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Bakgrund: Tjänstesektorn i Sverige växer och marknaden blir allt mer kunskapsintensiv. I 
och med detta blir de anställda en allt viktigare resurs för organisationer. Därmed står dagens 
privata organisationer inför utmaningen att rekrytera och behålla kompetent personal i 
organisationen. Även den offentliga sektorn blir alltmer kunskapsintensiv och således föddes 
vårt intresse för att göra en jämförelse mellan offentlig och privat sektor vad gäller styrning 
för att behålla sina anställda. Studien utgår ifrån fem styrningsverktyg som är centrala för att 
behålla anställda i organisationen. Styrningsverktygen är: rekrytering, lön och 
belöningssystem, arbetsutformning och arbetsinnehåll, karriär samt lojalitet.  
 
Syfte: Vi ämnar beskriva hur ledningen samt de anställda i kunskapsintensiva organisationer 
använder samt uppfattar styrningsverktyg för att behålla kompetent personal i organisationen. 
Vår avsikt är sedan att beskriva om, och i så fall vilka, skillnader som föreligger mellan 
offentliga och privata organisationer. 
 
Genomförande: Studien är av kvalitativ art och 15 intervjuer har genomförts på två 
revisionsbyråer samt Skatteverket. Vi har även deltagit vid två informationsträffar, en för 
vardera sektor.  
 
Resultat: Alla valda styrningsverktyg används inom båda sektorerna, men de används på 
olika sätt. Styrningsverktyget karriär är mer framträdande inom den privata sektorn och här är 
även de anställda mer intresserade av att göra karriär än inom den offentliga sektorn. Även 
lön används som styrningsverktyg på olika sätt. Här är det den offentliga sektorn som 
använder styrningsverktyget mer, då de är noga med att skapa en lönestruktur för de anställda. 
Ett annat sätt att styra för att behålla sina anställda är friheten. Här har det under studien 
framkommit att de anställda inom den offentliga sektorn har stor frihet vad gäller sitt arbete 
och de menar att de inte har några problem med att kombinera sitt arbete med privatliv. Även 
på revisionsbyråerna anser de att friheten är stor, men under årets första månader kan det vara 
svårt att kombinera sitt arbete med privatlivet då arbetsbelastningen är stor.  
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 Förord 
 

När vi under vintern besökte en informationsträff för Skatteverket och en informationsträff för 

en revisionsbyrå väcktes vårt intresse för att göra en jämförelse mellan den offentliga sektorn 

och den privata sektorn. Medan revisionsbyrån lockade med barbiljetter fick vi på 

Skatteverket kaffe i plastmugg. Vi trodde dock att det fanns större skillnader mellan de olika 

sektorerna än vad som serverades på deras informationsträffar. Syftet med båda 

organisationernas informationsträffar var att locka framtida arbetskraft, men vad fanns det då 

för skillnad i hur de olika organisationerna attraherade unga akademiker och hur arbetar de 

sedan för att behålla de anställda samt vilket utrymme anser de sig ha för att påverka 

kunskapsarbetare att stanna i organisationen?  Detta var frågor och begrepp som vi tyckte var 

intressanta och värda att undersöka. När vi började kontakta olika organisationer för att få 

göra intervjuer visade det sig att det inte var så lätt att få personer att ställa upp. Den första 

kommentar som vi fick från en offentlig organisation som tillfrågades om att ställa upp på 

intervju var ”varför ska ni undersöka den offentliga sektorn, vi är inget bra på sånt där”.  Vi 

blev dock inte övertygade om den bilden utan valde att fortsätta vår undersökning. 
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1. Inledning 

1.1 Bakgrund 

 

Under de senaste decennierna har tjänstemarknaden vuxit sig allt starkare i Sverige. Almega 

(2006) skriver att ungefär 80 procent av Sveriges befolkning idag arbetar inom tjänstesektorn 

eller inom tjänsteproduktion. Det är inte enbart Sverige som präglas av denna tjänstetillväxt, 

idag utgör den internationella handeln med tjänster 20-25 procent av världshandeln. Många 

tillverkande företag har de senaste åren förflyttat sin verksamhet från Sverige till länder där 

lönekostnaderna är lägre. I och med detta har Sverige utvecklat allt mer kunskapsintensiva 

branscher. (Url 1) Enligt Sveiby (1995) växer antalet kunskapsintensiva organisationer snabbt 

och dessa organisationer är en undergrupp inom tjänstesektorn. 

 

Alvesson (2000) framhäver att det stora problemet för dagens kunskapsintensiva 

organisationer är att försäkra att man kan attrahera, rekrytera och vidareutbilda kompetent 

personal. Men hur får man kunskapsarbetare att stanna kvar i organisationen? 

 

”Bribing the knowledge workers on whom these industries depend will simply not 

work.”  

(Drucker 2000:12) 

 

Med detta citat menar Drucker (2000) att tiden då organisationer kan behålla sin personal 

enbart genom att ge dem olika former av monetära ersättningar är förbi. Han menar att 

kunskapsarbetare kräver mer än bara pengar för att stanna kvar i organisationen och att 

ledningen inser detta är a och o för att de skall lyckas i dagens kunskapsintensiva samhälle. 

Även E24 Näringsliv skriver att den nya generationen som nu har börjat träda in på 

arbetsmarknaden ofta ställer högre krav på sina arbetsgivare vad gäller icke-monetära 

belöningar och den förbättrade arbetsmarknaden gör att konkurrensen om unga akademiker 

ökar. (Url 2) 

 

Enligt Langan (2000) står dagens organisationer, både inom privat och offentlig sektor, inför 

en kris som är större än de flesta ledare varit med om i sina karriärer. Krisen har direkt 

inverkan på organisationens möjlighet att möta den ökade efterfrågan på deras produkter och 
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tjänster. Det unika med denna kris är att den ej berör traditionella kostnadsfrågor. Idag består 

krisen istället av att rekrytera och behålla kompetent personal.  Alvesson (2000) skriver att 

kunskapsarbetare frivilligt arbetar relativt hårt. Han menar att problemet för ledningen inte är 

att motivera sina anställda utan snarar handlar om att få dem lojala mot organisationen samt 

att i och med detta få dem att stanna kvar. 

 

1.2 Begreppsdefinitioner 

 

Mot bakgrund av den tidigare förda diskussionen anser vi att många av dagens 

kunskapsintensiva organisationer står inför problemet att rekrytera och behålla kompetent 

personal. Dock behöver vissa begrepp redas ut innan vidare problematisering kan göras. Här 

kommer endast begreppen att definieras, en vidare diskussion kring vissa av begreppen 

kommer att ske i kapitel fyra.  

 

Kunskap. Nationalencyklopedin definierar kunskap som en ”välbestämd föreställning om 

(visst) förhållande eller sakläge som någon har lagrad i minnet etcetera, ofta som resultat av 

studier”.  (Url 3) Sveiby (1995) menar att kunskap kan skiljas åt i två delar – vetande samt 

kunnande. Att kunna betonar den aktiva handlingen, till exempel jag kan cykla. ”Att man kan 

något bevisar man därför genom att praktiskt göra det man påstår sig kunna” (Sveiby 

1995:101) Vetande kännetecknas däremot av att personen antingen vet något eller inte, 

Sveiby (1995) menar att det inte finns något mellanting. Dock är vi i denna studie inte bara 

ute efter organisationens förmåga att behålla de personer som besitter vetande utan de 

anställda som besitter kunskap som är till nytta för organisationen. Det likställer vi med det 

som Allen & Griffeth (1999:527) benämner som performance (prestation)”performance 

refers to the overall evaluation of how well an individual is meeting the organization´s 

expectations in terms of job performance”. För organisationer är den kunskap som hänger 

samman med mänsklig handling den viktigaste (Hansson et al 1997).  

 

Kompetens. Kunskap är ej beroende av individen, men kompetens är däremot individbunden 

och därmed omöjlig att överföra i exakt form till andra individer (Sveiby 1995). Eftersom det 

inte enbart är kunskap som är nödvändig för att skapa det som organisationen eftersträvar utan 

även handling så är det denna kombination som vi i vår studie kommer att benämna 
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kompetens. Det är den kompetens som personalen besitter som är unik för den anställde och 

nödvändig för organisationen som därmed är intressant för organisationerna att behålla.  

 

Kunskapsintensiva organisationer. Alvesson (1992:17) sammanfattar vad en 

kunskapsintensiv organisation är med följande citat: ”Man talar om kunskapsintensiv i 

motsats till arbetsintensiv och kapitalintensiv verksamhet. I kunskapsföretag dominerar 

humankapitalet.”  Han skriver även att: ”i kunskapsföretag är individerna de helt centrala 

kunskapsbärarna”. Alvesson (2000:13) Det är dessa definitioner som vi kommer att utgå 

ifrån i denna studie. 

 

Kunskapsarbetare. Vår definition av en kunskapsarbetare är en anställd i organisation som 

självständigt löser icke-standardiserade arbetsuppgifter som är individberoende. En 

förutsättning är att personen är högutbildad och att utbildningen är ett krav för att få 

anställning i organisationen. (Tolkat från Sveiby 1995 & Alvesson 2000) 

 

Personalomsättning. I vilken mån personer i organisationen omsätts. Den 

personalomsättning som kommer att bli intressant i studien är den externa 

personalomsättningen, den omsättning av personal som sker till andra organisationer och ej 

internt. (March & Simons 1958; Orkan 1974)  

1.3 Problemdiskussion 

 

Kunskapsintensiva organisationers framgångar är tätt förknippade med de anställdas 

prestation och inte med materiella tillgångar och dessa organisationer är därmed sårbara för 

att nyckelpersoner ska sluta. (Alvesson 1992, 2000) Detta betyder att det för denna typ av 

organisationer är extra viktigt att kunna behålla de personer som innehar den kompetens som 

organisationen behöver.  

