell 1990). Möjligheten att påverka sina
arbetsuppgifter och arbetsmängd antas ha en positiv inverkan på
medarbetarens upplevelse och psykosociala arbetsmiljö (Wallgren &
Hanse 2011). Allvin et al. (2006) menar därmed att organisationer vilka
förhåller sig till krav och kontroll kommer få mer engagerade medarbetare
som i sin tur levererar bättre kvalitet på det utförda arbetet.
Handlingsutrymmet delas in i vad som kallas vardagsdemokrati samt
medarbetarens kompetens till kontroll (Karasek & Theorell 1990). Det
förstnämnda delas i sin tur vidare in i två aspekter; uppgiftskontroll samt
deltagande i beslutsfattande. Uppgiftskontroll syftar till vilka möjligheter
medarbetaren har att påverka vilket arbete som skall utföras samt när och
hur. Vidare innefattar deltagande i beslutsfattande olika nivåer eller
former av deltagande och inflytande. Hur belutsfattande tar sin form,
möten, förhandlingar och dylikt på olika nivåer för att det skall bli rättvist.
Kompetens till kontroll innebär ifall medarbetaren har möjlighet till makt
över kraven och kan utföra sitt arbete (Karasek & Theorell 1990).
Kontrollen, eller handlingsutrymmet, åsyftar även att medarbetaren är
förmögen att ta kontroll över både det förväntade och det oförväntade. Ett
stort handlingsutrymme underlättar möjligheten att planera, påverka och
delegera arbetet. Detta skapar en större tålighet mot krav och gör rent av
att medarbetaren kan motiveras av dem (Allvin et al. 2006). De
kvantitativa kraven menas vara mängden arbetsbelastning och
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tidspressen när de kvalitativa är svårighetsgraden av dessa. Tidigare
forskning visar dock att för högt ställda krav jämfört mot en låg förmåga
att utföra dem leder till överstimulans för individen. Några riskfaktorer
som belyses är att sakna rätt kompetens, ett för högt arbetstempo eller
konflikter mellan olika krav (exempelvis på arbetsrollen). För låga krav
leder i sin tur till understimulans. Ett par exempel på riskfaktorer för detta
är monotona och repetitiva arbetsuppgifter, att inte få använda sin
utbildning, erfarenhet eller kunskap samt ett arbete som saknar
utvecklingsmöjligheter (Karasek & Theorell 1990). Kontentan är att det
inte räcker med att minska kraven för den med lågt handlingsutrymme
utan kraven måste befinna sig på rationell nivå i jämförelse mot
handlingsutrymmet (Allvin et al. 2006). De kognitiva kraven innefattar
tydlighet och att ha rätt information för att kunna utföra sina
arbetsuppgifter (Karasek & Theorell 1990). Exempel på resurser ITkonsulten behöver för att kunna utföra sina arbetsuppgifter är en tydlig
uppgiftsbeskrivning, möjligheten att utveckla en förståelse för uppdragets
syfte, definierade delmål samt en prioriteringsföljd av dessa (Ghapanchi
& Aurum 2010).
En förlängning av Karasek och Theorells kända teori och modell över krav
och kontroll är employment strain (Clarke, Lewchuk, de Wolff & King 2007).
När krav och kontroll kan anses skåda ur den anställdes perspektiv, utgår
employment strain från ett arbetslivsperspektiv. Detta då den inriktar sig
mot processen att söka arbete, bli anställd, behålla tjänsten samt förhandla
arbetsvillkor. Här undersöks konsekvenserna av osäkra anställningsförhållanden i relation till dess utfall på medarbetarnas hälsa. Modellen är
baserad på data från personer med olika anställningsformer. Slutsatsen i
studien som genomfördes av Clarke, Lewchuk, de Wolff och King (2007)
är att kombinationen mellan en önskan om en trygg anställning samt
stödet som fås från olika håll är högst relevanta för att förstå effekterna.
Modellen är dock inte relevant för min studie då samtliga konsulter har
trygga anställningar. Vad som dock stämmer in är att medarbetarnas
anställning medför flera arbetsplatser vilket påverkar deras upplevelse.
Anledningen till att den redovisas i tidigare forskning är då den tillför
ytterligare ett perspektiv att ta hänsyn till, många konsulter saknar en
trygg anställning även om studiens deltagare inte gör det (Clarke,
Lewchuk, de Wolff & King 2007).
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2.2.3 Socialt stöd
Karasek och Theorell (1990) fortsätter sin diskussion in på socialt stöd som
kan vara emotionellt, instrumentellt och värderande. Exempel på detta
kan vara att tycka sig omtyckt, feedback på arbetsinsatser samt ett
fungerande samarbete mellan medarbetare, ledning och organisation.
Långsiktigt påverkar detta till att individen lättare klarar av mer
utmanande situationer (Karasek & Theorell 1990).
Även House (1981) menar att rätt socialt stöd på lång sikt kan bidra till en
stödjande kultur inom organisationen. Hans teori innefattar informativt-,
instrumentellt-, emotionellt- och värderande stöd. Det informativa bidrar
till rätt information så att problem kan bemästras. Instrumentellt stöd
syftar till praktisk hjälp utifrån tjänster och stöd. Vad som graderas som
det viktigaste stödet menas vara det emotionella vilken åsyftar den
empatiska omtanken som ligger till grund för de övriga stöden. Det
emotionella stödet vävs även in i de övriga utifrån den välmenande
omtanke dessa kräver. Denna skapar en stödjande relation där empati
bidrar till viljan att utge rätt stöd till kollegan eller medarbetaren. Slutligen
återges det värderande stödet som åsyftar den relevanta information och
feedback som krävs för att kunna växa i sin arbetsroll. Denna kräver det
informerande stödet först och empati underlättar givetvis (House 1981).
Även Wallgren och Hanse (2011) samt Thatcher et al. (2006) beskriver hur
viktig feedback är för medarbetarens möjlighet att utvecklas i sin
yrkesroll. House (1981) fortsätter med att stöden har olika fokus och
brister i utdelandet av dem därmed bidrar till olika konsekvenser för
medarbetaren.
Genom att studera IT-branschen utifrån socialt stöd framkommer att ITkonsulter ofta saknar rätt information för att kunna utföra sitt arbete.
Problematiken antas ha sin grund i att chefer ofta har svårigheter att följa
med i den takt som kunskap och kompetens accelererar i IT-branschen.
De har därmed svårigheter med att både kunna erbjuda information till
IT-konsulten vilket medför att IT-konsulten saknar väsentlig information
som erfordras för att utföra sina arbetsuppgifter (Ghapanchi & Aurum
2010). Ett sätt att angripa problemet i sitt startskede är att erbjuda
standardiserade introduktioner vilka innebär att samtliga medarbetare får
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ta del av samma information och därmed får likvärdig förutsättning att
utföra ett bra arbete. Detta är med hög sannolikhet en självklarhet på
konsultorganisationen men effekten antas vara lika hög på
uppdragsorganisationen (Tsoukalas 2003). Olofsdotter och Augustsson
(2008) menar att konsulten ofta påverkas av uppdragsorganisationens
begränsade förtroende till inhyrda medarbetare utifrån att konsulten inte
tillhör organisationen. Detta begränsade förtroende medför otydliga
villkor, bristande information samt otydlighet gällande vilka personer
som skall kontaktas i olika situationer. Utifrån den självständighet
branschen medför saknar IT-konsulten även ofta praktiskt stöd att kunna
utföra sitt arbete. Detta är en större bidragande faktor till att konsulten
utvecklar bättre lojalitet till chefen på uppdragsorganisationen (Tsoukalas
2003).
Även Lindelöw (2008) närmar sig begreppet socialt stöd då hon menar att
chefen bör vara kapabel till att intyga medarbetarens kompetens inför
framtida uppdrag för att stärka medarbetaren i dennes yrkesroll. Utöver
en stärkande och bekräftande funktion menas att feedback på utfört arbete
medför en möjlighet för medarbetaren till att utvecklas i sin yrkesroll samt
främjas relationen mellan chef och medarbetare. Detta då feedback från
chefen skapar en känsla av närvaro och uppskattning hos medarbetaren
(Lindelöw 2008). I IT-konsulternas arbetssituation är det lättare för
uppdragschefen än konsultchefen att värdera och ge feedback på utfört
arbete (Olofsdotter 2004). Detta då de är närvarande på plats och aktiva
utifrån kvalitetssäkringen på arbetet (Ghapanchi & Aurum 2010).
Det är inte sällan förekommande att organisationer arrangerar sociala
aktiviteter. Trots att dessa oftast förläggs till efter arbetstid och därmed
kan bidra till stress för medarbetaren, finns önskan om möjligheten att
kunna delta i dem (Wallgren & Hanse 2011). Olofsdotter och Augustsson
(2008) skriver att det är den sociala situationen som har störst påverkan
till IT-konsultens trivsel. På sikt upplever medarbetaren engagemang på
uppdragsorganisationen men när det är dags att avsluta uppdraget är det
de sociala kontakterna som uppges vara svårast att lämna och inte
organisationen i sig. För IT-konsulten innebär detta att utveckla en
förmåga att fokusera mer uppgiftsorienterat än på relationerna för att inte
påverkas alltför känslomässigt av att lämna de fasta medarbetarna. Detta
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medför att uthyrda IT-konsulter därmed är i behov av utformade
strategier för att kunna hantera arbetssituationen. En flexibilitet att kunna
pendla mellan engagemang och likgiltighet (Olofsdotter och Augustsson
2008).
Det varierar givetvis i hur mycket stöd, social uppmärksamhet och social
interaktion en person behöver för att må bra och prestera på arbetet. När
vissa är självgående behöver andra djupa sociala relationer för att känna
sig trygga (Lindelöw 2008). En invändning från Zylka och Fischbach
(2017) är att personer som arbetar inom IT dock inte har samma behov av
sociala interaktioner då deras blickfång fokuserar mer på prestation
snarare än sociala aktiviteter.
Genom att undersöka IT-konsultens upplevelse av socialt stöd hos
uppdragsorganisationen utläses att det förekommer svårigheter att
tillgodose stöd av emotionell art i form av att skapa relationer. Detta då
det finns en medvetenhet i att konsulten endast är där temporärt (Bellaagh
& Isaksson 1999:6). Det emotionella stödets betydelse kan förklaras utifrån
identitetsteori där individen identifieras som en del av gruppen eller
enheten, vilket medför likhetstecken mellan individen och gruppen. Den
gemensamma kulturen gör att gruppens medlemmar arbetar för att stötta
varandra eller lyfta fram varandras kompetenser på vägen mot målet. Det
har visat sig att socialt stöd i arbetsgruppen ökar medarbetarnas
arbetstillfredsställelse. Sociala interaktioner skapar tolkningar och vidare
likartade tolkningar utifrån interaktionens förekomst i form av
diskussioner. Detta medför att attityder blir gemensamma (Nielsen &
Daniels 2012).
Tsoukalas (2003) menar att kollegor på konsultorganisationen fyller en
viktig funktion i att informera om vad som är rätt kunskap, beteenden och
värderingar. Detta är dock utifrån konsultorganisationens perspektiv och
kan således bidra till både upplysning och förvirring för IT-konsulten när
denna befinner sig på uppdragsorganisationen.
Det anses enligt House (1981) vara väsentligt att väva in de olika sociala
stöden som centrala och självklara moment i organisationsstrukturen och
dess pågående processer. Detta avser kollegor såsom chefer, de personer
med vilka samarbete finns. Följden av att normalisera och institualisera
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socialt stöd på samtliga plan i organisationen är att de efterföljs på samma
sätt som de övriga arbetsmomenten. För att påbörja processen mot en
stödjande organisationskultur kan chefer erbjudas ledarskapsutbildningar som fokuserar mot ett stödjande ledarskap gentemot
medarbetarna för att tillgodose deras behov av socialt stöd. Detta antas
medföra att även medarbetarna blir inspirerade och börjar fungera
stödjande gentemot varandra (House 1981). Ännu en anledning till att
motivera ledarskapsutbildningar är att det påstås i kontexten att den
närmsta chefens ledarskapsstil avgör huruvida medarbetaren upplever
att denna får tillräckligt stöd (Dilschmann 2005; Nielsen & Daniels 2012).
För de som saknar en direkt ledare behöver organisationen arbeta med
lagkänslan och en stödjande relation mellan medarbetarna. För att arbeta
med att utveckla hur organisationen stöttar görs detta utifrån
tillgänglighet, träning samt belöning och förstärkning. För att stödja
effektivt krävs kommunikation både ut och in, omtänksamt lyssnande, att
be snarare än uppmana, att vara empatisk samt stödjande genom tjänster
eller genom att delge rätt information. Vidare är det inte tillräckligt att
beordra samarbete utan detta är något som behöver tränas på utifrån olika
aktiviteter. Belöning och förstärkning av att arbeta utifrån socialt stöd
brukar ofta komma av sig självt utifrån att organisationskulturen
förändras till att fungera mer stödjande. Beteendet motiveras även genom
belöning i form av mer inflytande och bestämmande (House 1981).
Genom att arbeta utifrån ett strategiskt fokus väljs de personer vilka kan
påverka mest och flest i organisationen. Personerna som skall arbeta
stödjande gentemot varandra bör ha en öppen kanal att kommunicera
genom. Vidare behöver organisationen undersöka hur det idag ser ut med
perspektiv från socialt stöd och välmående. Utifrån denna bedömning
planeras ett program eller organisationsförändring vilket påverkar
teknologi, organisation- struktur och utbildningsnivåer. Att kombinera
den mänskliga kontakten med teknologiska hjälpmedel. Slutligen att
utvärdera vad förändringen har medfört till organisationen och dess
medlemmar utifrån upplevelsen av att ge och ta emot stöd (House 1981).
Slutligen, arbetet med kunder innebär inte att det saknas behov av socialt
stöd. Kunderna har med stor sannolikhet både krav och förväntningar
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vilka kan fungera som stressfaktorer. Därmed är behovet av att få ett gott
socialt stöd desto högre (House 1981)
2.2.4 Belöning
Wallgren och Hanse (2011) menar att det är först när den inre
motivationen saknas och engagemanget lyser med sin frånvaro som yttre
motivation krävs för att engagera medarbetaren till att utföra arbetet.
Utifrån Siegrist (1996) kan belöning utöver ekonomisk ersättning även
betraktas vara uppskattning samt status och karriärmöjligheter. Även
anställningstrygghet förekommer som beståndsdel och påverkar de
övriga faktorerna (Wallgren & Hanse 2011). Detta medför en problematik
för chefen på uppdragorganisationen att visa uppskattning samt motivera
IT-konsulten då denna vare sig sätter lön, kan erbjuda befordringar eller
andra förmåner (Olofsdotter 2004).
Siegrist (1996) skriver att det är viktigt att skapa en balans i de
ansträngningar eller investeringar som medarbetaren gör samt den
belöning som erhålls för detta. Känslan av att bli rättvist behandlad och
belönad efter graden av ansträngning menar Thatcher et al (2006) samt
Ghapanchi och Aurum (2010) bidrar till medarbetarens arbetstillfredsställelse och organisatoriska delaktighet. Andersson och Tengblad
(2014) skriver att rättvisa belöningar som ges i proportion till
ansträngningen bidrar till ökat engagemang. Motsatsen skulle kunna
innebära att medarbetaren i kontrast till kollegan som inte anstränger sig
till samma grad, ändå får samma belöning och upplever sig orättvist
behandlad av organisationen. Allvin et al. (2006) hänvisar till de
psykologiska kontrakt som finns mellan medarbetare och chef. Dessa
motiverar medarbetaren utifrån att mottagen belöning mottas i en lika stor
omfattning som ansträngningen. Högre belöning innebär således en högre
grad av engagemang hos medarbetaren. Detta psykologiska kontrakt
bjuder in till en långsiktig ömsesidig relation av engagemang och lojalitet
gentemot organisationen som i sin tur erbjuder medarbetaren trygghet
och befordringsmöjligheter. När ovan åsyftar den relationella delen av det
psykologiska kontraktet fokuserar den andra delen på transaktionen, det
vill säga utbytet mellan parterna. Lindelöw (2008) belyser vikten av att ha
en balans mellan ansträngning och belöning då detta på sikt påverkar hur
21

mycket medarbetaren är redo att investera i organisationen när det går bra
men även när det råder motgångar. Det är lätt att utgå från medarbetarnas
prestationer och engagemang när det går bra för organisationen men det
är vid motgångar som medarbetarna uppriktigt visar upp hur mycket de
är villiga att anstränga sig för organisationens välgång.
Siegrist (1996) menar vidare att det finns två olika typer av ansträngningar. Den yttre innefattar är kravet från arbetet självt och den inre
ansträngningen syftar till det bakomliggande engagemanget inför arbetet.
En hög inre ansträngning i kontrast till arbetets krav (se Karasek och
Theorells modell ovan) skapar känslan av att inte få tillräckligt med
belöning för mödan. Det är även viktigt att beröm och feedback som ges
är ärlig och rättvis då motsatsen kan skapa negativa associationer såsom
motstridiga känslor.
Både Thatcher et al. (2006) samt Korunka, Hoonakker och Carayon (2008)
skriver att ekonomisk ersättning som belöning inte är relevant för den
kunskapsintensiva bransch som IT-konsulter befinner sig i. De menar att
utmanande arbetsuppgifter och att inspirera till tävlingslystnad är desto
mer effektivt. Även Holtom och Inderrieden (2006) menar att ekonomisk
ersättning inte kommer motivera medarbetaren till att stanna kvar på
arbetsplatsen. Detta motsägs dock av Thatcher et al. (2006) som menar att
belöning i form av ekonomisk ersättning är en viktig motivationsfaktor
för IT-konsulten. Förmodligen bidrar organisationens kultur och attityd
till hur medarbetaren uppfattar den ekonomiska belöningens betydelse
(Tsoukalas 2003).
2.2.5 Två parallella chefer
Organisationsformen IT-konsulter befinner sig i kan liknas vid en
interorganisation (Olofsdotter 2004). Deras två chefer tillhör olika
organisationer och deras arbetsuppgifter samt ansvar och befogenheter är
således uppdelade utifrån dessa. Utifrån detta har konsultchefen
arbetsgivaransvaret och uppdragsorganisationen innehar ett mer
praktiskt ansvar (Olofsdotter 2004). Detta kan liknas med vad Bradley
(1986) samt Döös och Wilhelmson (2003) kallar delat ledarskap. De
presenterar detta i en modell vars syfte är förtydliga de olika nivåerna av
delat ledarskap. Där utövas arbetsuppgifter respektive ansvar och
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befogenheter antingen av cheferna ihop eller eller delat mellan dem.
Utifrån denna modell kan organiseringen av uthyrda IT-konsulter liknas
vid ett matrisledarskap (Bradley 1986; Döös & Wilhelmson 2003).
IT-konsultens arbete innebär således kontakt med och kontroll från två
chefer (Tsoukalas 2003). En problematik med att ha två chefer är att ha
vetskapen om vem som skall kontaktas i olika frågor (Döös & Wilhelmson
2003). Detta är en problematik för både medarbetare samt chef. För chefen
blir det svårt att agera en stödjande funktion och bistå sina medarbetare
med de nödvändiga resurser som krävs för att de ska kunna genomföra
sina arbetsuppgifter (Eriksson-Zetterquist 2014). Både för medarbetaren
och chefen blir det svårt att utveckla en tillit och ett yrkesmässigt
förtroende inför den andra parten vilket är viktigt för att skapa en relation
som bygger på en stödjande inställning mot varandra. Det menas att först
när sociala relationer blir problematiska, ambivalenta eller osynliga, som
värdet av tillit synliggörs. Därmed är tillit beroende av sociala relationer
och handlingar (Allvin et al. 2006). Utöver att skapa tillit är det viktigt för
chefer inom IT-branschen att skapa en relation till sina medarbetare vilken
möjliggör ett ömsesidigt förtroende för att få vetskap om deras mående
på arbetet. Detta är viktigt då de den icke-kontinuerliga relationen
förhindrar insyn i deras vardagliga arbetsliv (Olofsdotter 2004, 2006).
Icke-kontinuitet i den fysiska kontakten bidrar till svårigheter inför att
utveckla ett yrkesmässigt förtroende (Andersson & Tengblad 2014). En
regelbunden fysisk kontakt till sina medarbetare har istället positiv
inverkan på arbetstillfredsställelsen och den psykosociala arbetsmiljön
(Ghapanchi & Aurum 2010). En bra inställning och relation till sin chef
bidrar till att uppleva sig mer kompetent samt ha högre integritet vilket
på sikt leder till en förbättrad motivation inför sina arbetsuppgifter
(Thatcher et al. 2006). Uppmärksamheten från sin chef bidrar till stimulans
för medarbetaren som engageras av en chef som är närvarande både
fysiskt och mentalt (Lindelöw 2008). Kontakten bidrar även till ett
öppnare klimat på arbetsplatsen då den underlättar att uttrycka sina
åsikter öppet. Sällan förekommande kontakter tenderar i sin tur att skapa
en latent grogrund för ej uttryckta åsikter vilka vidare bidrar till att skapa
konflikter på arbetsplatsen (Olofsdotter 2004). Genom att diskutera och
göra explicit vilken typ av uppdrag som motiverar den enskilda konsulten
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bäst kan chefen lättare matcha lämpliga uppdrag (Wallgren & Hanse
2011). De flesta motivationsteorier lyfter fram chefens närvaro och vilja att
förstå medarbetaren och hur denna fungerar (Thatcher et al. 2006). Detta
för att ha vetskap om vad denne behöver då detta varierar individer
emellan. Olika medarbetare har sina skiftande upplevelser av vad som
anses som meningsfullt. Även vad som motiverar, skiljer sig individer
emellan. När vissa motiveras av ansvar, upplever andra dem betungande.
När vissa behöver mål och en tydlig karriärväg att följa, är andra mer
tävlingsinriktade och drivs av belöningssystem (Lindelöw 2008). Därmed
behöver chef och medarbetare diskutera och göra explicit vilka
målformuleringar med matchande delmål som passar medarbetaren bäst
(Andersson & Tengblad 2014; Ghapanchi & Aurum 2010). Kontakten
möjliggör även tydliga uppfattningar om medarbetarnas kompetensområden, styrkor och svagheter samt hur de påverkas av olika grader
arbetsmängd. Detta förutsätter dock att chefen kan hantera information
gällande branschens kunskap (Ghapanchi & Aurum 2010). Trots
problematiken med att i praktiken kunna erbjuda de idealiska uppdragen
har denna tid investerats i ett relationsbyggande (Wallgren & Hanse 2011).
Vid omtumlande händelser är det även mer sannolikt att en god relation
medför att medarbetaren kommer diskutera detta med sin chef och där få
hjälp att kunna se händelsen i en större kontext (Thatcher et al. 2006).
Både Wallgren och Hanse (2011) samt Tsoukalas (2003) visar att ITkonsulten ofta utvecklar en lojalitet till chefen i uppdragsorganisationen
då flera av faktorerna som skapar mest motivation tillhandahålls av
uppdragsorganisationen. Detta är en av effekterna av den interorganisatoriska utformningen vilken skapar vankelmod hos ITkonsulterna (Blomberg & Lundin 2014). Ett bra samarbete med
uppdragschefen kan därmed medföra att konsulten fattar tycke för
uppdragsorganisationen och vill söka sig dit som fasta medarbetare
(Olofsdotter 2004). Detta är faktorer för konsultchefen att förhålla sig till
(Wallgren & Hanse 2011; Tsoukalas 2003). Inte endast för att behålla sina
medarbetare utan även utifrån sitt arbetsgivaransvar att leda, motivera
och utveckla sina medarbetare, innebär detta att chefen behöver hitta
strategier för att leda på distans. Genom att fokusera mer på en
regelbunden fysisk kontakt med IT-konsulterna läggs grunden för att
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skapa både engagemang och lojalitet till konsultorganisationen (Wallgren
& Hanse 2011).
För uppdragschefen medför det faktum att IT-konsulten kommer in i
organisationen med nya ögon att denna noterar faktorer som
organisationens medarbetare antingen vant sig vid eller fortfarande inte
registrerat. Denna information kan vara värdefull att ta del av då den kan
belysa orättvisor, arbetsmiljöproblematik, strukturella problem eller
dylikt (Tsoukalas 2003).
Bradley (1986) menar att konstellationen med två chefer skapar
motstridiga förväntningar hos konsultchefen. De motstridiga
förväntningarna från sin organisation, sin egen chef, arbetsgruppen eller
kunden (uppdragsorganisationen) menas bidra till ett sämre mående hos
konsultchefen. Olofsdotter (2006) förklarar problematiken med att vara
ledaren som mottar de motstridiga kraven och för att hantera detta krävs
en strategi där varje situation anpassas utifrån ett flexibelt förhållningssätt. Situationen kräver även ett ständigt hänsynstagande till både
organisation, konsult och kund. Exempel på detta är då chefen tar på sig
negativa associationer för att skydda IT-konsulten och kundens relation
(Olofsdotter 2006) samtidigt som den positiva inställningen till sin egen
organisation måste bejakas (Olofsdotter 2004).
2.2.6 Kompetensutveckling
Både Wallgren och Hanse (2011) samt Thatcher et al. (2006) skriver att ITpersonal motiveras av möjligheten till kompetensutveckling inom arbetet.
Sannolikt har detta sin grund i det individuella ansvaret att inneha rätt
kunskap och kompetens för att vara aktuell och anställningsbar på
arbetsmarknaden (Allvin et al. 2006). Då vore det inte svårt att föreställa
sig varför kompetensutveckling ökar IT-konsultens arbetstillfredsställelse
(Zylka & Fischbach 2017). En anpassning till informationen vore en
strävan efter att kunna erbjuda utvecklande och utmanande uppdrag till
konsulten (Wallgren & Hanse 2011). Denna ömsesidighet mellan
organisation och medarbetare menas utifrån interaktiv motivation bidra
till kreativitet och vidare till värdefulla innovationer för organisationen.
En tolerant kultur med högt i tak har även visat sig passa IT-konsulter väl
och främjar således kreativitet som fungerar kompetensutvecklande.
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Normen att arbeta hårt bidrar till tillhörighet och lojalitet (Wallgren &
Hanse 2011). Det anspelar på medarbetarnas vilja att identifiera sig som
en del av gruppen och blir således ett gemensamt beteende (Tsoukalas
2003).
Vår yrkesmässiga status är påtagligt väsentlig för att uppleva arbetstillfredsställelse. Detta till den nivå att det är lättare att hantera låg kontroll
i arbetet än en låg kontroll över sin status. Speciellt IT-konsulter tillhör
den grupp av människor som denna teori passar bättre in på, utifrån att
de vill göra karriär inom en bransch som kännetecknas av hög
konkurrens. Det menas att kombinationen av en låg möjlighet att
utvecklas i sin yrkesroll ihop med åtskilligt investerat i form av
engagemang anses vara den absolut minst gynnsamma situationen att
befinna sig i (Siegrist 1996).
Konsultbranschens unikhet har medfört att organisationer har blivit
medvetna om den kompetens som rör på sig. Det investeras mer resurser
i att planera informell kunskapsöverföring mellan konsult och befintliga
medarbetare (Tsoukalas 2003). Det är av strategiska skäl relevant att ta
tillvara på den inhyrda konsultens kompetens för att kunna sprida den in
i sin egen organisation (Olofsdotter 2004). Samtidigt ses inte konsulten
som en medarbetare i uppdragsorganisationen vilket medför att det sällan
investeras kompetensutveckling (Tsoukalas 2003).
2.2.7 Uppdragets längd
Uppdragslängden är ett arbetsvillkor som i sin tur påverkar vanan och
viljan att stanna kvar inom konsultorganisationen (Tsoukalas 2003). Korta
uppdrag innan det är dags att byta arbetsplats minskar möjligheten att
bekanta sig och vänja sig vid de rådande strukturerna. Detta i sig påverkar
graden av engagemang negativt. Längre uppdrag främjar istället det
organisatoriska engagemanget och viljan för IT-konsulterna att stanna
kvar inom organisationen (Tsoukalas 2003; Korunka, Hoonakker &
Carayon 2008).
Tsoukalas (2003) menar att uppdragens tidsram har en viktig roll i
möjligheten att kunna sätta sig in i organisationens strukturer, kultur samt
förväntningarna på arbetsrollen. Detta ökar förutsättningarna att anpassa
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sig till dessa och uppleva trygghet i sin arbetsroll. Arbetet som konsult
innebär att använda sig av färdigt strukturerade scheman vilka fungerar
som beteendemallar. Efter en längre tids erfarenhet ökar tryggheten och
konsulten dristas frångå dessa scheman och strukturer alltmer till förmån
för improvisation inom yrkesrollen. Trots detta är det viktigt att stanna
inom ramen för förväntat beteende (Tsoukalas 2003).