 

För att kunna behålla kompetent personal i kunskapsintensiva organisationer använder sig 

ledningen av olika styrningsverktyg. Genom den styrningslitteratur som vi har tagit del av har 

vi funnit styrningsverktyg som ständigt återkommer då man diskuterar hur organisationen kan 

behålla kompetent personal. I och med att vi har kunnat skönja vilka styrningsverktyg som 

mestadels används i syfte att behålla kompetent personal har vi utgått ifrån antaganden om att 

det är dessa styrningsverktyg som ledare i kunskapsintensiva organisationer främst använder 
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sig av. Vi kommer därmed att utgå ifrån fem styrningsverktyg som ständigt uppmärksammas i 

styrningslitteraturen, för att se om och hur dessa fem ligger till grund när ledare styr för att 

behålla kompetent personal i den kunskapsintensiva organisationen. Dessa fem 

styrningsverktyg är: rekrytering, lön och belöningssystem, arbetsutformning och 

arbetsinnehåll, karriär samt lojalitet.  

 

Med hjälp av styrningsverktyg vill ledningen skapa motivation hos den kompetenta 

medarbetaren till att stanna kvar i organisationen. Bakka et al (2006:172) definierar 

motivation på följande sätt: ”en samlingsbeteckning för de olika medel för påverkan (positiva 

och negativa incitament) som används i organisationer”. (Bakka et al 2006:172) Definitionen 

anser vi stämmer in på den motivation som chefer vill locka fram hos anställda för att få dem 

att stanna i organisationen. Styrningsverktygen, som vi utgår ifrån i denna studie, har som 

syfte att användas av ledningen för att skapa motivation hos kompetent personal att stanna 

kvar i den kunskapsintensiva organisationen.  

 

Styrning för att behålla kompetent personal i kunskapsintensiva organisationer gäller inte bara 

den privata sektorn utan har fått allt större utrymme även hos ledare inom offentlig 

verksamhet. Därmed skapades vårt intresse att göra en jämförelse mellan de olika sektorerna. 

Men för att göra en jämförelse behöver begreppen offentlig och privat organisation först redas 

ut. Arvidsson i Lind (2003) framhäver att den främsta skillnaden mellan dessa två typer av 

verksamheter är dess anledning till varför de existerar. En offentlig organisation existerar på 

grund av ett politiskt beslut och kommer att fortsätta existera fram till dess annat beslutas. 

Ekonomin är endast ett medel för att uppnå de mål som organisationen har. En privat 

organisations existens beror däremot på att individer startat företaget och har satsat pengar i 

det. Denna organisation kommer att fortsätta sin existens så länge ägarna vill och marknaden 

tillåter. Ett privat företag har som mål att maximera sin vinst, men det utesluter ej andra mål. 

En avgörande skillnad mellan sektorerna är även att den privata organisationen utsätts för 

konkurrens, medan en offentlig organisation står utanför konkurrensen på ett annat sätt. En 

annan viktig skillnad är att privata företag väljer sina kunder, medan offentliga organisationer 

måste tjäna alla samhällsmedborgare, de kan inte välja att plocka bort de som är krävande och 

kostar mycket. (Arvidsson 2003 i Lind (RED) 2003) 
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”Om än med varierande tyngdpunkt, så kommer krav på demokratisk följsamhet, 

marknadsmässig effektivitet och respekt för individers behov och utvecklingsmöjligheter att 

riktas mot både förvaltningar och företag. En viktig framtidsfråga är hur morgondagens 

företags- och förvaltningsledare förmår svara upp mot dessa alltmer komplexa 

samhällskrav.” 

(Arvidsson 2003 i Lind (RED) 2003:314) 

 

Under de senare åren har de offentliga organisationerna utsatts för en ”företagisering” där 

denna typ av organisationer har tagit till sig allt mer av de egenskaper och beteenden som 

privata organisationer har. (Arvidsson 2003 i Lind (RED) 2003) Vikten av att behålla 

kompetent personal inom offentlig sektor har och kommer därmed att öka med tanke på de 

ökade krav som ställs på den offentliga förvaltningen. I och med en allt mer 

kunskapsorienterad värld har både den privata och offentliga sektorn fått ett allt högre krav på 

sig att behålla kompetent personal inom organisationen. Detta krav gäller framförallt 

kunskapsintensiva organisationer som i hög grad är beroende av sin personal. (Alvesson 

1992; Cappelli 2000; Brannick 2001) 

 

Trots att den offentliga sektorn genomgår en ”företagisering” föreligger det fortfarande 

relativt stora skillnader mellan privata och offentliga organisationer. Det finns fortfarande 

regler och lagar som den offentliga verksamheten måste rätta sig efter som ej berör den 

privata sektorn, till exempel lagen om offentlig anställning (1994:260).  

 

Är det så att det föreligger skillnader mellan den privata och den offentliga sektorn vad gäller 

sätten att försöka behålla kompetent personal? Enligt Bergqvist & Månsson et al (2002) har 

ekonomstudenter bilden av att den offentliga sektorn inte kan erbjuda det som studenten 

finner attraktivt hos en arbetsgivare, nämligen spännande och utvecklande arbetsuppgifter 

samt rejält tilltagna löner. Stämmer det att den offentliga sektorn inte erbjuder detta, eller är 

detta bara fördomar som finns gentemot denna sektor? 

 

Enligt Statistiska Centralbyrån är 34,2 procent av arbetskraften i Sverige idag anställda inom 

den offentliga sektorn. Inom den offentliga sektorn är arbetskraften fördelad på kommun, 

landsting och stat. (Url 4) Skatteverket som ingår i vår studie är en del av den statliga sektorn. 

All offentlig verksamhet är dock inte kunskapsintensiv. Men av alla nyutexaminerade 

ekonomer år 2006, som gick direkt ut på arbetsmarknaden, arbetade 86 procent inom den 
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privata sektorn och 14 procent inom den offentliga. (Url 5) I och med att en relativt stor del av 

den svenska arbetskraften finns inom den offentliga sektorn och att denna blir alltmer 

kunskapsintensiv, anser vi det viktigt att lyfta fram även denna verksamhets arbetssätt för att 

behålla kompetent personal. 

 

Ovan förda diskussion mynnar ut i studiens syfte och frågeställningar. 

1.4 Syfte 

 

Vi ämnar beskriva hur ledningen samt de anställda i kunskapsintensiva organisationer 

använder samt uppfattar styrningsverktyg för att behålla kompetent personal i organisationen. 

Vår avsikt är sedan att beskriva om, och i så fall vilka, skillnader som föreligger mellan 

offentliga och privata organisationer. 

 

1.5 Frågeställningar 

 
• Hur använder sig offentlig samt privat sektor sig av de fem styrningsverktyg som är 

återkommande i styrningslitteraturen (rekrytering, lön och belöningssystem, 

arbetsutformning och arbetsinnehåll, karriär samt lojalitet)? 

• Vilka skillnader finns det i styrningen för att behålla och rekrytera kompetent personal 

i organisationen mellan den offentliga och den privata sektorn? 

• Hur uppfattar de anställda i organisationerna de styrningsverktyg som används för att 

behålla kompetent personal? 

1.6 Kunskapsbidrag  

 

Vi har inte funnit någon jämförande studie mellan privat och offentlig sektor som tidigare 

genomförts gällande organisationernas sätt och möjlighet att använda styrningsverktyg för att 

motivera kompetent personal att stanna kvar i organisationen. Jämförelsen är viktig i och med 

att offentlig sektor har blivit allt mer kunskapsintensiv och därmed konkurrerar om samma 

arbetskraft som den privata sektorn. 
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Under studiens gång har respondenterna varit positivt inställda till undersökningen och alla 

har varit intresserade av att senare få ta del av de resultat som studien leder fram till. Detta 

beror delvis på att ledare inom privat och offentlig verksamhet i och med studien ska kunna få 

en inblick i vad de anställda ser som motivationsfaktor till att stanna i organisationen. 

Undersökningen kan även vara till nytta för blivande arbetstagare inom dessa organisationer. 

Eftersom de kan se hur organisationen arbetar för att behålla kompetent personal. 

 

Forskning som vi tagit del av och utgått från i vår studie har varit forskning inriktad mot 

respektive sektor. Vad gäller den privata sektorn så har vi utgått ifrån forskare så som Capelli, 

Brannick och Alvesson, detta kommer även att bli tydligt i kapitel fyra och fem. Vad gäller 

den offentliga verksamheten har inte lika mycket skrivits inom ämnet. När det gäller den 

offentliga sektorn har vi framförallt utgått ifrån forskare som Arvidsson och Batøe & Dahl. 

Det är främst denna litteratur som studien har sin utgångspunkt i, men även andra forskare har 

framkommit med teorier som finns med under kapitel fyra och fem.  

1.7 Disposition 

 

Kapitel 2: Vetenskapligt förhållningssätt 

Kapitlet innehåller vilken ansats och vilken syn på verkligheten och vetenskapen som vi har 

utgått ifrån i denna studie. 

 

Kapitel 3: Metod 

I detta kapitel kommer vårt tillvägagångssätt igenom hela studien att presenteras.  

 

Kapitel 4: Referensram och tidigare studier 

Under denna rubrik finns de övergripande teorier som studien kommer att beröra. 

 

Kapitel 5: Valda styrningsverktyg  

I kapitlet presenteras de valda styrningsverktygen som studien har utgått ifrån. De teorier som 

tas upp här är mer djupgående och har en tydligare koppling till det empiriska materialet.  

 

Kapitel 6: Organisationspresentationer 

Här presenteras de organisationer som den empiriska studien utgått ifrån, Skatteverket och 

revisionsbyråerna. 
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Kapitel 7: Empiri 

I detta kapitel presenteras det empiriska materialet som insamlats genom åtta intervjuer på 

Skatteverket och sju intervjuer på de två revisionsbyråerna. 

 

Kapitel 8: Analys 

I kapitlet analyseras det empiriska materialet utifrån de teorier som tagits fram i kapitel fyra 

och fem.  

 

Kapitel 9: Slutsats 

I detta kapitel presenteras de resultat som studien givit. Detta kapitel kommer att ge svar på 

våra frågeställningar. 