Sammanfattning och undersökningsmodell
En summering av tidigare forskning och teorier visar att faktorer som kan
påverka IT-konsultens vilja att stanna kvar i ett arbete där de pendlar
mellan
konsultorganisationen
och
uppdragsorganisationen
är
organisatoriska villkor och arbetsvillkor. De villkor som tidigare
forskning och teorier visat vara centrala för om IT-konsulten vill stanna
eller ej sammanfattas i figur 1 nedan.

Figur 1: Studiens undersökningsmodell.
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Ett organisatoriskt villkor som har betydelse för IT-konsultens vilja att
stanna hos konsultorganisationen är organisatorisk tillhörighet. Tidigare
forskning har visat att för att främja organisatorisk tillhörighet behöver
konsulternas värderingar, mål och framtidsplaner överensstämma med
konsult- organisationens. Utöver detta bidrar möjligheten att kunna
arbeta på fler platser, avancera och göra karriär till ökad organisatorisk
tillhörighet. Hög organisatorisk tillhörighet bidrar till ökad engagemangsnivå hos IT-konsulten.
De arbetsvillkor som tidigare forskning visats påverka konsultens vilja att
lämna konsultorganisationen är direkt arbetsrelaterade. De arbetsvillkor
som bidrar direkt till utfallet att IT-konsulten vill lämna konsultorganisationen är när ledarskapet inte är stödjande och uppmuntrande
samt när arbetsrollen är otydlig. Dessa är i figuren markerade med en
mörkare färg.
Det omvända gäller om ledarskapet är stödjande och uppmuntrande och
arbetsrollen är tydlig. Då leder det istället till att IT-konsultens
engagemang och motivation ökar viljan att stanna. De faktorer som
ytterligare visats motivera IT-konsulter till att vilja stanna kvar hos
konsultorganisationen är möjlighet till kompetensutveckling, ett stort
handlingsutrymme samt socialt stöd på arbetsplatsen.
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3 METOD
Först presenteras studiens metodologiska utgångspunkter åtföljda av en
beskrivning av design och urval. Sedan beskrivs enkätens utformning samt
studiens genomförande. Efter detta beskrivs hur enkätdatan har bearbetats och
analyserats. Slutligen tas etiska överväganden upp.

Metodologiska utgångspunkter
I denna uppsats har flera metodologiska val gjorts. För det första har en
kvantitativ ansats valts eftersom avsikten i studien är att via en enkät
(surveystudie) mäta (Patel & Tebelius 1987; Trost 2012) IT-konsulters
organisatoriska villkor och arbetsvillkor och vad som påverkar att de vill
stanna i ett arbete där de pendlar mellan konsultorganisationen och
uppdragsorganisationen. Studien vill därmed undersöka samma grupp
individer i två olika kontexter och jämföra dessa mot varandra. Vidare
finns en vilja att genomföra en bred surveystudie på en större grupp
individer för att med hjälp av de mätbara iakttagelser som utgör studiens
kunskap, beräkna och rangordna olika faktorers påverkan till utfallet.
Utifrån detta passar en kvantitativ ansats (Field 2013).
En kvantitativ ansats har inslag av positivistiskt förhållningssätt vilket
innebär att empirin är faktabaserad och inte får påverkas av yttre
omständigheter. Forskaren har ett objektivt förhållningssätt vilket betyder
att denna förhåller sig neutral och inte präglar studiens riktning och
resultat. Vidare är ett kriterie att positivistisk forskning skall medföra
positiv utveckling och bidra med nyttig information till samhälle och
invånare (Patel & Tebelius 1987). Denna studie undersöker och bidrar
med förståelse för IT-konsulters arbetsvillkor och vilja att stanna hos
konsultorganisationen. Bidraget medför information till samt inspirerar
organisationer vilka har IT-konsulter anställda eller inhyrda.
Informationen är även relevant i branschens könsutjämnande
arbetsriktning.
Genom livet samlar människan på sig kunskaper utifrån erfarenheter och
information. Vi påverkas av kvaliteten på informationen samt mängden
av detsamma. Även förståelsen för denna och vidare möjligheten att
använda denna för att se samt skapa sammanhang. När studier med
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positivistisk ansats genomförs är det speciellt viktigt att förhålla sig
neutral till denna förförståelse för att denna inte ska prägla studiens
riktning och resultat. (Patel & Tebelius 1987). I arbetet med denna studie
har det funnits en medvetenhet kring förförståelsen och det har därmed
förekommit ett förhållningssätt som hanterar denna.
Vidare från det positivistiska förhållningssättet och den kvantitativa
ansatsen så passar ett deduktivt arbetssätt till den teoretiska
referensramen på studien. Studiens andra metodologiska val är därför att
ett deduktivt arbetssätt har valts. Ett deduktivt arbetssätt innebär att på
förhand ha valt ut tidigare forskning för att undersöka hur empirin kan
analyseras med hjälp av denna. Detta är brukligt när syftet med studien
är att bevisa mönster i empirin. Ett deduktivt arbetssätt stärker även
studiens objektivitet (Patel & Tebelius 1987). Utifrån tidigare forskning
har variabler identifierats, vilka bidrar med förståelse inför
problemformuleringen och vidare medför en objektiv diskussion.

Studiens design och urval
Studien har en surveydesign baserad på ett verifierat webbaserat
frågeformulär som skickats ut till IT-konsulter i 3 konsultorganisationer.
En surveystudie är av beskrivande art då syftet är att mäta hur olika
förhållanden ser ut inom urvalet och vidare kunna uttala sig om
populationen. Utifrån detta passar surveystudier en kvantitativ ansats
(Trost 2012). Verktyget webbenkät är funktionellt framförallt när studien
vill undersöka respondenter från ett större geografiskt område (Ejlertsson
2014).
3.2.1 Undersökningens urval
Denna studies population utgörs av de 250 000 IT-konsulter som arbetar i
Sverige. Utifrån detta har en urvalsprocess genomförts där kriterierna var
att de skulle ha en tillsvidareanställning som IT-konsult samt arbeta både
in-house och på den inhyrande kundens arbetsplats. Detta resulterade i
att totalt 8 företag kontaktades och av dessa var det 3 som tog beslutet att
delta i studien.
De 3 IT-företag som deltagit i studien återfinns i Stockholm samt
Linköping och varierar i storlek från under 15 anställda upp till ett
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hundratal anställda. Samtliga anställda på hela avdelningar i dessa 3
företag har haft möjlighet att delta i studien vilket har medfört att samtliga
IT-konsulter i de tre företagen sedan har valts att ingå i studien. Urvalet
är därmed 188 IT-konsulter.
Utifrån urvalet på 188 IT-konsulter var det totalt 58 IT-konsulter som
valde att delta i studien. Studiens deltagare består således av 58 ITkonsulter, varav 32 är män och 26 är kvinnor. Deras ålder varierar mellan
23-57 år. Majoriteten kommer från Stockholmsområdet. Alla dessa
konsulter arbetade delvis som uthyrda till uppdragsorganisationen.

Enkätens utformning
Som mätinstrument till denna surveyundersökning utformades en
webbenkät med 58 frågor (se bilaga 2) (Ejlertsson 2014). Webbenkäten
skapades i verktyget Google Formulär via kontot som tillhör Linköpings
universitet. Verktyget Google Formulär är ett av flera program som ingår
i webbfunktionen Google Dokument. En fördel med att använda sig av
webbenkäter är att registreringen av data sker automatiskt i samband med
att deltagaren skickar in sin enkät. Detta medför att risken för att mata in
fel siffror minskas avsevärt.
Enkätens 58 frågor har standardiserats utifrån fasta svarsalternativ i
likertskala mellan 1-5. Svarsalternativen varierar mellan enkätens olika
teman men generellt innebär alternativ 1 att respondenten inte håller med,
tycker det är oviktigt eller att det sällan inträffar. Andra änden av skalan
innebär att respondenten tycker det är helt nödvändigt, att den instämmer
helt eller att det inträffar mycket ofta. De standardiserade svaren gör att
svarsutrymmet begränsas vilket passar kvantitativa studier som vill mäta
och dra slutsatser (Trost 2012). Utöver dessa återfinns en öppen fråga (se
bilaga 2).
För att ge respondenten en tydligare överblick av enkäten har frågorna
kategoriserats i teman såsom bakgrundsinformation, vad som
kännetecknar idealarbetet, deras yrke i helhet, trivsel, tydlighet på arbetet,
ledarskap samt frågor gällande information, feedback och samhörighet.
Avslutningsvis ställdes den öppna frågan. Dessa teman följer sedan en
naturlig röd tråd vilken utgår ifrån medarbetaren och dennes
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arbetslivserfarenhet. Dessa följs av frågor som berör motivationsfaktorer
samt frågor kopplade till arbetet. Slutligen återfanns en öppen fråga
vilken efterfrågade synpunkter på enkäten, detta för en neutral avslutning
vilken fångar upp vad frågorna inte lyckats frambringa (Patel & Tebelius
1987). Där det kan behövas finns även en beskrivning av vad som
efterfrågas av svaret. Vidare är enkäten utformad så att informanten blir
uppmärksammad ifall denna har missat frågor. Slutligen gjordes en
pilotstudie där enkäten testades, utvärderades och korrigerades (Ejlersson
2014).
Med enkäten bifogades ett missiv (bilaga 1) som presenterade mig,
beskrev studiens syfte och att deltagandet är konfidentiellt men att
arbetsgivarorganisationen skulle ta del av resultatet. Vidare beskrevs
ungefärlig tidsåtgång för att fylla i enkäten samt de etiska riktlinjer
studien utgått ifrån. Det betonas även att respondenten via sitt deltagande
kan påverka sin arbetssituation positivt och att deras deltagande inte kan
ersättas av någon annan.
3.3.1 Presentation av instrumenten
Denna enkät är uppbyggd med 58 frågor från två olika validerade
instrument. Av dessa frågor är 34 från QPSNordic samt 16 frågor från ASK
2.0 (se tabell 1). Dessa instrument har valts ut för att passa studiens
tidigare forskning och teori utifrån det deduktiva förhållningssättet.
QPSNordic är ett instrument som avser att mäta psykologiska och sociala
arbetsvillkor. Dess syfte är att vara behjälplig i både undersökning och
förbättring av den psykosociala arbetsmiljön samt produktivitet. Till
denna studie har 34 frågor valts ut gällande motivationsfaktorer, krav- och
handlingsutrymme, organisatoriskt engagemang, rolltydlighet samt
ledarskap (Dallner, Lindström, Elo, Skogstad, Gamberale, Hottinen,
Knardahl & Orhdede 2000). De övriga 16 frågorna är från ASK 2.0 som är
ett svenskutvecklat instrument som mäter arbetskrav, socialt stöd,
kontroll och kompetens i arbetslivet. Till denna studie har dimensionen
socialt stöd valts ut för att mäta värderande-, informativt-, instrumentellt
och känslomässigt stöd (Hovmark & Thomsson 1995). Därtill
formulerades egna frågor anpassade till studiens sammanhang, ITkonsulter och IT-branschen.
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Tabell 1
Instrument, teman och antal frågor under temat
Instrument Tema