 

Kapitel 10: Slutdiskussion och vidare forskning 

I detta kapitel kommer vi att diskutera vad resultaten vi fått fram i vår studie kan bero på. Här 

har egna tolkningar av resultaten gjorts. Vidare i kapitlet presenteras också vilken framtida 

forskning som vi föreslår inom ämnet. 
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2. Vetenskapligt förhållningssätt 

2.1 Vår syn på verkligheten 

 

Vetenskaplighet kan beskrivas som ”en viss attityd till eller ett visst förhållningssätt till 

verkligheten omkring oss” (Molander 1983:26) Det blir därmed viktigt att förmedla vilken 

uppfattning av verkligheten vi som utfört studien har då detta präglar arbetets gång och även 

de resultat vi kommit fram till. Enligt oss är verkligheten inte objektiv utan vi ser den som 

subjektiv och konstruerad utifrån de sociala sammanhang som vi människor befinner oss i och 

har befunnit oss i. Med detta menas att alla människor ser på världen och verkligheten med 

olika ögon och gör tolkningar utifrån detta. För vårt område betyder detta att vi är medvetna 

om att varje individ har olika erfarenheter av exempelvis samma händelse. 

2.2 Vår syn på vetenskap  

 

Enligt Patel & Davidson (1991) och Jacobsen (2002) finns det två ytterligheter i synen på 

vetenskap; positivism och hermeneutik. Jacobsen (2002) menar att den positivistiska skolan 

står för att det finns en objektiv värld utanför oss själva och att det går att studera samhället på 

ett neutralt sätt. Vidare skriver han att positivisterna menar att det går att beskriva 

verkligheten som objektiv, en social verklighet som är samma för alla individer. Positivismen 

har kritiserats och har främst fått kritik för detta argument. Vi håller med om denna kritik och 

menar att positivismen ger en onyanserad bild och anser att det för forskarna kan vara svårt att 

uppnå full neutralitet inom ett område. Vidare anser vi att generella lagar inte alltid stämmer 

då människor ofta uppfattar ett fenomen på olika sätt. Då vi i denna studie har för avsikt att 

urskilja individers uppfattningar om hur de valda styrningsverktygen används anser vi att det 

är viktigt att utgå ifrån att alla människor kan tolka och uppfatta ett fenomen på skilda sätt. 

Därmed anser vi att positivismen inte fullt ut inte går att använda på vår studie. 

 

Hermeneutiken anses vara positivismens motsats, för att nå kunskap tolkas det beteende som 

observeras. (Patel & Davidson 1991; Hartman 1998) Det är inom denna vetenskapssyn, enligt 

Jacobsen (2002), viktigt att inte se till karaktären av en händelse, utan se till hur individerna 

tolkat händelsen. Vidare skriver författaren att hermeneutiken innebär att individer kan 

uppfatta och tolka en och samma händelse på olika sätt. Molander (1983) skriver att man 
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inom hermeneutiken anser att helheten av någonting man enbart kan förstå utifrån delarna och 

delarna endast förstås i relation till helheten. Hartman (1998) menar att då en persons 

beteende tolkas så kommer, när nya delar av en persons beteende tillkommer, en ny 

helhetsuppfattning att skapas genom att någon av delarna ändras. Enligt Alvesson & 

Sköldberg (1994) skapas en djupare förståelse av både delarna och helheten genom att 

forskarna belyser del för del och försöker sätta dessa i samband med helheten. Vi har i vår 

studie använt oss av tolkning av de resultat som framkommit för att skapa förståelse om 

enskilda individers åsikter om speciella fenomen. Dock anser vi att vissa situationer och 

händelser kan uppfattas lika av olika individer och därmed till viss del ska kunna 

generaliseras. Därmed anser vi inte att vår studie helt är hermeneutisk till sin karaktär. 

 

Starrin & Svensson (1994) menar att det är svårt att säga att en forskning fullt ut tillhör en av 

dessa ytterligheter, positivism eller hermeneutik. De flesta studier hamnar någonstans mellan 

dessa två. Det gör även vår studie i och med att vi tar utgångspunkt i individers förhållande 

till ett fenomen, men vi vill även kunna generalisera för att göra studien applicerbar på andra 

organisationer. Därmed kommer vi enligt Jacobsen (2002) att inta ett intersubjektivt synsätt. 

Författaren menar att detta synsätt utgår ifrån att all kunskap är subjektiv, men att det finns 

vissa situationer där flera individer uppfattar fenomenet på samma sätt. Vidare menar han att 

ju fler individer som uppfattar ett fenomen på ett visst sätt, desto större sannolikhet är det att 

beskrivningen är sann.   

2.3 Teoriers innebörd 

 

Bryman & Bell (2005:19) förklarar att den vanligaste betydelsen av termen teori är att det är 

”en förklaring av observerade regelbundenheter”.  I denna studie innebär detta vilka och hur 

man använder sig av styrningsverktyg för att behålla kompetent personal i organisationen. Det 

finns enligt Bryman & Bell (2005) olika sorters teorier, de som är på en mellannivå och de 

som är mer omfattande. I vår studie kommer både teorier som är av mer omfattande karaktär 

(se kapitel fyra) och de som befinner sig på en mellannivå (se kapitel fem) att tas upp. 

Teorierna på mellannivå går in djupare på ämnet som studeras och innehar en tydligare 

koppling till det empiriska materialet. (Bryman & Bell 2005) Därav har vi valt att lägga de 

omfattande teorierna i kapitel fyra och de teorier som är mer djupgående (mellannivå) i 

kapitel fem.  
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2.4 Studiens ansats 

 

Det finns enligt Alvesson & Sköldberg (1994) två ytterligheter vad gäller studiers ansatser; 

induktiv ansats samt deduktiv ansats. Molander (1983) menar att när en induktiv ansats 

används går vägen mot insikt via iakttagelser av det empiriska material forskarna inhämtat. 

Istället för att utgå från en redan befintlig teori om ett fenomen så kommer inhämtningen att 

innebära ny förståelse som kan leda fram till ny teori. Induktion står för metoder som går från 

det enskilda fallet till att kunna appliceras på det allmänna och bli generella slutsatser. Att 

däremot arbeta utefter en deduktiv ansats innebär enligt Patel & Davidson (1991) att 

forskaren följer bevisandets väg. Det deduktiva sättet att arbeta kännetecknas av att forskarna 

utgår ifrån befintlig teori för att dra slutsatser om enskilda fall.  

 

De flesta studier intar en position någonstans emellan dessa ansatsers ytterligheter. (Alvesson 

och Sköldberg (1994) Så föreligger det även med vår studie. Vi har utgått från fem 

styrningsverktyg och har därmed tydligt utgått ifrån teorin i vår studie och studien har därmed 

en relativt deduktiv ansats. Dock har vi valt att inte sätta upp hypoteser och vi har även varit 

öppna för det som Molander (1983) benämner insikt via iakttagelser av det empiriska 

materialet, vilket medför att vi inte intagit en helt deduktiv ansats. Därmed ligger denna studie 

närmare deduktion, men har ett visst inslag av induktion.  

2.5 Studiens inriktning 

 

Enligt Jacobsen (2002) finns det två olika sätt att utforma sin studie. Han menar att forskarna 

antingen kan gå på bredden eller djupet i sin studie samt att forskarna i sin studie kan vara 

beskrivande eller förklarande.  

2.5.1 Extensiv eller intensiv inriktning 

 

En extensiv undersökning innebär att forskarna har ett fåtal variabler som prövas på många 

enheter. Det betyder att forskarna utför en bred undersökning. Intensiv undersökning innebär 

å andra sidan att forskarna går på djupet av ett speciellt fenomen, studien har därmed många 

variabler men få enheter. (Jacobsen 2002) Då vår studie har utgått ifrån tre olika 

organisationer har undersökningen haft en intensiv karaktär, vi har inte gått på bredden utan 

gått på djupet inom de organisationer vi utfört studien på. Vi har utgått ifrån de valda 
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styrningsverktygen och gått på djupet inom dessa för att få fram individuella skillnader och 

likheter vad gäller användningen och uppfattning av dessa. Detta är i enlighet med vad 

Jacobsen (2002) benämner som ett intensivt upplägg på studien. 

2.5.2 Beskrivande eller förklarande inriktning 

 

Jacobsen (2002) menar vidare att en studie intar en beskrivande eller förklarande inriktning. 

Då en studie antar en beskrivande inriktning innebär det att forskarna beskriver ett fenomen, 

medan förklarande kräver något mer än att bara beskriva fenomenet. För att kunna vara 

förklarande i sin inriktning behövs fenomenet först beskrivas. Vår studie kommer att inta en 

beskrivande inriktning. Vi kommer först att beskriva hur de valda styrningsverktygen 

uppfattas och används och sedan även beskriva de skillnader som föreligger mellan offentlig 

och privat sektor.  
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3. Metod 

3.1 Insamling av data 

3.1.1 Primär- och sekundärdata 

 

Insamlad information som undersökarna själva har varit ögonvittnen till eller då de varit med 

vid rapporteringen kallas primärdata. (Patel & Davidson 1991) I denna studie består 

primärdatan delvis av informationsträffar som genomförts innan studiens början. Men främst 

består den av de intervjuer som genomförts med anställda på Skatteverket och 

revisionsbyråerna. Sekundärdata är den information som inte samlats in primärt i denna 

studie, utan som redan tidigare insamlats. Då sekundärdata används som källa är det extra 

viktigt att vara kritisk, eftersom denna information tolkats av andra innan den publicerats. 

(Patel & Davidson 1991) Den sekundärdata som använts i denna studie har främst bestått i 

vetenskapliga artiklar och böcker inom ämnet, men även en del elektroniska källor.      

3.2 Vårt kunskapsläge innan studiens genomförande 
 

”Hur mycket kunskap finns om det fenomen som skall studeras?” (Lantz 1997:52) 

 

Vi har utgått från fem styrningsverktyg som varit de mest frekvent återkommande utifrån den 

teori som vi läst inom ämnet. Innan studien påbörjades genomgick vi båda en kurs inom 

styrning och hade därmed viss förförståelse innan studien påbörjades. De valda 

styrningsverktygen bygger enbart på känd styrningslitteratur som vi tagit del av, det kan 

därmed finnas andra styrningsverktyg som andra forskare anser viktiga.  