Frågor (N)

QPS Nordic Motivationsfaktorer

ASK

10

Krav- och handlingsutrymme

14

Organisatoriskt engagemang

3

Rolltydlighet

3

Ledarskap

4

Socialt stöd

16

Bakgrundsfrågor

6

Utfallsvariabeln

1

Synpunkter på enkäten

1
58

Motivationsfaktorerna i QPS Nordic är indelade i inre motivation, yttre
motivation samt hög lön och andra materiella förmåner utöver dessa.
Arbetskraven är indelade i beslutskrav samt inlärningskrav. Inlärningskraven bidrar till komplexitet i arbetet ihop med beslutskraven. De
fungerar antingen som ett krav eller ett tillfälle till positiva utmaningar på
arbetet. Kontroll i arbetet delas i studien in i positiva utmaningar samt
beslutskontroll. Kontroll av beslut kan fungera både som ett negativt
associerat krav eller bidra till en positivt associerad utmaning (Dallner et
al. 2000). I denna studie kommer analyser ske rent övergripande utifrån
arbetskrav och kontroll i arbetet. Indelningarna av dessa kommer även
redovisas deskriptivt för enstaka frågor. Graden av rolltydlighet blir ofta
en effekt av närmaste chefens ledarskapsbeteende. Högre grad av
rolltydlighet leder till att lättare ta beslut och vidare uppleva dessa som
positiva utmaningar. Organisatoriskt engagemang är en funktion av
ledarskapsbeteendet och påverkar i sin tur det sociala klimatet på
organisationen. Ledarskapsbeteendet antas vara den viktigaste
komponenten i medarbetarens sociala arbetsmiljö och har samband med
tydliga mål och kontroll i arbetet (Dallner et al. 2000).
Det sociala stödet delas in i fyra områden. Värderande innebär den
värdefulla feedback som krävs för att växa i sin yrkesroll. Informativt
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innebär att ha tillräcklig information för att kunna utföra sitt arbete.
Instrumentellt syftar till att få praktisk hjälp vid behov och emotionell
åsyftar den uppskattning som krävs för att uppleva sig värdefull
(Hovmark & Thomsson 1995).

Studiens genomförande
I ett första steg kontaktades HR-ansvarig på de olika IT-företagen. Detta
gjordes via e-post där jag beskrev mitt syfte med uppsatsen samt bifogade
mitt personliga brev och ett CV som innehåller min tidigare
arbetslivserfarenhet och kompetenser. Det var i vissa fall svårt att nå
ansvariga och då skickades informationen till företagens informationsadress. Jag skickade direktpost till fyra personer och fyra till de olika
företagens informations-adress med en förfrågan att brevet skulle
vidarebefordras till ansvarig person. Kontakt med de företag som svarade
skedde via företagets informations-adress och via direkt-post till ansvarig
person. När kontakterna var skapade bokades två möten och två
telefonmöten. Informella samtal genomfördes med syfte att få en
beskrivning av företagen och vidare IT-konsulternas arbetssituation inför
datainsamlingen (Ejlersson 2014). Under de informella samtalen framkom
att IT-konsulters arbetssituation var en angelägen fråga att undersöka.
Kontaktpersonerna i konsultorganisationerna uttryckte förståelse för ITkonsultens arbetssituation och vad det innebar för dem att arbeta på
kundorganisationens arbetsplats. Det uttrycktes även att psykosocial
arbetsmiljö var ett perspektiv det skedde ett ständigt pågående arbete på.
Detta utifrån problematiken det medför att ha ansvar för en medarbetare
utan att träffa denna fysiskt på daglig basis. Denna information bidrog till
att precisera studiens frågeställningar och urval av frågeformulär. Precis
före enkätutskick var ett av de medverkande företagen tvunget att avsluta
sitt deltagande i studien, detta på grund av omfattande organisationsförändringar. Informationen från det informella samtalet får dock
fortsätta bidra till förståelse inför området då informationen är värdefull
för studien.
Kontakten på de avsedda företagen skickade ut länken till enkäten via
deras internkanal för att nå samtliga anställda på avdelningen.
Sammanlagt skickades webbenkäten ut till 188 IT-konsulter. Av samtliga
deltagare svarade 30 på enkäten den första veckan. Efter den första
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utskickade påminnelsen ökade svarsfrekvensen till 49 personer. Efter
ännu en vecka skickades en till påminnelse ut varpå svarsfrekvensen steg
till 58 personer (n=58). Min totala svarsfrekvens blev således 31 procent.

Bearbetning och analys av data
Datan från enkäten har bearbetats och analyserats med hjälp av
statistikprogrammet Statistical Package for the Social Science (förkortat
SPSS) version 25. I det första steget bearbetades data genom att föras över
till statistikprogrammet och respondenterna fick ett löpnummer. Efter
detta steg döptes variablerna om och variabelvärdena numrerades.
Variablerna fick förenklade namn för att underlätta hanteringen av datat.
Svarsalternativen, som även kallas variabelvärden, numrerades där det
negativa svaret fick ett lågt nummer och det positiva fick ett högt nummer.
Exempel på detta är att svaret ‘mycket sällan eller aldrig’ har numrerats
till ‘1’ och ‘mycket ofta eller alltid’ har numrerats som ‘5’. Utöver att
underlätta hanteringen, så görs detta för att koda om kvalitativa data till
kvantitativa data så att statistikprogrammet skall kunna analysera
materialet (Field 2013).
Utfallsmåttet eller den beroende variabeln, viljan att arbeta kvar,
dikotomiserades vid medianen inför den logistiska regressionsanalysen i
ett ja och nej-alternativ. De oberoende variabler vilka antas påverka
utfallet (Field 2013) är motivationsfaktorer, krav och kontroll i arbetet,
engagemang, rolltydlighet, ledarskap, socialt stöd utifrån information,
instrumentell, emotionell och värderande samt bakgrundsfaktorer.
När det gäller första steget i analysarbetet har deskriptiv statistik använts
för att beskriva datat. Detta innebär att data endast har presenterats i sin
enkelhet utan att vidare bearbetas med hjälp av någon analysfunktion i
statistikprogrammet. Den har presenterats med hjälp av frekvensfördelningar,
procentfördelningar
och
medelvärdesfördelningar
(Ejlertsson 2014). Datat från de öppna frågorna i frågeformuläret (frågorna
6 samt 17) har sammanställts utifrån relativ frekvens. Detta innebär att
respondenten har fått välja flera svarsalternativ på samma fråga. Dess svar
har sedan sammanställts och analyserats utifrån antal svar. Exempelvis
har 36 IT-konsulter kryssat i att kompetensutveckling är något som mest
sannolikt skulle bidra till att de söker ett nytt arbete. Frågorna 4 och 5
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befinner sig på intervallskala och redovisas efter grupperad frekvens med
syfte att skapa en tydligare översiktsbild av urvalet (Ejlertsson 2014).
Dessa frågor är de som frågar efter arbetslivserfarenhet samt en generell
bedömning av uppdragslängderna.
Inför det andra steget skapades index i SPSS genom sammanslagningar
av data utifrån de förutbestämda kriterier vilka anges i instrumentens
anvisningar (se Dallner, Lindström, Elo, Skogstad, Gamberale, Hottinen,
Knardahl & Orhdede 2000; Hovmark & Thomsson 1995);
1. Index motivationsfaktorer består av frågorna under nummer 7-13.
2. Index krav och handlingsutrymme består av frågorna under nummer
18-31.
3. Index organisatoriskt engagemang består av frågorna under nummer
32-34.
4. Index arbetsrollen består av frågorna under nummer 35-37.
5. Index ledarskap består av frågorna under nummer 38-41
6. Index socialt stöd består av frågorna under nummer 42-57.
Indexen har sedan analyserats med beroende t-test för att undersöka om
det förelåg några skillnader mellan konsultorganisationen och uppdragsorganisationen med avseende på IT-konsulternas upplevelse av
organisatoriska villkor och arbetsvillkor, det vill säga de oberoende
variablerna. Beroende t-test används för att undersöka samma grupp
individer, det vill säga IT-konsulterna i två olika kontexter. T-test
undersöker vidare om skillnader i medelvärden är signifikanta och
signifikansnivån som valdes var 5 procent (Field 2013).
För att analysera vilka organisatoriska villkor- samt arbetsvillkor som
hade betydelse för att IT-konsulternas vilja att stanna kvar hos
konsultorganisationen användes logistisk regressionsanalys. Även denna
analys använde de gjorda indexen (se punkt 1 till 6 ovan). Logistisk
regressionsanalys beräknar sannolikheten för de olika faktorernas
påverkan på viljan att stanna kvar eller inte. Logistisk regressionsanalys
används då den beroende variabeln, eller utfallsmåttet som skall
förklaras, är kategorisk eller dikotom (Field 2013; Trost 2012). I denna
studie är den beroende variabeln “vilja att stanna” vilken kan anta två
svarsalternativ (ja/ nej). Den beroende variabeln och vidare utfallsmåttet i
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denna studie återfinns som fråga 16 och respondenten får besvara om
denne någon gång under det senaste året har funderat över att söka ett
nytt arbete. De oberoende variablerna kan vara fler än två och behöver
vara kontinuerliga. Denna studies oberoende variabler är motivationsfaktorer, krav- och handlingsutrymme, organisatoriskt engagemang,
rolltydlighet, ledarskap samt socialt stöd. Logistisk regressionsanalys är
en anpassad linjär modell vilket innebär att en linjär regressionsanalys var
första steget i analysen. Genom ett index för variablerna kan dessa
analyseras samtidigt i syfte att uppskatta den separata inverkan på
utfallet. Vidare kan faktorerna ordnas hierarkiskt om det finns en
förväntning på en inre ordning mellan variablerna. Detta har dock inte
gjorts i denna studie. Resultatet från den logistiska regressionsanalysen
presenteras som en oddskvot (OR) med 95 % konfidensintervall. En
oddskvot används för att kvantitativt beskriva hur en variabel förhåller
sig till en annan variabel. Ett odds över 1 indikerar att sannolikheten
(chansen) ökar för att en händelse som undersöks ska inträffa., oddskvot
under 1 indikerar att denna sannolikhet minskar. Ett odds på 1 innebär att
den oberoende variabeln inte har någon effekt på den beroende variabeln
(Field 2013).
Den sista frågan analyserades utifrån innehållsanalys där den först
kodades och kategoriserades utifrån antingen faktorer som är en
förlängning av enkäten samt reflektioner kring enkäten som insamlingsinstrument (Graneheim & Lundman 2004).
3.5.1 Bortfallsanalys
Eftersom svarsprocenten var låg (31%) genomfördes en bortfallsanalys. På
ett av företagen var den särskilt låg, där skedde bortfallsanalysen genom
en informell intervju med kontaktpersonen på företaget. Detta företag är
studiens största deltagare med ca 100 anställda och dess låga deltagarantal
har bidragit till ett omfattande externt bortfall. Intervjun gav
informationen att IT-konsulterna föredrog att inte lämna ifrån sig sin epostadress. Detta utifrån att företaget arbetar med IT-säkerhet och
momentet därmed skapade negativa känslor som oro och nervositet hos
respondenterna. Denna information hade framkommit i ett tidigare skede
av undersökningen utifrån ett telefonmöte med kontaktpersonen och då
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medfört att momentet att lämna ifrån sig sin e-postadress togs bort. Trots
detta kvarstod den negativa känslan hos respondenterna att vilja svara på
enkäten vilket är en förklaring till det höga bortfallet. Sedan kan det
givetvis finnas andra, mer personliga förklaringar som är svåra att fånga
upp om inte respondenterna själva väljer att berätta om dessa.