 

Då vår studie utgår ifrån fem valda styrningsverktyg kommer utgångspunkterna att avgränsa 

undersökningsområdet, det kommer att bestämma hur frågeställningen i intervjuerna ser ut 

och kommer även att styra vad som kommer att undersökas och hur. Denna avgränsning som 

därmed görs ses inte som något problem i professionella sammanhang då forskarna kan 

redogöra för varför vissa aspekter belysts och motivera detta. (Lantz 1997) Det är de fem 

styrningsverktygen som vi utgått ifrån som utgör motiveringen för avgränsningen. Våra 

styrningsverktyg har till viss del avgränsat vår undersökning. Dock har vi inom varje 

styrningsverktyg givit respondenterna stor frihet att utveckla sina svar. 
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3.3  Kvalitativ studie 

 

Då vår avsikt med studien är att beskriva hur ledningen i de utvalda organisationerna styr för 

att behålla kompetent personal i organisationen, samt hur personalen uppfattar detta arbete, 

har vi valt att genomföra en kvalitativ studie. Att vi valt att arbeta kvalitativt beror på att den 

kunskap som eftersöks är en förståelse för vari företeelsen består och hur den uppfattas. 

(Lantz 1997) Även Jacobsen (2002:145) skriver att en kvalitativ studie ska väljas då syftet 

”är att skapa mer klarhet i vad som ligger i ett begrepp eller fenomen.”  

 

Studien omfattar 15 intervjuer med personer från både den privata och offentliga sektorn, 

fördelat på sju respondenter från den privata och åtta respondenter från den offentliga. För att 

kunna genomföra en så bra jämförelse som möjligt har alla respondenter liknande akademisk 

utbildning. Alla utom en respondent har ekonomisk examen från ekonomprogram eller 

fristående företagsekonomiska kurser, den sista respondenten har nationalekonomisk examen 

från politices magisterutbildningen. Innan studiens början hade antalet respondenter inte 

bestämts. Att valet blev 15 respondenter berodde på att vi efter att ha genomfört dessa, märkte 

att vi inte längre fick svar som ledde oss vidare i analysen av materialet. Kvale (1997) menar 

att forskarna ska intervjua så många respondenter som behövs för att få fram det forskarna vill 

veta. För oss uppstod det efter 15 intervjuer en mättnadskänsla och vi såg då ingen mening i 

att göra fler intervjuer. 

3.3.1 Val av organisationer 

 

När ämnet som studien skulle inrikta sig mot tog form var vi tvungna att avgränsa vilken typ 

av organisationer som vi skulle inrikta oss mot. Att organisationerna skulle vara 

kunskapsintensiva och personalen vara kunskapsarbetare var ett kriterium. Att fokus hamnade 

på ekonomer var dels för att uppsatsen skrivs inom ekonomiska fakulteten samt att vi själva är 

ekonomer och därmed intresserade av att jämföra hur olika organisationer arbetar med dessa 

frågor. Det föll sig också naturligt att intervjua ekonomer eftersom vi ville inrikta oss mot 

kunskapsintensiva organisationer och ekonomer ofta arbetar inom dessa. För att 

organisationerna skulle vara jämförbara kom vi att välja organisationer som rekryterar 

personer med liknande utbildningsbakgrund och erfarenhet. Då vi ville göra en jämförelse 

mellan den offentliga sektorn och privata sektorn valde vi att ta kontakt med stora 

arbetsgivare för ekonomer i Östergötland. Vi började med att skicka ut mail (se bilaga 1) för 
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att undersöka om det fanns intresse för att delta i studien. Utskick gjordes till åtta olika 

revisionsbyråer och två kommuner samt Skatteverkets kontor i Östergötland. Tre av 

revisionskontoren, samt Skatteverket, ställde sig positiva till att deltaga i undersökningen. På 

Skatteverket gjorde vi intervjuer på tre olika kontor i Östergötland för att få en bredare bild 

och för att lättare kunna dra generella slutsatser än om intervjuerna endast utförts vid ett 

kontor. Efter att ha tagit kontakt med de tre revisionskontoren kom vi fram till att ett av 

kontoren var för litet för att vi skulle kunna undersöka vårt syfte. Därmed blev enbart två av 

revisionsbolagen intressanta för vår studie. Revisionsbyråerna uttryckte en vilja att få vara 

anonyma. Då vi anser att detta inte försämrar studiens trovärdighet gick vi deras vilja till 

mötes. 

3.3.2 Val av respondenter 

 

Valet av respondenter från de utvalda organisationerna gjordes ej av oss personligen. Vi 

kontaktade representanter från respektive organisation och denna person valde i sin tur ut 

vilka personer som skulle intervjuas. Detta var en förutsättning för att organisationerna skulle 

ställa upp. Då respondenterna valdes ut av organisationerna föll det sig naturligt att dessa 

skulle vara anonyma. Anonymitet är enligt Kvale (1997) att skydda identiteten av de personer 

som medverkar i studien. Vi tror även att anonymitet för respondenterna i studien innebär att 

svaren kom att bli mer uppriktiga och ärliga.  

 

Vi gjorde åtta intervjuer vid Skatteverket fördelade på tre handläggare, två revisorer samt tre 

sektionschefer. Vid revisionsbyråerna utförde vi sju intervjuer fördelat på tre 

revisorsassistenter, en revisor, två gruppchefer samt en kontorschef. Anledning till att vi 

utförde intervjuer på olika nivåer i organisationen var för att på bästa sätt nå fram till vårt 

syfte att ”beskriva hur ledningen samt de anställda i kunskapsintensiva organisationer 

använder samt uppfattar styrningsverktyg för att behålla kompetent personal i 

organisationen”.  

 

Att vi valde att låta organisationen själva välja ut intervjudeltagare kan komma att innebära en 

risk. Det är inte otänkbart att organisationen vill framstå i så god dager som möjligt och därför 

väljer ut deltagare som de vet är mycket positiva till organisationen. Dock har vi inte sett 

någon tendens till förskönande svar ifrån respondenterna. Alla respondenter har även 

informerats om att de är anonyma i studien.  
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Vi genomförde intervjuer med både chefer som har personalansvar och deras medarbetare för 

att få en uppfattning om det som cheferna har för avsikt att göra för att få kompetent personal 

att stanna i organisationen uppfattas på samma sätt av de anställda. Cheferna på de olika 

organisationerna har personalansvar för mellan 13 och 23 personer. Vi valde att göra 

intervjuer med chefer som hade liknande arbetsuppgifter och ansvar för att lättare kunna göra 

en jämförelse mellan sektorerna. 

3.3.3 Intervjuguiden 
 

Alla frågor i intervjuguiden är framtagna för att vi ska kunna besvara vårt syfte och 

frågeställningar. De intervjuguider som vi tagit fram skiljer sig åt mellan chefer och anställda 

(se bilaga 2 och 3), detta för att kunna se hur synen på styrningsverktygen skiljer sig åt. Alla 

respondenter fick intervjuguiden någon dag innan intervjun ägde rum. Att detta val gjordes 

beror på att vissa av respondenterna önskade att få frågorna på förhand och då valde vi att 

skicka intervjuguiden till samtliga deltagande. En del av frågorna kräver även en viss 

reflektion och vi tror att vi därmed fick mer välgenomtänkta svar på våra frågor då 

intervjuguiden skickades ut innan intervjuerna. Dock inser vi att detta gör att vi gått miste om 

de spontana kommentarer och reaktioner som frågorna skulle ha gett upphov till om de ej 

skickats ut i förväg.   

3.3.4 Val av intervjuform 

 

Intervjuerna vi har utfört har enligt Lantz (1997) varit riktat öppna, vilket betyder att frågorna 

som ställts har utgått ifrån de teoretiska begreppen, som vi finns i vår referensram, och har 

sedan ställts till de intervjuade individerna. Frågorna har haft belysningspunkter, men varit 

relativt öppna. Detta betyder att respondenterna fördjupar sig inom det intervjuaren finner 

viktigt och att vi som intervjuare har haft möjlighet att gå djupare in på de områden som vi 

funnit intressanta och värda att belysa mer.  (Lantz 1997) Även Jacobsen (1993) nämner att 

öppna intervjufrågor definieras av att det finns flera svarsmöjligheter och större svarsutrymme 

än vid slutna frågor. Utifrån denna definition har vi använt oss av öppna frågor i de flesta 

avseenden, men varit mer slutna vad gäller belysningspunkter.  

 

Ett annat sätt att benämna denna form av intervju är semi-strukturerad intervju. Bryman & 

Bell (2005) menar att denna intervjuform innebär att forskaren har en intervjuguide med 
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frågor med specifika teman, men att intervjupersonen har stor frihet att utforma svaren på sitt 

eget sätt. De teman vi använde oss av bestod av de valda styrningsverktygen. En del av de 

frågor vi ställde hade slutna svarsalternativ, men de flesta frågorna hade öppna svarsalternativ 

för att på det sättet kunna få en mer nyanserad bild av varje styrningsverktyg. Enligt Jacobsen 

(2002) placeras vår studie mellan sluten och öppen intervjuguide.  

 

Figur 1.  Öppen eller sluten intervjuguide? Vår placering i mitten. (Jacobsen 2002:163) 

 

Bryman & Bell (2005) menar att intervjufrågorna, vid semi-strukturerad intervju, inte behöver 

komma i den ordning som varit bestämt enligt intervjuguiden samt att det finns ett stort 

utrymme för att ställa följdfrågor. Vi ställde under alla intervjuer följdfrågor, som ej finns 

med i intervjuguiderna. Följdfrågorna såg olika ut beroende på de svar vi erhållit av 

respektive respondent. Efter ett visst antal genomförda intervjuer kunde vi inom vissa 

områden skönja mönster i svaren som vi ville undersöka ytterligare. Inriktningen på 

intervjuerna kom därför till viss del att ändras beroende på att vi ville undersöka giltigheten 

för dessa mönster.  

3.3.5 Genomförandet av intervjuerna 
 
Intervjuerna genomfördes mellan vecka 10 och vecka 13, år 2007. Samtliga intervjuer varade 

mellan 40 och 90 minuter. Enligt Jacobsen (2002) kan inget entydigt svar ges på hur lång en 

intervju bör vara, dock menar han att riktlinjen bör ligga på mellan en och en och en 

halvtimme.  
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Vi antog olika roller under intervjuerna, vi bestämde innan att en person skulle ställa de i 

förväg uppsatta frågorna. Den andra av oss skulle observera och komma med eventuella 

följdfrågor. Detta klargjordes också för respektive respondent innan intervjun.  

 

Alla interjuver spelades in på bandspelare för att sedan transkriberas. Detta underlättade 

senare hantering samt sammanställning av materialet, det gav även oss möjlighet till att ta 

citat av respondenterna. Enligt Jacobsen (2002) är fördelen med att använda bandspelare att 

forskarna kan få med allt som respondenten säger och medför att ordagranna citat kan tas. 

Författaren menar vidare att ögonkontakt under en intervju är viktigt och detta blir 

problematiskt om den som intervjuar ska anteckna, vilket ej behövs om bandspelare används. 

Merriam (1998) framhäver fördelen med att spela in sina intervjuer på bandspelare då det 

leder till att det blir lättare att analysera sitt material. Jacobsen (2002) menar dock att det även 

finns nackdelar med att använda bandspelare. Till exempel menar han att vissa personer inte 

vill bli inspelade eller att respondenterna delvis känner sig mer nervösa. Dock menar Merriam 

(1998) att de flesta respondenter tenderar att glömma bort att de blir inspelade under 

intervjuns gång. Vi uppfattade inte att respondenterna blev nervösa och alla gick med på att 

bli inspelade. Efter varje intervju transkriberades materialet och skickades därefter ut till 

respektive respondent. De intervjuade personerna fick då möjlighet att läsa igenom vad de 

sagt och senare komma med förändringar. Detta är en av metoderna vad gäller 

respondentvalidering, (Bryman 2001) läs mer under studiens tillförlitlighet. 

 

Jacobsen (1993) skriver att matchning är viktigt vid intervjuer. Matchning innebär att 

forskarna matchar exempelvis kläder och tonläge efter situationen. Vi har använt oss av 

matchning främst när det gäller kläder. På revisionsbyråerna är klädseln mer formell än på 

Skatteverket och därför valde vi att klä oss mer formellt vid dessa intervjuer för att uppnå 

bättre matchning med våra respondenter. 

 

Alla intervjuer har genomförts individuellt och varit besöksintervjuer. Att genomföra 

individuella intervjuer tar ofta lång tid. Många möten ska bokas in och materialet som samlas 

in blir många gånger stort. Detta innebär att individuella intervjuer endast kan genomföras om 

antalet personer som ska ingå i studien är få. Dock får forskarna via individuella intervjuer 

fram vad enskilda individer anser om ämnet som studeras. (Jacobsen 2002) Vi valde att 

genomföra alla våra intervjuer individuellt för att få den individuella prägeln på svaren. Att 

alla intervjuer har varit besöksintervjuer innebär att vi åkte till respektive organisation och 
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genomförde intervjun på plats. Detta val gjordes för att skapa en mer avslappnad stämning för 

respondenterna. Jacobsen (1993) och Bryman & Bell (2005) skriver att när forskaren väljer 

plats för intervjuerna ska konsekvenserna av detta tänkas igenom innan. Exempelvis ska det 

inte medföra onödiga besvär för respondenten, vilket undviks om besöksintervju genomförs. 

Samtliga intervjuer har genomförts i Östergötland.  

3.3.6 Analys av insamlat material 
 

Bryman & Bell (2005) menar att för att öka förståelsen för det material som forskarna får in 

vid datainsamlingen bör de inte vänta med att analysera materialet till det att alla intervjuer är 

utförda och alla transkribering slutförd, eftersom ”det mildrar upplevelsen av att man 

drunknar i data” (Bryman & Bell 2005:457) Vi påbörjade ofta vår transkribering dagen efter 

vi genomfört en intervju och sammanställningen av det empiriska materialet påbörjades efter 

cirka tio intervjuer. Detta för att undvika att få alltför stort och omfattande material att gå 

igenom. 

 

I slutdiskussionen kommer vi att vara mindre empirinära än i de andra kapitlen. Vi kommer i 

det sista kapitlet att göra en kvalitativ tolkning och denna ska enligt Alvesson & Sköldberg 

(1994) vara poängrik. Att en tolkning är poängrik beskriver Alvesson & Sköldberg 

(1994:358) enligt följande citat: ”Den poängrika tolkningen framstår som rimlig i relation till 

empiriskt material men behöver inte ha ett starkt stöd i detta i meningen starkt bevis. Empirin 

kan sägas möjliggöra tolkningen men knappast entydigt leda fram till denna.” 

3.4 Studiens trovärdighet 

3.4.1 Kriterier för utvärdering av en kvalitativ undersökning  

 

Bryman (2001) menar att reliabilitet och validitet inte direkt kan hänföras till kvalitativa 

studier och presenterar därför fyra kriterier som forskare kan utgå ifrån för att bevisa 

trovärdigheten i sin kvalitativa studie. Vi har valt bort kriteriet pålitlighet som innebär att en 

forskarekollega går igenom allt bakgrundsmaterial till uppsatsen. Detta arbete är enligt 

Bryman (2001) mycket tidsödande och det genomförs därför enligt honom sällan. 
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Tillförlitlighet 

Enligt Bryman & Bell (2005) finns det olika beskrivningar av en social verklighet och det är 

trovärdigheten i den beskrivning vi kommit fram till som avgör om den kommer att 

accepteras av andra personer. Författarna menar att man kan nå trovärdighet genom att 

säkerställa att forskningen har gjorts i enlighet med de regler som finns. Forskarna ska även 

redogöra för sina resultat till de personer som deltagit i studien så att forskarna kan få 

bekräftelse på att de uppfattat den sociala verkligheten på ett riktigt sätt. För att öka 

trovärdigheten i vår studie har alla intervjuer transkriberats och sedan skickats till respektive 

respondent för att få ett godkännande av dem. Detta kallar Bryman (2001) för 

respondentvalidering.  

Överförbarhet 

Vår studie är av kvalitativ art och kvalitativa studier får ofta kritik för att de har brist på 

vetenskaplig precision och svårigheter att generalisera utifrån de enstaka intervjuer som 

utförts. Att generalisera är lättare vid en kvantitativ studie som då kan ta utgångspunkt i de 

statistiska undersökningar som gjorts. (Alvesson & Sköldberg 1994; Bryman & Bell 2005) 

Dock menar Geertz (1973) i Bryman (2001) att kvalitativa studier istället kommer att ge en tät 

beskrivning som innehåller detaljer inom ämnet för studien. Täta beskrivningar menar Giba & 

Lincoln (1985) i Bryman (2001) kommer att ge andra möjligheter att referera till för att göra 

bedömningar om överförbarhet är möjligt i det aktuella fallet. Då vår studie är av kvalitativ art 

kommer detta att betyda att generaliseringen blir begränsad, men att den fortfarande är möjlig 

om forskarna utgår ifrån det aktuella fallet och inte direkt applicerar det på andra 

organisationer. De måste vara tydliga med att förklara att om vissa förutsättningar föreligger 

kan resultaten komma att gälla även för andra organisationer. (Alvesson & Sköldberg (1994) 

Vi har därmed försökt att förklara de skillnader som föreligger så att andra organisationer har 

möjlighet att se huruvida denna studie skulle kunna gälla även för deras organisation eller ej. 

Konfirmerbarhet 

Detta kriterium kan likställas med objektivitet. Obejktivism definieras av Bryman & Bell 

(2005:33) som ”en ontologisk ståndpunkt som säger att sociala företeelser och deras 

betydelse har en existens som är oberoende av sociala aktörer”. Detta betyder att även om 

människorna som genomför studien byts ut så ska resultatet bli detsamma. Detta är dock 

omöjligt enligt Bryman (2001). Dock menar författaren att forskarna i sin studie ska vara så 

oberoende som möjligt av andra faktorer än de som studeras. Vi har i vår studie varit noga 
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med att inte väga in våra egna åsikter i studiens empiriska del, detta för att skapa en så 

objektiv syn som möjligt. Vi har även försökt att inte hitta fenomen som stämmer med våra 

valda styrningsverktyg, utan även varit öppna för avvikelser ifrån dessa. 
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4. Referensram och tidigare studier 

4.1 Styrning 

 

Styrning har många spridda definitioner. Merchant & Van der Stede (2003) definierar 

styrning som de åtgärder ledningen tar till för att de anställda ska arbeta och ta beslut efter 

ledningens och organisationens mål och strategi. Kännetecknande för styrning är också att 

den är proaktiv istället för reaktiv. Styrningsåtgärder är alltså till för att förebygga problem 

inom organisationen. 1965 använde Robert Anthony denna definition för styrning: Styrning är 

processen där ledningen försäkrar att de anskaffade resurserna används på ett så effektivt och 

produktivt sätt som möjligt för att motsvara organisationens mål. När Anthony tillsammans 

med Govindarajan ska definiera begreppet styrning 36 år senare låter definitionen istället så 

här: Styrning är processen i vilken ledningen influerar andra medlemmar i organisationen för 

att implementera organisationens strategier. Om vi ser till dessa två definitioner av vad 

styrning är så har fokus ändrats från att handla om producerande företag till att mer se till 

individerna som befinner sig i organisationen. Numera är styrningen mer riktad mot personer 

och att det är dessa som är den främsta resursen. Definitionerna visar även att synen på 

ledningens roll har ändrats. I första definitionen ska ledningen försäkra, men i den andra är 

formuleringen istället influera.  Ledningens roll har därmed gått från att ha varit mycket 

auktoritära till att idag ha mildare framtoning. (Dahlgaard 2004)    

 

Merchant & Van der Stede (2003:10) skriver att organisationen har en bra styrning när 

organisationens ledning ”can be reasonably confident that no major, unpleasant surprises 

will occur”. Ett exempel på en sådan överraskning kan vara att en organisation plötsligt 

förlorar kompetent personal som den är beroende av. Vidare skriver författarna att bra 

styrning tillåter att det finns möjlighet för överraskningar eftersom perfekt kontroll endast kan 

uppnås under väldigt speciella omständigheter. En perfekt kontroll skulle också innebära 

mycket stora kostnader för organisationen. Kostnaden för att behålla en kompetent 

medarbetare får inte överstiga nyttan av vad medarbetaren presterar. Lindvall (2001) skriver 

att strävan efter att förbättra organisationens effektivitet och produktivitet är styrningens 

grundregel och det är dessa frågor organisationers diskussioner kring styrning historiskt har 

handlat om. Betoningen låg länge på produktivitet men de senaste åren har effektiviteten fått 
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allt större uppmärksamhet. Ett styrningssystem ska utformas så att det som är bra för 

individen är bra för organisationen som helhet. 