Etiska överväganden
I missivet som bifogades respondenterna inför enkäten (se bilaga 1)
framgick studiens syfte samt att deltagandet är frivilligt och kan avbrytas
när så önskas. Även en kortare presentation av mig framgick samt vilket
lärosäte jag tillhörde. Vidare att deras organisation kommer ta del av det
slutgiltiga resultatet. Då detta är en enkät som skickats ut till en större
grupp människor, behövs inget samtycke i förhand utan samtycket anses
ha nåtts när enkäten fylls i av deltagaren. Respondenternas bidrag är inte
identitetsregistrerade så skulle deltagare ångra sig kommer detta inte
medföra att dennes bidragande del kommer att raderas. Endast jag själv
kommer ha tillgång till enkäterna och de kommer sparas fram tills dess att
de är analyserade för att sedan förstöras.
De etiska övervägandena har betraktats utifrån Vetenskapsrådets (2002)
olika
forskningskrav;
informationskravet,
samtyckeskravet,
konfidentialitetskravet och nyttjandekravet. Informationskravet innebär
att studiens deltagare ska ha tagit del av informationen gällande studiens
syfte samt informerats om att deltagandet är frivilligt och kan avbrytas
när så önskas utan att uppge en anledning. Även forskarens namn samt
vilken institution denna kommer från skall ingå i informationen. Vidare
vart det slutliga forskningsresultatet kommer att lämnas. Samtyckeskravet innebär att deltagandet i studien är frivilligt och att detta därmed
kan avbrytas om så önskas. Konfidentialitetskravet innebär att
deltagandet i studien är anonymt samt att frågorna är konstruerade så att
enstaka individer inte ska kunna utrönas. Nyttjandekravet innebär att
materialet enkäterna medför endast kommer användas i forskningssyfte
(Vetenskapsrådet 2002).
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4 RESULTAT
Här presenteras resultatet från analysen. Först beskrivs respondenterna, sedan
redovisas IT-konsulteras arbetssituation. Därefter följs en jämförelse av villkoren
i konsult- och uppdragsorganisationen. Sist presenteras resultatet av vilka
organisatoriska- samt arbetsvillkor som har betydelse för att vilja stanna hos
konsultorganisationen.

Beskrivning av respondenterna
Av studiens 58 deltagare var 32 män och 26 kvinnor. Åldern varierade
mellan 23-57 år och genomsnittsåldern var 37 år. Drygt 53% av ITkonsulterna hade arbetat <1 år - 5 år. Den genomsnittliga uppdragslängden hos uppdrags- organisationen var 3-11 månader. Informationen
återfinns i tabell 2 nedan.
Tabell 2
Frekvens- och procentuell fördelning över kön, ålder, arbetslivs- erfarenhet och
genomsnittlig uppdragslängd
Bakgrundsfaktorer

N (%)

Kön
Kvinna

26 (44,8)

Man

32 (55,2)

Ålder
23-31 år

15 (26)

32-40 år

22 (38)

41-50 år

19 (33)

51-57 år

2 (3)

Arbetslivserfarenhet
< 1- 5 år

31 (53,5)

6- 9 år

7 (12)

10- 20 år <

20 (34,5)

Genomsnittliga uppdragslängder
> 3- 11 månader

27 (46,6)

12- 23 månader

17 (29,3)

2- 5 år <

14 (24,1)
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IT-konsulterna fick bedöma sin personlighet genom att välja tre av 11
listade egenskaper. I figur 2 nedan redovisas de vanligast förekommande
personlighetsdragen respondenterna valde att beskriva sig med. De var
flexibel, målmedveten, drivande och positivt förhållningssätt. De
personlighetsdrag som fick färre val är inspirerande samt nätverkande.

Figur 2: Frekvensfördelning (n) över de personlighetsdrag ITkonsulterna valde att beskriva sig med.

IT-konsulternas arbetssituation och arbetsvillkor
Respondenterna fick bedöma vad de ansåg var viktigt för en idealisk
arbetsplats. De fick bedöma varje faktor på en femgradig skala.
Informationen redovisas i tabell 3 nedan och det viktigaste ansåg de var
att arbetet medförde kompetensutveckling. Utöver detta återfinns
möjligheten att få använda sin fantasi och kreativitet i arbetet samt ett
tryggt arbete med regelbunden inkomst. Lägst rankades ett lugnt, tryggt
och välordnat arbete samt karriärmöjligheter.
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Figur 3: Medelvärdesfördelning (m och s) över faktorer som ITkonsulten ansåg var viktiga för det idealiska arbetet.
Den variabel som använts som utfallsmått (viljan att stanna hos
konsultorganisationen eller inte) mättes med frågan om huruvida
deltagaren någon gång under det senaste året har funderat över att söka
ett nytt arbete. Det framkom att ungefär hälften (53,4%) hade funderat
över detta. IT-konsulterna fick i anslutning till den frågan ta ställning till
vilka faktorer som bidrar till att IT-konsulten skulle söka nytt arbete, vilket
redovisas i figur 4 nedan.

41

Figur 4: Frekvensfördelning (n) över faktorer som bidrar till att ITkonsulten skulle söka nytt arbete.
I figur 4 ovan redovisas att faktorer som framkom var en bättre möjlighet
till kompetensutveckling, högre lön och förbättrade förmåner samt
känslan av att utfört något värdefullt.
IT-konsulterna fick även bedöma arbetskraven och beslutskontrollen de
hade i arbetet, vilket redovisas i tabell 3 nedan.
Tabell 3
Redovisade medelvärden och standardavvikelser på temat krav- och kontroll
m (s)
Krav- och handlingsförmåga

3,5 (0,39)

Arbetskrav
Kunskaper och färdigheter var till nytta i arbetet

4,6 (0,7)

Arbetet medförde positiva utmaningar

3,9 (0,72)

Arbetet medförde meningsfullhet

3,8 (0,78)

Arbete kräver maximal uppmärksamhet

4,1 (0,7)

Arbetet kräver ständigt uppdaterade kunskaper och färdigheter 4 (0,8)
Beslutskontroll
Beslutskontroll över att få välja tillvägagångssätt över arbetet

4 (0,6)

Kunna påverka mängden arbete

3 (1)

Kunna påverka beslut som är viktiga för arbetet

3,7 (0,8)
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Möjligheter att kunna styra över kundkontakter

3,1 (1)

Av tabell 3 framgår att IT-konsulterna ansåg att deras kunskaper och
färdigheter ganska ofta eller alltid var till nytta i arbetet. Vidare att deras
arbete ganska ofta medförde positiva utmaningar samt meningsfullhet.
De ansåg att deras arbete ganska ofta kräver maximal uppmärksamhet
samt ständigt uppdaterade kunskaper och färdigheter på området. ITkonsulterna uppfattade ganska ofta beslutskontroll över att få välja
tillvägagångssätt över arbetet samt att de ibland kunde påverka deras
mängd arbete. De kunde ibland eller ganska ofta påverka beslut som var
viktiga för deras arbete dock hade de mindre möjligheter att kunna styra
över sina kundkontakter, detta kunde de endast ibland. De kunde ibland
även påverka vilka de skulle arbeta med.

Jämförelser mellan konsult- och uppdragsorganisationen
En jämförelse gjordes för att undersöka om det fanns några skillnader
mellan konsultorganisationen och uppdragsorganisationen vad gäller
upplevelsen av organisatoriskt engagemang samt det sociala stödet,
ledarskapsstöd och tydlig arbetsroll. För att få en djupare förståelse för de
uppfattningar respondenterna förmedlat genom sitt deltagande,
presenteras även resultatet från några enskilda frågor. Anledningen till att
just dessa har valts ut är på grund av deras höga signifikansnivå vilket
kan antas i stor utsträckning ha bidragit till signifikansen i indexen.
Jämförelserna presenteras i tabell 4 nedan.
Tabell 4
Resultatet från en jämförelse av IT-konsulters upplevelse av villkor hos två
organisationer. Analysen har genomförts med hjälp av beroende t-test

Tema

Konsult- Uppdragsorg. m (s) org. m (s) Sig.

Socialt stöd

1,94 (0,54) 2,28 (0,58) 0,001**

- Värderande stöd

2,26 (0,82) 2,4 (0,73)

- Informativt stöd

2,39 (0,43) 2,68 (0,48) 0,001**

Att få den information som krävs för att kunna utföra
sitt arbete
1,8 (0,8)
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2,3 (1)

0,001**

0,001**

Att få kännedom om viktiga saker som berör sig själv
samt arbetet
1,81 (0,82) 2,28 (0,85) 0,001**
- Instrumentellt stöd

1,83 (0,89) 2,26 (0,98) 0,001**

Att snabbt få hjälp med ett brådskande ärende

1,84 (0,98) 2,26 (1,13) 0,002**

- Emotionellt stöd

1,47 (0,71) 1,88 (0,81) 0,001**

Bra sammanhållning

1,5 (0,9)

Ledarskapsstöd

4,03 (0,87) 3,25 (0,9)

0,037*

Chefen uppmuntrar att säga till vid annan åsikt

4,2 (1)

3,5 (1)

0,001**

Chefen på organisationen uppmuntrar dem till att
delta i viktiga beslut
4,1 (1,1)

3,7 (1,1)

0,05*

Tydlig arbetsroll

4 (0,7)

3,74 (0,8)

0,044*

Tydlighet i sitt ansvarsområde

4,19 (0,9)

4 (0,6)

0,018*

Att få kännedom om organisationens förväntningar

4,14 (0,7)

3,8 (0,9)

0,003**

Organisatoriskt engagemang

4,52 (0,68) 3,43 (0,8)

Organisationens inspiration till att göra sitt bästa

4,45 (0,8)

2 (1)

0,002**

0,082

3,55 (0,95) 0,05*

*p<,05; **=p<,01
Av tabell 4 framgår att det fanns signifikanta skillnader mellan hur
villkoren uppfattades i konsult- och uppdragsorganisationen. Även om
skillnaderna är signifikanta mellan organisationerna är vissa
medelvärden, som kan ses i tabell 4, låga vilket betyder att oavsett
organisation har IT-konsulterna bedömt att till exempel socialt stöd är
lågt. Det sociala stödet upplevdes vara bättre hos uppdragsorganisationen
jämfört med konsultorganisationen. Vad gäller instrumentellt stöd
uppfattade respondenterna att de nästan aldrig fick snabb hjälp med ett
brådskande ärende hos konsultorganisationen, hos uppdragsorganisationen hände detta sällan. Vad avser det informativa stödet
uppfattade respondenterna att de hos konsultorganisationen nästan
aldrig får den information som krävs för att de ska kunna utföra sitt
arbete. Hos uppdragsorganisationen hände detta sällan. Detsamma vad
gäller att få kännedom om viktiga saker som berör sig själv och sitt arbete,
detta hände nästan aldrig hos konsultorganisationen och sällan hos
uppdragsorganisationen. Sammanhållningen upplevdes nästan aldrig
vara bra hos konsultorganisationen och sällan vara bra hos
uppdragsorganisationen. Siffrorna för det sociala stödet är lågt hos båda
organisationerna. Små skillnader upplevdes i ledarskapet som uppgavs
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vara lite mer uppmuntrande hos konsultorganisationen jämfört mot
uppdragsorganisationen. På konsultorganisationen uppmuntrar chefen
ganska ofta respondenterna att säga till om de hade en annan åsikt samt
uppmuntrar ganska ofta att delta i viktiga beslut. Hos
uppdragsorganisationen hände detta ibland. Även arbetsrollen uppges
vara ungefär lika tydlig hos konsultorganisationen som hos
uppdragsorganisationen. Respondenterna uppfattade sig ganska ofta ha
vetskap om sitt ansvarsområde både hos konsultorganisationen och
uppdragsorganisationen. De uppfattade sig ganska ofta veta om
konsultorganisationens förväntningar på dem och ibland vilka
förväntningar uppdragsorganisationen hade på dem. Vad avser
organisatoriskt engagemang uppfattade de att konsultorganisationen
ganska ofta inspirerade dem till att göra sitt bästa och att
uppdragsorganisationen gjorde detta ibland.

Organisatoriska- och arbetsvillkor som har betydelse för viljan att
stanna hos konsultorganisationen
För att undersöka vilka organisatoriska- och arbetsvillkor som bidrar till
att vilja arbeta kvar hos konsultorganisationen genomfördes en logistisk
regressionsanalys. Denna beräknar sannolikheten för huruvida de
oberoende variablerna; organisatoriskt engagemang, motivation, krav och
handlingsutrymme, arbetsroll, ledarskap samt socialt stöd påverkar
utfallet att lämna konsultorganisationen. Det är brukligt att använda ett
negativt utfall i en logistisk regression så denna analys testar mot viljan
att lämna organisationen. I analysen justerades för bakgrundsvariablerna
kön, ålder, arbetserfarenhet samt genomsnittliga uppdragslängder. Av
tabell 5 nedan framgår att ett högt organisatoriskt engagemang gentemot
konsultorganisationen minskar sannolikheten för att IT-konsulten lämna
organisationen. IT-konsulternas motivation är en stor anledning till att de
vill lämna konsultorganisationen.
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Tabell 5
Resultatet av logistisk regressionsanalys gällande samband mellan villkor och
viljan att lämna konsultorganisationen. Odds kvot (OR) och 95 % konfidensintervall (CI) för organisatoriskt villkor och arbetsvillkor. Justerat för
bakgrundsvariabler
MODELL 1
VARIABLER

OR

MODELL 2
Sig.

95% C.I.