 

Styrning kan delas in i tre olika former; direkt styrning, målstyrning och styrning genom 

kultur. Direkt styrning innebär att ledningen genom tydliga instruktioner berättar för den 

anställde hur den denne ska arbeta. Detta kan ske genom att ledningen exempelvis upprättar 

en manual över hur arbetet ska utföras. Denna typ av styrning är mest framgångsrik när 

ledningen vet hur arbetsuppgifterna ska utföras. Målstyrning innebär att ledningen sätter upp 

mål som den anställda ska arbeta efter, den anställde belönas eller bestraffas sedan utifrån hur 

pass väl denne uppfyller målet. Denna typ av styrning ska uppmuntra till att den anställda ska 

övervaka sig själv. Styrning genom kultur ämnar få de anställda att övervaka så att ingen 

avviker från de gemensamma regler och normer som finns i organisationen. Denna typ av 

styrning är mest effektiv när de finns känslomässiga band mellan de anställda i 

organisationen. (Merchant & Van der Stede 2003) Förr var ambitionen med styrning att direkt 

få individer att agera i en viss riktning medan strävan numera är att skapa ramar för 

organisationsmedlemmarnas agerande. (Lindvall 2001) Detta passar bra för kunskapsarbetare 

som har allt högre krav på fria tyglar med möjlighet till eget inflytande vad gäller deras 

arbetsuppgifter. (Brannick 2001) 

4.2 Styrningsfilosofi 

 

Det finns olika sätt att se på organisationer och dess styrsystem, exempelvis varför 

organisationen använder sig av särskilda styrningsverktyg. Organisationens styrningsfilosofi 

speglar dess handlingar i styrningssammanhang. Merchant & Simons (1986) i Dahlgaard 

(2004) har tagit fram sex olika styrningsfilosofier som är dominerande i organisationer. De 

olika styrningsfilosofierna bottnar framförallt i hur organisationen ser på och uppfattar de 

individer som ingår i denna. Vi kommer enbart att gå in närmare på de styrningsfilosofier som 

de klassiska synerna på privata respektive offentliga kunskapsintensiva organisationer 

förmedlar, nämligen Human Resource-synsättet i privata och byråkratiska och mekaniska 

synsättet i offentliga.  
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4.2.1 Human Resource-synsättet 

 

Inom Human Resource-synsättet finns det några underliggande antaganden. Dessa är: 

• Organisationen existerar för att tillfredsställa mänskliga behov. Fokus ligger på 

växelverkan mellan individen och dess arbete.  

• Organisationer och individer behöver varandra. 

• Om det fungerar bra mellan organisationen och individen kommer detta att ge positiva 

effekter för båda; individerna kommer att finna meningsfullt, utvecklande och 

tillfredsställande arbete och organisationen kommer få förpliktade individer med 

kreativitet, talang och motivation. (Shafritz & Ott 2001; Merchant & Simons 1986; 

Bolman & Deal 1997 i Dahlgaard 2004) 

 

Inom detta synsätt är det kognitiva variabler och begränsningar så som individers sätt att 

motiveras, lärande, förväntningar, relationer mellan individer i organisationen, psykiskt 

välbefinnande med mera som ses som det viktiga för att kunna uppnå samspelet mellan 

organisation och individ. Ledningen i en organisation med detta synsätt har stor möjlighet och 

högt kunnande att ta tillvara individers kunskap och kompetens. De är noga med att 

kommunicera, belöna och erkänna på ett sätt som motiverar de anställda att använda sin 

kompetens för att ge nytta till organisationen som helhet. (Dahlgaard 2004)  

4.2.2 Byråkratisk och mekanisk styrningsfilosofi 

 

Den klassiska synen på offentlig verksamhet är att de har en byråkratisk och mekanisk syn på 

styrning. Ofta uppfattas offentliga organisationer som styrt av många mål, regler, procedurer, 

policys samt hierarkier och att de använder sig av belöningssystem och standardisering. Inom 

denna styrningsfilosofi finns även synen att organisationen ses som ett slutet system, där den 

omgivande miljön ej betraktas. (Dahlgaard 2004) Dock anser vi att detta inte stämmer fullt ut 

i och med att den offentliga sektorn, som vi tidigare nämnt, har genomgått en ”företagisering” 

de senaste åren och därmed har blivit alltmer inriktade mot samma synsätt som privata 

organisationer. (Arvidsson i Lind (Red.) 2003) Här är det dock viktigt att påpeka att detta 

främst gäller offentliga organisationer som är kunskapsintensiva. Trots detta kommer det 

alltid att föreligga lagar och regler inom den offentliga verksamheten som den privata sektorn 
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inte behöver rätta sig efter, vilket leder till att den offentliga sektorn är mer byråkratisk än den 

privata. (Boyne 2002)  

4.3 Kunskapsintensiva organisationer och kunskapsarbetare 

 

Sveiby (1995) myntade begreppet kunskapsföretag under andra halvan av 1980-talet. Idag är 

begreppet känt och alltfler organisationer identifierar sig med detta. Kunskapsintensiva 

organisationers viktigaste värde ligger i kunskapsarbetarna och deras kompetens. (Hansson et 

al 1997). Alvesson (1992) menar dock att det finns olika uppfattningar om vad som är ett 

kunskapsföretag. Det som enligt Alvesson (1992) är karaktäristiskt för en sådan organisation 

är:  

 

• Att arbetsuppgifterna är icke-standardiserade och till stor del handlar om 

problemlösning. 

• Starkt individberoende arbetsuppgifter och den anställde har hög grad av 

självständighet. 

• Majoriteten av de anställda är högutbildade och professionaliseringsgraden är hög. 

• De kritiska framgångsfaktorerna ligger inte i organisationens materiella tillgångar utan 

de kritiska elementen finns i huvudet på organisationens anställda samt i nätverk, 

kundrelationer och manualer. 

• Kunskapsföretag är mycket beroende av nyckelpersoners lojalitet och är därmed 

sårbara för att kompetent personal slutar.  

 

Bastøe & Dahl (1995) skriver att en kunskapsorganisation kännetecknas av kvalitén på 

organisationens arbete och avgörs därmed av de anställdas och organisationens samlade 

kompetens. Författarna menar att kompetens inte är en statisk företeelse utan de anställda är i 

ständigt behov av utveckling. 

 

Alvesson (1992) skriver vidare att begreppet kunskapsföretag är prestigeladdat och att det 

därför kan vara problematiskt att använda. Han menar att uttrycket ofta användas för att det 

låter bra istället för att visa företagets karaktär. Det centrala i begreppet kunskapsföretag är att 

det handlar om kreativ problemlösning. Vi anser att detta stämmer väl överens med de 

organisationer som vi har valt att undersöka i vår studie. Samtliga organisationer är beroende 
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av det unika kunnande som de anställda besitter för att arbetet ska fungera. Arbetet innebär 

ofta komplex problemlösning då uppgifterna är av variation och ofta unika till sin karaktär. 

 

Scarbrough (1999) skriver att många författare i sin definition av kunskapsarbetare nöjer sig 

med att räkna upp ett antal exempel på yrken som de anser tillhör gruppen. Vidare skriver han 

att begreppet kunskapsarbetare kännetecknas av det arbete som de utför. Sådant arbete är 

relativt ostrukturerat och en kunskapsarbetare är inte styrd på samma sätt som en vanlig 

anställd. Vidare kännetecknas arbetet för kunskapsarbetare av varierade arbetsuppgifter och 

roller samt att den anställde anpassar sig efter situationen eftersom denne inte har en manual 

att gå efter. 

4.4 Personalomsättning 

 

Personalomsättning delas vanligtvis in i intern och extern personalomsättning. Där den interna 

personalomsättningen åsyftar personer som byter arbete eller uppgifter inom organisationen 

och den externa personalomsättningen är de personer som försvinner ut ur organisationen. 

(March & Simons 1958; Orkan 1974) Det är den externa personalomsättningen med 

kompetenta medarbetare som vi menar att organisationerna vill hålla nere, för att inte förlora 

värdefull kompetens. Medan den interna personalomsättningen snarare handlar om utveckling 

för individen inom organisationen. Detta kommer att utvecklas i kapitel 5.4; karriär. 

  

March & Simons (1958) skriver att personalomsättning hänger samman med en persons 

upplevda önskan att byta arbete och en persons uppfattade möjlighet till att få ett annat arbete. 

Författarna skriver även att en persons vilja att lämna en organisation primärt hänger samman 

med personens upplevda tillfredsställelse med sitt arbete. Ju högre denna tillfredsställelse är, 

ju mindre är önskan att söka sig till en annan arbetsplats och tvärtom. Därmed vill vi 

undersöka hur ledare kan använda sig av de valda styrningsverktygen för att skapa den 

arbetstillfredsställelse som krävs för att kompetenta medarbetare ska stanna i organisationen. 

 

Enligt Staw (1980) har personalomsättning historiskt klassats som något negativt och 

kostsamt för en organisation. Staw (1980) kom dock fram till att det även kan innebära 

positiva effekter för en organisation att ny personal kommer in i en organisation och ersätter 

gammal personal. Exempel på dessa effekter är att det blir färre konflikter i organisationen 

och organisationen blir mer innovativ. 
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Brannick (2001) skriver att de flesta organisationers personalomsättningsstatistik är onödig 

eftersom det för organisationen inte är intressant hur många som slutar utan vilka som slutar. 

För att statistiken ska vara användbar måste organisationen bryta ner personalomsättningen i 

bra och dålig personalomsättning. Med bra personalomsättning menar Brannick (2001) att 

personer som är lågpresterande slutar och med dålig personalomsättning åsyftar hon att 

högpresterande personer slutar. Cappelli (2000) skriver att personalavdelningens mål inte 

längre ska vara att minimera personalomsättningen, utan påverka vem som slutar och när.  
 

Även Allen & Griffeth (1999) menar att när en organisations personalomsättning undersöks är 

det inte enbart intressant hur många det är som lämnar organisationen utan även vilka. 

Författarna skriver att om det bara är de lägst presterande som lämnar en organisation utgör 

det inget problem för organisationen, utan att personalomsättningen i sådana fall snarare 

gynnar organisationen. Däremot vore det förödande för organisationen om de som presterar 

bäst skulle sluta. Författarna menar dock att tidigare forskning inte har visat vilka som är mest 

benägna att sluta i organisationen; de som presterar bäst eller de som presterar sämst. De 

menar dock att det är ett vanligt antagande att det är de som presterar bäst som är mest 

benägna att sluta i en organisation, författarna menar dock att tidigare studier inte entydigt 

stödjer detta.  