OR

Sig.

95% C.I.

ORGANISATORISKT VILLKOR:
Organisatoriskt engagemang (högt),
konsultorg.

0,06 (0,0080,12 (0,01-0,75) 0,024*
0,5)
0,009***

ARBETSVILLKOR:
Motivation (hög)

3,56 (0,6-20)

0,15

8,26 (0,9-75)

Krav och handlingsförmåga (balans)

0,63 (0,1-3,7)

0,61

0,4 (0,05-2,9) 0,37

Arbetsrollen (tydlig), konsultorg.

1,06 (0,3-3,5)

0,06#

0,92

1,04 (0,283,8)

0,94
0,74
0,89

Ledarskap (uppmuntrande),
konsultorg.

1,26 (0,3-4,9)

0,73

1,27 (0,295,5)

Socialt stöd (högt), konsultorg.

1,33 (0,15-11)

0,79

1,17 (0,1-13)

BAKGRUND:
1,819 (0,427,8)
0,42

Kön (ref män)
Ålder (ref äldre)

1,78 (0,7-4,5) 0,22

Arbetslivserfarenhet (ref längre)

0,98 (0,7-1,3) 0,94

Uppdragslängder (ref längre)

1,49 (0,9-2,3) 0,07

*=p<,05; **=p<,01; ***=p<,001; #=p<,06
Modell 1: Organisatoriska -samt arbetsvillkor justerade för varandra.
Modell 2: Organisatoriska -samt arbetsvillkor justerade för
bakgrundsvariabler.
Av tabellen ovan framkommer att bakgrundsfaktorerna inte har en
inverkan på huruvida IT-konsulterna vill stanna kvar eller inte hos
konsultorganisationen.
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Sammanfattning
De IT-konsulter som deltagit i studien har valt att beskriva sig som
flexibla, drivande och målmedvetna. De anser att viktigast för en idealisk
arbetsplats var kompetensutveckling, att arbetet är lugnt, tryggt och
välordnat samt ger en känsla av att ha utfört något värdefullt. De faktorer
som var viktiga för viljan att faktiskt stanna kvar hos
konsultorganisationen vara möjligheten till kompetensutveckling, lönen
och andra materiella förmåner samt känslan av att ha utfört något
värdefullt. IT-konsulterna uppfattade sig ibland till ganska ofta ha kravoch handlingsförmåga. De uppfattade ganska ofta att deras kunskaper
och färdigheter var till nytta på arbetet samt att arbetet krävde maximal
uppmärksamhet. Figur 5 nedan redovisar både jämförelsen
organisationerna emellan samt vilka faktorer som bidrog till att ITkonsulten vill arbeta kvar hos konsultorganisationen.

Figur 5: Studiens resultat
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Det sociala stödet upplevdes högre hos uppdragsorganisationen. I övrigt
upplevdes det organisatoriska engagemanget vara lite högre, arbetsrollen
lite tydligare och ledarskapet lite mer uppmuntrande hos
konsultorganisationen. Vidare att ett högt organisatoriskt engagemang
gentemot konsultorganisationen samt en hög motivation bidrog till att ITkonsulten önskade stanna kvar. I nästkommande kapitel kommer detta
resultat diskuteras i relation till tidigare forskning.
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5 DISKUSSION
I detta kapitel presenteras resultatet från föregående kapitel och detta beskrivs
samt sätts in i en kontext med hjälp av tidigare forskning. Detta utifrån studiens
frågeställningar.

IT-konsultens upplevelse av organisatoriska villkor samt
arbetsvillkor inom konsult- samt uppdragsorganisationen.
Resultatet från tidigare avsnitt visade att det fanns signifikanta skillnader
vad avsåg uppfattningen av organisatoriska- samt arbetsvillkor hos
konsultorganisationen samt uppdragsorganisationen. Det fanns små
skillnader vad avser organisatoriskt engagemang, ledarskap, arbetsrollen
samt socialt stöd.
IT-konsulterna menade att konsultorganisationen inspirerade dem lite
mer än uppdragsorganisationen till att göra sitt bästa. Resultatet låg nära
högsta möjliga rankning, att instämma totalt till påståendet. Detta menas
vara ett tecken på att organisationen förmedlar samma mål som
konsulterna själva strävar efter (Dinger, Grover & Thatcher 2009). Det
framkom även att chefen på konsultorganisationen ganska ofta
uppmuntrar IT-konsulten att säga till om hen har en annan åsikt samt
uppmuntrar dem att delta i viktiga beslut. Detta hände ibland på
uppdragsorganisationen. Hos konsultorganisationen tyder detta på att de
arbetar utifrån ett uppmuntrande ledarskap där deltagandet är i centrum
(Nielsen & Daniels 2012). Vägen till ett bra organisatoriskt engagemang
anses gå via ett starkt ledarskap. Där blir ledarskapet ett verktyg för att nå
det organisatoriska perspektivet (Dinger, Grover & Thatcher 2009). Detta
genom att ledaren förmedlar organisationens värderingar, mål och
strategier (Holtom & Inderrieden 2006). Utifrån detta främjas upplevelsen
av en sammanhållen organisation. Nästa steg är att arbeta för att skapa en
överensstämmelse mellan organisationens samt medarbetarens
värderingar, mål och strategier (Salzer-Mörling 2014). Denna
överensstämmelse bidrar till att medarbetaren förankras i organisationen
och upplever engagemang av att arbeta i samma riktning (Holtom &
Inderrieden 2006, Dinger, Grover, & Thatcher 2009). Som tidigare nämnt
blir liknelsen ett järnvägsspår där båda rälsarna går i samma riktning.
Vidare anses ledarskap vara en direkt omsättningsfaktor, det vill säga en
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faktor som kan medföra att IT-konsulten väljer att lämna organisationen
(Hoonakker & Carayons 2008).
IT-konsulterna prioriterade samt motiverades av kompetensutveckling.
De menade även att deras konsultorganisationer ganska ofta inspirerade
dem till att göra ett bättre arbete. Här syns en tydlig överensstämmelse
vad avser förmedlade och accepterade mål. Ett byte av
konsultorganisation skulle därmed kunna medföra att möjligheten till
kompetensutveckling samt inspiration riskerades (Dinger, Grover &
Thatcher 2009; Holtom & Inderrieden 2006).
IT-konsulterna upplevde sig ha lite tydligare arbetsroll hos konsultorganisationen jämfört mot hos uppdragsorganisationen. Det faktum att
ledarskapet
samt
arbetsrollen
uppfattas
lite
högre
hos
konsultorganisationen innebär att en inbäddning har skett utifrån dessa
perspektiv. Studiens respondenter uppfattade sig ganska ofta ha vetskap
om sitt ansvarsområde både hos konsultorganisationen samt
uppdragsorganisationen. Utöver detta ansåg de sig även ganska ofta ha
information om konsultorganisationens förväntningar på dem. Hos
uppdragsorganisationen upplevde de sig ibland veta om vilka
förväntningar de hade på sig. Denna form av tydlighet skapar en trygghet
samt motivation hos medarbetaren (Lindelöw 2008, Andersson &
Tengblad 2014). Detta då organisationens mål samt förväntningar på
medarbetaren blir synliggjorda och bidrar till vägledning gällande hur
arbetet skall utföras (Andersson & Tengblad 2014; Ghapanchi & Aurum
2010). Arbetsrollen inverkar därmed på den organisatoriska tillhörigheten
utifrån den distans till de båda organisationerna som skapas vid
otydlighet (Ghapanchi & Aurum 2010). Flera källor intygar vikten av en
tydlig arbetsroll för att uppleva trygghet på arbetet och i utförandet av
sina arbetsuppgifter (Ghapanchi & Aurum 2010; Holstad et al. 2014;
Lindelöw 2008; Andersson & Tengblad 2014). Brister i arbetsrollen har
klara samband med informativt stöd då denna kan anses ligga grund till
otydligheten (Holstad et al. 2014). Studiens respondenter menar att det
sociala stödet är lite lägre hos konsultorganisationen än hos
uppdragsorganisationen. Trots detta uppfattades det sociala stödet vara
mycket lågt på båda organisationerna.
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Tidigare forskning visar att tiden hos uppdragsorganisationen kan vara
utmanande för konsulten. Detta utifrån bristande information, otydliga
villkor samt information gällande vilka personer som skall kontaktas och
när (Tsoukalas 2003; Olofsdotter & Augustsson 2008). Anledningen till
otydligheten menas ha sin grund i ett begränsat förtroende inför ITkonsulten då denna inte tillhör organisationen. Konsekvensen av att inte
tillhöra organisationen medför även en maktspänning vilken syns på det
tolkningsföreträde de befintliga medarbetarna innehar (Olofsdotter &
Augustsson 2008). Därför är det intressant att resultatet från denna studie
visade på att de faktorer som IT-konsulterna upplever som mest positiva
var just det sociala stödet och detta från samtliga perspektiv. De upplever
stödet vara bättre både utifrån information, praktisk hjälp, bättre feedback
samt starkare sammanhållning. En förklaring vore att det sociala stödet är
mer behövligt där arbetsuppgifterna utförs, därmed hos uppdragsorganisationen. Hos uppdragsorganisationen fyller även chefen en mer
praktisk funktion utifrån dess fysiska närvaro (Olofsdotter 2004). En
annan förklaring kan vara att konsultorganisationens förväntningar på ITkonsulten medför orealistiskt höga förväntningar på att denne ska vara
självständig (Tsoukalas 2003). Ytterligare en förklaring kan vara att det
sociala stödet trots att det var bättre hos uppdragsorganisationen, ändock
var mycket lågt. Detta medför att det sociala stödet är en problematik för
IT-konsultens upplevelse hos både konsultorganisationen samt
uppdragsorganisationen.
Bellaagh och Isaksson (1999:6) skriver att det även finns vissa svårigheter
att tillgodose emotionellt stöd i form av relationer hos uppdragsorganisationen. Detta utifrån att vara outsidern som inte släpps in i
organisationen och främlingen som inte upplevs vara en del av
organisationen (Olofsdotter 2004). Denna studies deltagare upplevde det
emotionella stödet vara högre hos uppdragsorganistionen och kan istället
bekräfta Tsoukalas (2003) ord om att IT-konsulten kan anses vara den
efterlängtade problemlösaren. Utifrån detta behöver IT-konsulterna inte
finna strategier för att hantera sin sociala situation (Olofsdotter &
Augustsson 2008). De upplever sig troligen uppskattade som inhyrda
problemlösare vilket kan grunda sig i att den befintliga personalen känner
sig trygga i sina anställningar och därmed kan ta emot IT-konsultens hjälp
(Olofsdotter 2004). Viktigt att notera i denna studies diskussion är ändock
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att oavsett om uppdragsorganisationen medförde ett högre socialt stöd än
konsultorganisationen, så uppfattas det fortfarande lågt av IT-konsulten.
Det faktum att det sociala stödet upplevdes lågt i båda organisationerna
men högre hos uppdragsorganisationen, kan anses gå lite emot att
ledarskapet upplevdes lite bättre hos konsultorganisationen. Men socialt
stöd behöver inte tillgodoses via chefen eller ledaren. Socialt stöd kan
likväl tillgodoses utifrån kollegornas stödjande funktion (House 1981).