 

Vi kommer i vår uppsats att främst inrikta oss på att se hur de olika organisationerna arbetar 

för att behålla kompetent personal och vad de anser att de har för möjligheter att få dessa 

nyckelpersoner att stanna kvar i organisationen. I och med att det enbart är kompetent 

personal som organisationen är intresserade av att behålla kommer vi inte att inrikta oss mot 

att organisationerna vill ha så låg personalomsättning som möjligt utan vad organisationerna 

gör för att behålla de personer som presterar bäst och bär på den kunskap som organisationen 

efterfrågar. 
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5. Valda styrningsverktyg 
 

Som vi skrev tidigare i referensramen påverkar arbetstillfredsställelsen en anställds vilja att 

stanna i en organisation och därmed i förlängningen också personalomsättningen. Vilka 

styrningsverktyg har då ledare i en organisation för att få den anställde kunskapsarbetaren att 

känna arbetstillfredsställelse och motivation att stanna kvar i organisationen? Utifrån den 

styrningslitteratur vi läst har vi valt ut fem styrningsverktyg är som mest frekvent nämnda vad 

gäller styrning för att behålla kompetent personal. Det är dessa styrningsverktyg som vi 

kommer att utgå ifrån i vår studie. (Bastøe & Dahl (1995); Brannick 2001; Cappelli 2000; 

Merchant & Van der Stede 2003; Sveiby 1995) Dessa styrningsverktyg är rekrytering, lön och 

belöningssystem, arbetsutformning och arbetsinnehåll, karriär samt lojalitet.  

 

 

Figur 2. Styrningsverktyg för att behålla kompetent personal i organisationen. Egen utformning utifrån 

läst styrningslitteratur. 

 

5.1 Rekrytering 

 

Sveiby (1995) anser att rekryteringen av nya anställda är ledningens viktigaste 

investeringsbeslut och han jämför rekrytering för ett kunskapsföretag med vad en materiell 

investering är för ett klassiskt verkstadsföretag. Brannick (2001) skriver att för att kunna 

behålla kompetent personal måste organisationen rekrytera kompetent personal. 

 
Styrningsverktyg för att behålla kompetent personal i den kunskapsintensiva 

organisationen 

Styrning 

Rekrytering Lön och 
belöningssystem 

Arbetsutformning 
och arbetsinnehåll

Karriär Lojalitet 
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Rekryteringsprocessen har enligt Brannick (2001) en stor betydelse för organisationen, men 

hon menar att den ofta underskattas. Hon anser att organisationen kan öka sina möjligheter att 

behålla sina anställda genom att se över sina rekryteringsprocesser. Cappelli (2000) skriver att 

organisationer ofta fokuserar på att rekrytera de personer som kommer att bli svåra för 

organisationen att behålla. Om organisationer istället skulle rekrytera personer som klarar av 

arbetet men inte är lika efterfrågade på arbetsmarknaden skulle organisationen delvis skydda 

sig mot konkurrens från andra arbetsgivare. Bastøe & Dahl (1995) menar att många 

organisationer inom den offentliga sektorn har svårt att rekrytera personal med en kompetens 

som är lämpad för organisationens krav. De menar att offentliga organisationer vanligtvis inte 

har någon strategi för kompetensutveckling, vilket medför att de ej utgör en attraktiv 

professionell miljö för rekrytering av ny personal. Detta kan även medföra att den bästa 

personalen väljer att lämna företaget. Om en organisation upparbetar ett rykte om sig att ha en 

positiv professionell miljö är det oftast lättare för dem att rekrytera ny kompetent personal. 

(Bastøe & Dahl 1995) 

 

Brannick (2001) skriver att organisationer som i sin rekrytering koncentrerat sig på att hitta 

personer som passar in i organisationen, istället för att fokusera på hur väl kandidaterna svarar 

upp till arbetsbeskrivningen, har lyckats att minska personalomsättningen. Sveiby (1995) 

påtalar att ett misstag som många organisationer gör är att lova för mycket i samband med att 

de rekryterar ny personal. Brannick (2001) skriver vidare att organisationer som målar upp en 

för positiv bild av sin verksamhet får svårt att behålla sina anställda eftersom organisationen 

inte kan leva upp till det som de har lovat. Detta leder då till missnöje hos den anställde vilket 

i längden kan leda till att individen lämnar organisationen. 

 

Denna diskussion leder fram till varför rekrytering av kompetent personal är en förutsättning 

för att sedan kunna behålla dessa individer i organisationen. Rekrytering är som 

styrningsverktyg en förutsättning för att organisationen överhuvudtaget ska kunna behålla 

kompetent personal. För individens trivsel i organisationen är det viktigt att arbetsgivaren ger 

en rättvisande bild av verksamheten och arbetsuppgifterna under rekryteringsfasen och sedan 

lever upp till det som är utlovat för att arbetstillfredsställelsen ska bli god.  
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5.2 Lön och belöningssystem 

 

Merchant & Van der Stede (2003) skriver att instrumentella belöningssystem kan delas in i tre 

kategorier; löneökningar, kortsiktiga belöningar och långsiktiga belöningar. En löneökning 

består enligt författarna av en del som är kompensation för ökade levnadskostnader men den 

övriga delen av löneökningen baseras på den anställdas prestationer. För att ett 

belöningssystem ska vara väl fungerande måste belöningarna värdesättas av de anställda i 

organisationen, annars fyller belöningssystemet inte sitt syfte utan belöning ses snarare som 

något som förväntas i samband med löneutbetalningen. Det är därför viktigt att belöningen är 

tidsmässigt kopplad till prestation annars går motivationseffekten, som belöningen är avsedd 

att ge, förlorad. (Merchant & Van der Stede 2003; Kaye & Jordan-Evans 2000) Cappelli 

(2000) är av åsikten att det är viktigt att anpassa belöningssystemet utifrån de anställdas 

preferenser, och även utifrån hur attraktiv den anställde är på arbetsmarknaden. 

 

O’Reilly & Chatman (1986) menar att instrumentella orsaker för engagemang grundar sig på 

stimulans som kommer från organisationen i form av belöningar. Det kan vara lön och andra 

saker som har praktisk betydelse för individen. Personen förväntar sig alltså ett utbyte med 

organisationen, men denne behöver inte dela organisationens värderingar och attityder.  

 

Cappelli (2000) skriver att det mest populära sättet att försöka behålla anställda i en 

organisation är genom monetära belöningar. Han skriver dock att problemet med 

instrumentella belöningar är att de är enkla för konkurrerande organisationer att överträffa. 

Han menar dock att lönesättningen kan påverka vem som lämnar ett företag och när genom att 

anställda som organisationen värnar extra mycket om belönas med högre löner. Dock finns 

det forskning som tyder på att det ej finns ett signifikant samband mellan lön och 

arbetstillfredsställelse eller organisationsengagemang (Gaertner 1999). Även Herzberg menar 

att lön inte ses som någon motivationsfaktor utan att det snarare är en förutsättning för att inte 

vara otillfredsställd på sin arbetsplats (Bakka et al 2006). Gaertner (1999) framhäver dock att 

rättvisan i lönesättningen har samband med arbetstillfredsställelse och 

organisationsengagemang. Även Weiss (1997) skriver att största missnöjet vad gäller lön 

handlar om orättvis lönesättning inom organisationen. Han menar att detta kan komma att 

leda till att anställda väljer att lämna organisationen. Drucker (2000) menar att tiden är förbi 

för organisationer som enbart lockar med lön. På arbetsmarknaden för kunskapsarbetare blir 



Kapitel 5 - Valda styrningsverktyg 
 

 -31-  

det enligt honom allt viktigare med andra faktorer än monetära belöningar för att rekrytera 

och behålla kompetent personal. Vidare menar Drucker (2000) att ledningen i 

kunskapsintensiva organisationer måste förstå detta för att kunna lyckas.  

5.3 Arbetsutformning och arbetsinnehåll  

 

Cappelli (2000) skriver att organisationer som noggrant planerar vilka arbetsuppgifter som 

ska ingå i olika tjänster i hög grad kan påverka personalomsättningen. Författaren hänvisar till 

studier som visar att när högutbildad personal slipper göra monotona arbetsuppgifter sjunker 

arbetstagarens vilja att lämna organisationen. Hansson et al (1997) hänvisar till forskning vid 

Handelshögskolan i Stockholm som visar att den viktigaste drivkraften hos kunskapsarbetare 

är utmanande och utvecklande arbetsuppgifter. Även Langan (2000) skriver att önskemålen 

hos de anställda som är högst presterande är att arbetet ska vara utmanande och omväxlande. 

Han menar att unga högpresterande vill självständigt kunna slutföra arbetsuppgifter. Vidare 

menar han även att högpresterande individer i organisationen inte vill ha för mycket regler 

och direktiv att följa. Långa möten är något som inte heller uppskattas och arbetet får inte 

heller vara för manualstyrt. Kaye & Jordan-Evans (2000) skriver att det är de anställda som 

presterar bäst som är de som först drabbas av vantrivsel om arbetet inte är tillräckligt 

utmanande. För att undvika detta är det viktigt att finna metoder som får de anställda att se 

arbetet som en utmaning. För att kunskapsarbetaren ska trivas med arbetet är det därför en 

god idé att utgå från individens behov och intresse vid utformningen av arbetet. (Capelli 

2000) 

 

Merchant & Van der Stede (2003) menar att en förutsättning för att arbetet ska vara 

motiverande för kvalificerad personal är att personalen ges förutsättningar att utföra ett bra 

arbete. Med detta menar författarna att de anställda får tillgång till den information som de 

behöver och att de får andra nödvändiga resurser. Även Lindvall (2001) skriver att en 

motivationsfaktor som blir allt mer betydelsefull för dagens anställda är att de får tillgång till 

nödvändig information och även att de får nödvändiga befogenheter för att kunna utföra sitt 

arbete på bästa möjliga sätt.  