Organisatoriska- och arbetsvillkor som får IT-konsulten att
stanna hos konsultorganisationen
Resultatet från denna studie visade att högt organisatoriskt engagemang
är en väsentlig faktor för att vilja stanna kvar hos konsultorganisationen.
Respondenternas bakgrund hade ingen påverkan till detta utfall. Studiens
resultat stödjer därmed tidigare forskning som menar att organisatoriskt
engagemang ökar samhörigheten med sin hemorganisation och vidare
viljan att stanna kvar i konsultorganisationen (Holtom & Inderrieden
2006; Dinger, Grover & Thatcher 2009; Olofsdotter 2004). Utifrån detta
menar tidigare forskning att det är viktigt för konsultorganisationen att
arbeta med IT-konsulternas organisatoriska tillhörighet. Thatcher et al.
(2006) menar att organisatoriskt engagemang starkt korrelerar med
medarbetarnas arbetstillfredsställelse och vidare ovilja att byta
arbetsplats. Anledningen antas ha sin grund i att tolkningar och
innebörder skapas och används för att medarbetaren skall uppfatta dessa
som sina egna (Dilschmann 2005; Nielsen & Daniels 2012). Det blir en slags
kontroll med syfte att bearbeta medarbetarna till att vilja stanna kvar
(Tsoukalas 2003).
Ungefär hälften av studiens deltagare uppgav att den genomsnittliga
uppdragslängden var under ett år. Det framkom dock inget signifikant
resultat som tyder på att detta skulle inverka på viljan att stanna kvar
inom konsultorganisationen. Därmed stöder inte mitt resultat tidigare
forskning där uppdragslängderna menas påverka IT-konsulternas
lojalitet samt organisatoriska tillhörighet till konsultorganisationen. Det
menas att IT-branschens struktur medför att konsultorganisationen
behöver ha ett strategiskt tänk vad avser konsulternas uppdragslängder
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hos kundorganisationen för att behålla dem som anställda (Tsoukalas
2003).
Ett uppmuntrande ledarskap anges inte vara en faktor som inverkar till
viljan att stanna kvar eller lämna konsultorganisationen. Det framkommer
dock att ledarskapet uppfattas vara högt av IT-konsulterna. Vidare
tolkning av detta förhållande kan till exempel vara att ledarskapet
uppfattas så högt att variationer inte upplevs som ett problem. Bellaagh
och Isaksson (1999) samt Olofsdotter (2004) menade att den speciella
organisationsformen IT-konsulterna befinner sig i medför att chefen på
konsultorganisationen blir länken mellan konsulten och dess
hemorganisation samt att detta vidare främjar organisatorisk tillhörighet.
Utifrån detta medför det uppmuntrande ledarskapet hos konsultorganisationen en positiv relation där konsulterna upplever högre
organisatorisk tillhörighet till konsultorganisationen (Döös & Wilhelmson
2003; Andersson & Tengblad 2014). Respondenterna har dock inte
prioriterat karriärutveckling inom konsultorganisationen vilket kan tyda
på att inbäddningen endast är temporär (Dinger, Grover & Thatcher 2009).
Å andra sidan så kan den unika kontext IT-branschen utgör medföra att
konsulten inte behöver göra uppoffringar vid ett eventuellt avsked då
organisationerna arbetar likartat och kan erbjuda samma förmåner
(Dinger, Grover & Thatcher 2009; Holtom & Inderrieden 2006). Det är lätt
att få uppfattningen att IT-konsulter inte är de som stressar upp sig i
onödan gällande sin organisatoriska tillhörighet. Den personliga
egenskap som de flesta av studiens deltagare valde var flexibel. Detta
stämmer väl överens med mitt övriga resultat samt tidigare forskning. En
förklaring är att deras flexibla arbetsförhållanden medför att de snabbt
vänjer sig vid förändringar och däribland byte av arbetsgivare (Holtom &
Inderrieden 2006). Men med tanke på hur deras arbetsmarknad ser ut,
behöver de heller inte stanna kvar hos samma konsultorganisation om de
inte trivs (Johnsson 2010). Mister du ett jobb, finns det alltså tusen åter
(Zylka & Fischbach 2017). Omsättningen anses vidare naturlig och ingen
skulle höja ett ögonbryn över arbetsbytet (Johnsson 2010). Istället leder till
den till förbättrad status (Zylka & Fischbach 2017).
Det framkom att IT-konsulterna vill lämna konsultorganisationen när
deras motivation är hög. Denna information tyder på att vad IT53

konsulterna anser är viktigt för att trivas på arbetet, inte korrelerar med
hur deras arbetsvillkor ser ut i verkligheten. Vad som uppgavs motivera
dem var kompetensutveckling, lön och andra materiella förmåner,
känslan av att utföra något värdefullt samt att få använda sin kreativitet i
arbetet. Både Wallgren och Hanse (2011) samt Thatcher et al. (2006) skriver
att IT-konsulter motiveras av kompetensutveckling vilket bekräftas av
studiens respondenter som även menade att deras arbete krävde att de
hade ständigt uppdaterade kompetenser. Att kompetensutveckling
motiverar är med stor sannolikhet en förutsättning för att kunna verka
inom branschen och förbli anställningsbar med tanke på den snabba takt
som kunskap rör sig i (Allvin et al. 2006). Frågan om hur IT-konsulterna
skulle definiera sina personlighetsdrag bekräftar detta. Svaren som gavs
var bland annat drivande och målmedveten. För att fortsätta vara
anställningsbar inom IT-branschen krävs ett inre driv utifrån det
individuella perspektivet för att fortsätta vara anställningsbar på
arbetsmarknaden (Allvin et al. 2006). Både Wallgren och Hanse (2011)
samt Thatcher et al. (2006) hävdar att IT-personal motiveras av
kompetensutveckling. Att vara målmedveten kan speglas i önskan att
underhålla sin kompetensförsörjning för att förbli anställningsbar (Allvin
et al. 2006). Utifrån detta är det lätt att förstå sambandet till
arbetstillfredsställelse (Zylka & Fischbach 2017).
Studiens respondenter anser inte att karriärutveckling hos
konsultorganisationen är prioriterad, möjligtvis har detta ett samband
med att de hellre byter arbetsplats för att nå löneökningen detta med hög
sannolikhet skulle medföra (Zylka & Fischbach 2017). Hög lön och andra
materiella förmåner är nämligen på andra plats över faktorer vilka skulle
bidra till att söka sig från konsultorganisationen. Detta motsäger både
Thatcher et al. (2006) samt Korunka, Hoonakker och Carayon (2008) som
menar att IT-konsulter inte motiveras av lön som belöning. När det
kommer till att motiveras lön och andra materiella förmåner kan man
ifrågasätta huruvida den inre motivationen samt engagemanget saknas
(Wallgren & Hanse 2011). En tanke är att när det organisatoriska
engagemanget till konsultorganisationen är högt samtidigt som lön
uppges motivera bra, är att anledningen har sin grund i den speciella
situationen med två organisationer inblandade. De olika organisationerna
kan motivera på olika vis. Konsultorganisationen kan motivera med hjälp
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av ett högt organisatoriskt engagemang när uppdragsorganisationen i sin
tur behöver motivera med hjälp av en hög lön. Detta kan även förstås
utifrån (1996) att vi anstränger oss på olika sätt. Å ena sidan finns den inre
ansträngningen i form av engagemang, å andra sidan det praktiska arbetet
som utförs. Enligt Andersson och Tengblad (2014) bidrar känslan av att
bli rättvist behandlad och därmed få den lön som är anpassad efter graden
av ansträngning till ökat engagemang hos IT-konsulten. Detta förklaras
med hjälp av Allvin et al. (2006) psykologiska kontrakt som finns mellan
medarbetare och chef utifrån ett relationellt perspektiv. På sikt menar
Lindelöw (2008) att detta kan förutsäga medarbetarens engagemang i
organisationen även när det råder motgångar. Trots olika teorier kanske
det ligger det något i vad Ghapanchi och Aurum (2010) skriver om att det
saknas forskning gällande hur IT-konsulten påverkas av organisationens
struktur och vidare hur denna påverkar till att vissa behov kan tillgodoses,
där bland annat lön.
På tredje plats av vad som motiverade denna studies IT-konsulter
hamnade känslan av att ha utfört något värdefullt. Detta kan härröra från
en organisatorisk tillhörighet och känslan av att sina egna värderingar
stämmer överens med konsultorganisationens (Dinger, Groover &
Thatcher 2009). Även här menar Ghapanchi och Aurum (2010) att det
behövs fler studier kring hur IT-konsulten påverkas av om huruvida dess
värderingar, övertygelser och normer till någon grad är förenliga med
organisationens. Kanske kan det faktum att denna studies deltagare
motiveras av känslan att utföra något värdefullt förstås utifrån den inre
faktorn och IT-konsultens inre motivation som kortfattat introducerade
den tidigare forskningen (Allvin et al. 2006). Slutligen fanns det en önskan
att få använda sin kreativitet i arbetet vilket stödjer Allvin et al. (2006) tes
att möjligheten till att få styra sitt arbete skapar motivation hos
medarbetaren. Detta kan vidare kopplas till handlingsutrymme. Studiens
deltagare fick ofta välja tillvägagångssätt över sitt arbete, vilket bidrar till
att skapa beslutskontroll och handlingsutrymme (Karasek & Theorell
1990). Bland annat Wallgren och Hanses 2011, Thatcher et al. 2006,
Ghapanchi och Aurum 2010 samt Korunka, Hoonakker och Carayon 2008
anser att handlingsutrymme är en viktig faktor för att behålla sina ITkonsulter. Detta stämmer in på denna studies resultat. Tsoukalas (2003)
menade att handlingsutrymmet skapar trygghet i en i övrigt flexibel och
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lite otrygg bransch. Detta då handlingsutrymmet medför en möjlighet att
planera sitt arbete och i längden medför att IT-konsulten orkar större
påfrestningar från arbetet (Allvin et al. 2006).

Metoddiskussion
Redan före utskicket av enkäten förberedde samtliga kontakter på
deltagande organisationer mig på att det var svårt att motivera
konsulterna att besvara enkäter. De medverkande företagens
kontaktpersoner har uttryckt att de ofta gör undersökningar kring sina
medarbetares kompetensutveckling, motivation, arbetsmiljö och annat
som kan vara relevant att undersöka. Detta påverkar å ena sidan vanan
att besvara enkäter men å andra sidan kan det leda till en mindre
motivation till att delta. Inför en önskan att genomföra studien gavs den
ändå ett försök. Denna aspekt har därmed påverkat studiens externa
urval. Studiens svarsfrekvens var 31 procent vilket medför ett externt
bortfall på 69 procent. Det faktum att samtliga frågor var obligatoriska
medförde att det saknades ett internt bortfall. En reflektion är dock att
personer som inte vill besvara specifika frågor istället väljer att avbryta
ifyllandet av enkäten och vidare deltagandet i studien (Trost 2012).
Enkätens sista fråga har lästs individuellt och analyserats utifrån
innehållsanalys. Därmed har datat samlats in, kodats och kategoriserats
utifrån faktorer vilka kan anses vara förlängningar av enkäten eller åsikter
kring enkätens utformning. Svaren från den sista öppna frågan gällande
åsikter på enkäten visar på att respondenterna anser att det är ett viktigt
ämne att studera. Framförallt ett jämförande perspektiv mellan
konsultorganisationen och uppdragsorganisationen menades vara
intressant. Det framkom att uppdragsorganisationerna varierar
sinsemellan vilket gör att det blir svårt att svara generellt. Ett perspektiv
som dök upp var arbetet med hemlighetsklassad information, här kan inte
konsultorganisationen bidra med stöd.
5.3.1 Kvalitetsdiskussion
Oavsett kvantitativ eller kvalitativ ansats finns det ett par
kvalitetskriterier som behöver tas hänsyn till. Validitet innebär att studien
mäter vad den avser mäta och fokuserar på mätinstrumentets förmåga att
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mäta det som avses. Detta utifrån ett par olika perspektiv. Denna studie
syftar till att undersöka och bidra med förståelse för hur IT-konsulters
organisatoriska- och arbetsvillkor påverkar deras vilja att stanna i ett
arbete där de pendlar mellan konsultorganisationen och uppdragsorganisationen. Till att börja med så har studien ett högt externt bortfall
vilket medför att det blir svårare att uttala sig om urvalet. Studiens
omfattning i jämförelse mot den befintliga populationen gör det även
svårt att generalisera om densamma. Till studien har en enkät använts,
vilken har baserats på frågor från validerade mätinstrument. Dessa mäter
vad de utger sig för att göra och har använts i tidigare studier (se bilaga 3,
instrumentens referensvärden på olika teman). QPSNordic är ett validerat
instrument för att undersöka den psykosociala arbetsmiljön (Dallner et al.
2000). Formuläret ASK 2.0 har en god kvalitetsutvärdering gällande sina
frågor och har använts i såväl nationella som internationella studier
(Hovmark & Thomsson 1995). Studiens innehållsvaliditet kan därmed
sägas vara hög. Innehållsvaliditeten innebär hur väl det använda
instrumentet täcker upp för samtliga delar av området (Field 2013; Patel
& Tebelius 1987). Data som har inhämtats ihop med ett instrument och
befintliga kriterier sägs ha en samtidig validitet. Data som samlats in med
instrumentet och används för att förutse observationer vid ett senare
tillfälle menas ha prediktiv validitet (Field 2013). Denna studie antas ha
bra samtidig validitet på grund sitt tillvägagångssätt. De validerade
instrumenten tillhandahåller även anvisningar för att använda frågorna
samt analysera och tolka svaren på rätt sätt (Field 2013; Patel & Tebelius
1987; Dallner et al. 2000; Hovmark & Thomsson 1995). Frågorna från
mätinstrumenten har sedan kompletterats med egna frågor för att kunna
knytas an till rådande forskning. Valet av insamlingsteknik webbenkät
och
undersökningsgrupp
IT-konsulter
med
hänsyn
till
undersökningsupplägg passade IT-konsulter att besvara en webbenkät.
Tanken var även att kriteriet tillsvidareanställning främjar ett fokus på
den dualistiska arbetssituationen utan att beröra trygghet i arbetslivet
alltför mycket. Vidare har informationen reducerats och tilldelats siffror,
denna kvantifiering görs för att kunna behandla och analysera empirin
objektivt. Den kriterierelaterade validiteten kan därför anses vara hög.
Denna sorts validitet syftar till att rätt sorts instrument och analys har
använts till studien (Patel & Tebelius 1987).
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Denna studie har ett stort externt bortfall vilket påverkar även
reliabiliteten negativt. En hög reliabilitet innebär att forskaren får samma
resultat om studien replikeras av en annan forskare. Denna studies
omfattning i jämförelse mot populationen kan anses minska reliabiliteten.
Genom att se till andra faktorer höjs dock reliabiliteten. Användandet av
webbenkät höjer exempelvis studiens reliabilitet då felinmatningar
undviks genom att det inte förekommer några manuella inmatningar
(Ejlertsson 2014). Andra faktorer som bidrar till att höja en studies
reliabilitet är även att rätt frågor har ställts och rätt analyser har använts,
då dessa faktorer påverkar studiens resultat (Field 2013; Patel & Tebelius
1987). Till denna studie har beprövade frågeinstrument och
analysmetoder använts. En fråga kan uppfattas olika av de som läser den,
det bör därför reflekteras kring frågans tydlighet samt eventuella
beskrivningar av vad som efterfrågas (Field 2013; Patel & Tebelius 1987)
Likaså likertskalor som efterfrågar subjektiva attityder och upplevelser
kan bli problematiska då olika personer kan värdera sina upplevelser och
attityder i varierande grad (Field 2013). Ett sätt att närma sig denna
problematik är att genomföra en pilotstudie för att undersöka enkätens
utformning men även jämföra pilotstudien ihop med den riktiga studiens
resultat. I den här studien ha en pilotstudie genomförts för att utvärdera
enkäten före den skickas ut till IT-konsulterna. En jämförelse har dock inte
genomförts då detta inte har varit möjligt.
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6 SLUTSATS OCH PRAKTISKA IMPLIKATIONER
Studiens syfte var att undersöka och bidra med förståelse för IT-konsulters
arbetsvillkor och vidare viljan att stanna kvar inom arbetet vilket innebär att de
pendlar mellan konsultorganisationen och uppdragsorganisationen. Studiens
viktigaste fynd kommer att presenteras här. Dessa fynd kommer även följas upp
genom att föreslå praktiska implikationer för konsultorganisationen.
I denna studie framkom att de arbetsvillkor IT-konsulterna ansåg vara
viktiga för att trivas på arbetet, inte korrelerade med hur deras
arbetsvillkor såg ut i verkligheten. Denna information är viktig för
organisationerna att arbeta vidare med. Utifrån denna studie är de
faktorer som bör fokuseras på kompetensutveckling, högre lön och
förbättrade förmåner samt känslan av att utfört något värdefullt.
Studiens deltagare ansåg att det sociala stödet var lågt men upplevdes
högre hos uppdragsorganisationen, detta på samtliga nivåer. Utifrån kan
detta kan konsultorganisationen arbeta strategiskt på samtliga nivåer.
Både via fysiska möten men även med teknologins hjälp. Informella
sammankomster kan förbättra uppfattningen av det emotionella och
sociala stödet. Att införa en informell kommunikationskanal underlättar
samspelet
med
sina
arbetskamrater.
En
mer
formell
kommunikationskanal skulle kunna förbättra informationsflödet
arbetskamraterna emellan. Där olika teman främjar en sökfunktion utifrån
den rådande problematiken. Även temaföreläsningar som IT-konsulterna
själva håller i inför sina arbetskamrater främjar informationsspridning
samt den organisatoriska tillhörigheten. Utifrån det värderande
perspektivet kan det vara värt att belysa svårigheten att utge feedback till
medarbetaren. Ett förslag vore interna utbildningar där kompetensutveckling tillförs samtidigt som chefen kan ge feedback på resultatet. Ett
annat vore att acceptera svårigheten och låta uppdragsorganisationen stå
för denna värdering utifrån ett kortare avstämningsmöte när uppdraget
väl är utfört. Även det instrumentella stödet kan vara svårt för
konsultorganisationen att tillgodose. Här vore ett förslag att ha en
kontinuerlig kontakt med IT-konsulten samt kontakten på
uppdragsorganisationen. Detta för att kunna fånga upp eventuell
missbelåtenhet i ett tidigt skede.
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Denna studie visar att konsultorganisationerna arbetar med hjälp av ett
starkt ledarskap och en tydlig arbetsroll. De båda arbetsvillkoren bidrar
till trygghet i arbetet och vidare engagemang hos medarbetaren.
Förslagsvis borde detta arbete fortgå. Finns inte ledarskapets inriktning
mot uppmuntrande/ transformativt, så borde detta införas.
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7 FÖRSLAG TILL VIDARE FORSKNING
Denna studie har uppmärksammat att det saknas enkätformulär inriktade
specifikt mot uthyrda IT-konsulters psykosociala arbetsmiljö. Ett
undersökningsformulär av den arten anses vara ett värdefullt inslag för
både organisation och medarbetare.
Vidare är studien generell till sin art och mer djupgående studier mot de
olika perspektiven vore intressant. Att exempelvis undersöka hur
företagen arbetar strategiskt med de olika områdena och hur konsulterna
upplever att detta arbete löper. Att undersöka om de båda
organisationerna motiverar sina IT-konsulter på olika sätt skulle bidra
med en förståelse vilken påverkar de båda organisationernas strategiska
arbete med olika belöningssystem.
Det vore intressant att genomföra en studie som undersöker “the
unfolding model”. Denna typ av studie skulle kräva ett gediget
bakgrundsarbete för att hitta respondenter som nyligen bytt arbetsplats.
Utifrån detta skulle det efterfrågas svar på om någon specifik händelse
och vilken, fick dem att ta detta beslut. En studie av denna art skulle
eventuellt kunna svara på frågan gällande vilka organisatoriska beslut
som kan anses vara känsliga för IT-konsulterna. Dessa vore istället
relevanta att kommunicera ut på ett genomtänkt sätt.
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BILAGA 1. MISSIVBREV
Hej!
Jag som skickar er denna enkät är en student som skriver sin uppsats på
masterprogrammet inom human resources vid Linköpings universitet.
Syftet med denna studie är att undersöka och bidra med en ökad förståelse
för IT-konsulters arbetsvillkor och deras vilja att stanna i ett arbete där de
pendlar mellan arbetsgivarorganisationen och uppdragsorganisationen.
Enkäten innehåller 58 lättbesvarade frågor och beräknas ta 10-15 minuter
att besvara och jag skulle givetvis vara jättetacksam om ni ville svara på
denna.
Deltagandet i studien är naturligtvis frivilligt men då din medverkan inte
kan ersättas av någon annan deltagare så vore det tacksamt om du ändå
kunde avsätta tiden och svara så fullständigt som möjligt.
Deltagandet är konfidentiellt och materialet enkäterna medför kommer
endast jag själv ha tillgång till och vidare endast användas i
forskningssyfte. Er arbetsgivarorganisation kommer ta del av resultatet så
det kan gott och väl bidra till positiva förändringar för er. Var med och
påverka ert arbete!
Uppkommer frågor kring enkäten eller studien är Ni varmt välkomna att
kontakta mig. YYY@student.liu.se, YYY@gmail.com, 0736-XX XX XX.
Vänliga hälsningar Cassandra Carlsson, Masterprogrammet human
resources management and development vid Linköpings universitet

BILAGA 2. ENKÄTFRÅGOR
Först lite bakgrundsinformation om dig
1.
2.
3.
4.
5.

Vad är ditt kön?
Vad är din ålder?
Vilket företag är du anställd på?
Hur lång är din totala arbetslivserfarenhet som konsult?
Hur långa skulle du uppskatta dina uppdragslängder till i snitt? Detta
utifrån hela din arbetslivserfarenhet som konsult.
6. Välj de tre egenskaper du anser passar in bäst på dig.
Hur viktigt är följande i din uppfattning om idealarbetet?
7. Att arbetet bidrar till att utveckla min personlighet
8. Att jag får hög lön och andra materiella förmåner
9. Att arbetet är lugnt, tryggt och välordnat
10.Att arbetet ger mig en känsla av att ha utfört något värdefullt
11.Att jag har ett tryggt arbete med regelbunden inkomst
12.Att den fysiska arbetsmiljön är säker och hälsosam
13.Att jag får använda min fantasi och kreativitet i arbetet
14.Att arbetet bidrar till att utveckla min kompetens
15.Att det finns karriärmöjligheter på arbetsplatsen
16.Har du någon gång under det senaste året funderat över att söka nytt
arbete?
17.Vad mest sannolikt skulle bidra till att du söker ett nytt arbete?
Nu följer ett par frågor gällande ditt yrke i sin helhet
18.Kräver ditt arbete snabba beslut?
19.Kräver ditt arbete maximal uppmärksamhet?
20.Kräver ditt arbete komplicerade beslut?
21.Är dina arbetsuppgifter för svåra för dig?
22.Utför du arbetsuppgifter som du skulle behöva mera utbildning för?
23.Kräver ditt arbete att du skaffar dig nya kunskaper och färdigheter?
24.Är dina kunskaper och färdigheter till nytta i ditt arbete?
25.Innebär ditt arbete positiva utmaningar?
26.Tycker du att ditt arbete är meningsfullt?

27.Om det finns olika sätt att göra ditt arbete på, kan du då själv välja hur
du skall göra det?
28.Kan du påverka mängden arbete du får?
29.Kan du påverka beslut angående vilka personer du skall arbeta
tillsammans med?
30.Kan du bestämma när du skall ha kontakt med kunder?
Kan du påverka beslut som är viktiga för ditt arbete?
Frågor gällande trivsel
31.För mina vänner berättar jag att organisationen är ett mycket bra ställe
att arbeta på.
32.Mina egna värderingar är mycket lika organisationens.
33.Organisationen inspirerar mig verkligen att göra mitt bästa.
Frågor kring tydlighet på arbetet
34.Finns det klart definierade mål för ditt arbete?
35.Vet du vilket ansvarsområde du har?
36.Vet du precis vad som krävs av dig i arbetet?
Frågor gällande ledarskap
37.Uppmuntrar din närmaste chef dig att delta i viktiga beslut?
38.Uppmuntrar din närmaste chef dig att säga ifrån när du har en annan
åsikt?
39.Hjälper din närmaste chef dig att utveckla dina färdigheter?
40.Tar din närmaste chef itu med problem så snart de uppkommer?
Ett par frågor gällande information, feedback och samhörighet
41.När du tagit egna initiativ på arbetsplatsen, får du då reda på vad andra
anser om din insats?
42.Får du konstruktiv feedback på det arbete du utfört?
43.Får du tillräcklig uppskattning för din arbetsinsats?
44.Får du den information som behövs för att du ska kunna utföra ditt
arbete?
45.Försvåras ditt arbete av att du saknar instruktioner?

46.Får du kännedom om viktiga saker som berör ditt arbete?
47.Saknar du information om sådant som berör dig och ditt arbete?
48.Får du vanligen tillräckligt med information från chefer och
arbetskamrater för att effektivt kunna utföra dina arbetsuppgifter?
49.Brukar du få hjälp i ditt arbete när du behöver få något gjort snabbt?
50.Kan du lita på att du får den praktiska hjälp du behöver vid svårigheter
i arbetet?
51.Brukar du få hjälp i ditt arbete då du stöter på problem?
52.Händer det att du får dig ett riktigt gott skratt tillsammans med dina
arbetskamrater?
53.Är du nöjd med sammanhållningen på din arbetsplats?
54.Känner du dig accepterad av dina arbetskamrater?
55.Innebär din arbetsgrupp en källa till glädje och gemenskap?
56.Är det ett bra kamratskap på din arbetsplats?
57.Dina åsikter om enkäten (valfritt)

BILAGA 3. INSTRUMENTENS REFERENSVÄRDEN
QPSNordic (m=) ASK 2.0 (m=)
Organisatoriska villkor:
Organisatoriskt engagemang

3,2

Arbetsvillkor:
Inre motivation

4

Yttre motivation

3,7

Beslutskrav

3,55

Inlärningskrav

2,86

Positiva utmaningar i arbetet

3,94

Beslutskontroll

2,76

Rolltydlighet

4,21

Ledarskap

2,8

Värderande stöd

3,19

Informativt stöd

3,9

Instrumentellt stöd

3,89

Känslomässigt stöd

4,21

BILAGA 4. TABELL- OCH FIGURFÖRTECKNING
Tabell 1: Instrument, teman och antal frågor under temat
Tabell 2: Frekvens- och procentuell fördelning över kön, ålder, arbetslivserfarenhet och genomsnittlig uppdragslängd
Tabell 3: Redovisade medelvärden och standardavvikelser på temat
krav- och kontroll
Tabell 4: Resultatet från en jämförelse av IT-konsulters upplevelse av
villkor hos två organisationer. Analysen har genomförts med hjälp av
beroende t-test
Tabell 5: Resultatet av logistisk regressionsanalys gällande samband
mellan villkor och viljan att stanna kvar hos konsultorganisationen.
Odds kvot (OR) och 95 % konfidensintervall (CI) för organisatoriskt
villkor och arbetsvillkor. Justerat för bakgrundsvariabler
Figur 1: Studiens undersökningsmodell.
Figur 2: Frekvensfördelning (n) över de personlighetsdrag ITkonsulterna valde att beskriva sig med.
Figur 3: Medelvärdesfördelning (m och s) över faktorer som ITkonsulten ansåg var viktiga för det idealiska arbetet.
Figur 4: Frekvensfördelning (n) över faktorer som bidrar till att ITkonsulten skulle söka nytt arbete.
Figur 5: Studiens resultat.