 

Forskning rörande motivation har visat på att karakteristiska drag i arbetsuppläggningen 

påverkar attityd och beteende. Då arbetet är enformigt leder det till trötthet och leda hos 

personalen. Om individer känner att de kan prestera har forskare noterat personlig tillväxt och 
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ökad självrespekt hos individerna. (Wall 1978 i Bakka et al 2006) Vilket betyder att de 

anställda i större utsträckning är villiga att stanna organisationen. 

 

Av de författare, inom ämnet som vi har läst, är alla överens om att det är viktigt för 

kunskapsarbetarna att arbetet är utmanande och utvecklande. Arbetet får inte heller vara för 

styrt, utan det ses som viktigt att ha frihet i sitt arbete. Men det är även centralt att få 

möjlighet att kunna göra ett bra arbete vilket vi anser starkt hänger samman med att 

kunskapsarbetarna vill ha en stor frihet i hur de vill planera och slutföra sina arbetsuppgifter. 

Även Bergqvist Månsson et al (2002) menar att det förekommer fördomar gentemot den 

offentliga sektorn hos högskolestuderande ekonomer. Författarna menar att en av dessa 

fördomar är att friheten i arbetet fattas inom den offentliga sektorn. 

 

Langan (2000) hävdar att det har blivit allt viktigare för kunskapsarbetare att kunna finna 

balans mellan sitt arbetsliv och privatliv. Han menar vidare att nya former av anställningar 

som exempelvis projektanställningar har gjort det möjligt att på ett bättre sätt kunna balansera 

sin tid och därigenom kunna finna en individuell lösning.  

5.4 Karriär 

 

Jäghult (1989) skriver att karriär inom en kunskapsintensiv organisation inte behöver innebära 

att en person blir chef, utan att en anställd får möjlighet att fördjupa sig inom sitt område och 

på det sättet avancera och specialisera sig.  

 

Gaertner (1999) skriver att karriärmöjligheter har ett signifikant samband med 

arbetstillfredsställelse. Weiss (1997) är av åsikten att i organisationer där det inte finns några 

karriärvägar kan de anställda, som på grund av de inte befordras, känna att de inte har någon 

framtid. Bastøe & Dahl (1995) fastslår att en viktig motivationsfaktor för individer i 

organisationer är att få prova nya saker, känna att de utvecklas och att de får befinna sig i 

meningsfulla sammanhang. Författarna menar att en nackdel med en platt organisation är att 

karriärvägarna i organisationen försvinner. Weiss (1997) hävdar att organisationer som är 

platta, och därför saknar karriärvägar, kan ersätta detta med nya roller i stället för befordran 

uppåt i organisationen. March & Simons (1958) påvisar att en större organisation enklare kan 

hålla nere den externa personalomsättningen eftersom det där finns större möjligheter att ge 

de anställda nya arbetsuppgifter och nya befattningar. 
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Langan (2000) påtalar att studier visar att kunskapsarbetare vill ha möjlighet att utvecklas 

inom organisationen. Han menar att just utvecklingsmöjligheter är en starkt bidragande orsak 

till att dessa personer väljer att stanna kvar i en organisation. Bastøe & Dahl (1995) skriver att 

kompetensutveckling inte bara är viktigt för att organisationen ska få ny kunskap utan också 

för att de anställda i organisationen ska känna sig uppmärksammade och värdefulla. Hansson 

et al (1997) skriver att kompetensutveckling inte bara är ett sätt att skapa nya kunder utan att 

det också är ett viktigt verktyg för att behålla personal och för att rekrytera nya medarbetare. 

De menar att kunskapsarbetare är mycket angelägna om att behålla och utveckla sin 

kompetens. Bastøe & Dahl (1995) menar att organisationer som inte har någon strategi för 

kompetensutveckling inte blir en attraktiv arbetsplats för en kunskapsarbetare. Vidare anser 

författarna att för att kunna rekrytera och behålla kunskapsarbetare måste organisationer 

kunna erbjuda utvecklingsmöjligheter.  

5.5 Lojalitet 

 

Alvesson (2000) skriver att kunskapsarbetare ofta arbetar relativt hårt utan påtryckningar från 

ledningen. Utmaningen för ledningen är istället att få de anställda att stanna i organisationen. 

Med lojalitet menar Alvesson (2000) i detta fall att personer inte lämnar organisationen, 

eftersom han menar att de redan arbetar hårt för organisationen. Lojaliteten behöver inte vara 

kopplad till arbetsgivaren utan kan hänga samman med att den anställde vill göra ett bra 

arbete för sin klient. Detta kan leda till en konflikt då det är osäkert var den anställdes lojalitet 

ligger.  

5.5.1 Instrumentell lojalitet 

 

Alvesson (2000) skriver att lojalitet klassiskt delas in i instrumentell lojalitet och 

identifikationsbaserad lojalitet. Författaren menar att instrumentell lojalitet till en organisation  

skapas genom att den anställde skriver kontrakt med organisationen där organisationen 

minskar den anställdes möjligheter att ta med sig kunder den dag denne lämnar 

organisationen. En annan form av instrumentell lojalitet är möjligheten att bli delägare för de 

organisationsmedlemmar som arbetat länge i organisationen, ett delägarskap binder den 

anställde till organisationen och gör det svårare för denne att byta arbetsgivare. Alvesson 

(2000) menar att ett delägarskap även i många fall bygger på identifikationsbaserad lojalitet, 
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eftersom det ligger ett långt samarbete bakom och förutsätter att de olika parterna har 

”positive interpersonal relations”. (Alvesson 2000:1112) 

5.5.2 Identifikationsbaserad lojalitet  

 

Identifikation är känslan av att höra till en samling människor och att känna personligt för en 

organisations med- och motgångar, dock utan att personen gör organisationens värderingar till 

sina egna. Klassisk identifikation är att individen försöker vara lik en annan person eller till 

och med försöker vara en annan person. Identifikation uppkommer då en individ engagerar 

sig och accepterar inflytande av en annan individ, grupp eller organisation för att upprätthålla 

eller skapa en tillfredsställande relation till motparten. (O´Reilly & Chatman 1986)  

 

I en studie från 50-talet fastslås att arbete är en stor källa för status och identifikation för en 

stor andel människor. Samma studie gav även resultatet att arbetet en person har ger 

självrespekt och respekt från andra. (Friedman & Havighurst 1954) Individen kan känna sig 

stolt över att vara en del av gruppen eller organisationen, respektera dess värderingar och vad 

den uppnått, utan att uppta värderingarna till sina egna. Orsakerna till att en individ 

identifierar sig med en grupp eller organisation, kan bero på behovet av tillhörighet och 

trygghet. Om en person identifierar sig med en grupp eller organisation är personen mer 

benägen att ta till sig dess värderingar och de normer som kännetecknar gruppen eller 

organisationen. (O´Reilly & Chatman 1986) Om en person finner en grupps värderingar 

tilltalande tenderar personen att identifiera sig med gruppen. För att öka sannolikheten att de 

anställda är lojala mot organisationen försöker högsta ledningen i många kunskapsintensiva 

organisationer att förstärka identiteter som är förknippade med organisationsmedlemskap. 

(Alvesson 2000) Ashforth & Meal (1989) menar att individer gärna väljer aktiviteter som 

överensstämmer med framträdande drag i deras egen identitet och att individer stödjer 

organisationer som förkroppsligar dessa identiteter. De menar vidare att identifikationen inte 

behöver vara till hela organisationen, utan att en individ kan identifiera sig med en grupp 

inom denna. 

 

Som Alvesson (2000) skriver är inte problemet för arbetsgivaren till en kunskapsarbetare att 

få personen att arbeta hårt, utan att få personen att vara lojal mot organisationen och därmed 

fortsätta att vara medlem i den. Vi anser att detta är intressant för vår studie då synen på 

arbetsgivaren är ett sätt för denne att skapa lojalitet till organisationen hos de anställda. Vi 
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anser också att det är viktigt att den identifikationsbaserade lojaliteten finns med i studien för 

att fokus inte ska bli för stort på den lojalitet som baseras på instrumentalitet. Vi anser att det 

skulle ge en onyanserad och endimensionell syn på varför en kunskapsarbetare väljer att 

stanna i en organisation.  

 

5.5.3 Förbindelse- och förväntansmodell 
 
Scholl (1981) har tagit fram en modell för hur förväntan och förbindelse knyter en individ till 

en organisation. För att kunna gå närmare in på hur denna modell ser ut måste vi veta hur 

författaren definierar begreppen förväntan och förbindelse. Med förväntan avser författaren att 

en individ stannar i en organisation för att denne har förväntningar på att vissa saker kommer 

att ske, individen har förväntningar om framtida belöningar. Vidare menar han att om en 

individ befinner sig i en organisation endast på grund av förväntan på framtida belöning 

kommer denne att sluta då förväntningar på belöningar inte infrias.  

 

Då en individ istället befinner sig i en organisation på grund av att denne starkt förbinder sig 

till organisationen menar Scholl (1981) att detta karakteriseras av höga investeringar, 

ömsesidighet, identifikation eller brist på alternativ. Som exempel på höga investeringar kan 

nämnas utbildning. Om en individ får en specifik utbildning för arbetsuppgifterna i 

organisationen kommer denne att förbinda sig starkt till denna organisation. Om utbildningen 

däremot är applicerbar även inom andra organisationer har inga investeringar gjorts och 

förbindelsen blir lägre. Ömsesidighet innebär att en individ som erhåller en förmån som 

exempelvis utbildning förväntas betala tillbaka detta i form av prestation i organisationen. 

Författaren menar att detta i många fall stämmer, men inte alltid. Identifikation har tidigare 

tagits upp, men ett förtydligande över vad Scholl (1981) menar med identifikation bör göras. 

Scholl (1981) menar att om en person identifierar sig med en organisation och på det sättet 

har blivit starkt socialt inbäddad leder det till att det blir svårare med förändring. Stevens, 

Beyer & Trice (1978) i Scholl (1981) skriver att identifikation var en av de starkaste 

orsakerna till varför statliga chefer var mindre benägna att lämna en organisation. Brist på 

alternativ är att individen har svårt att få arbete i en annan organisation och därmed förbinder 

sig till den organisation som den redan befinner sig i. Nedan följer modellen och en förklaring 

till denna. 

 



Kapitel 5 - Valda styrningsverktyg 
 

 -36-  

 

Figur 3. Förbindelse- och förväntansmodell från Scholl (1981:597)  

 

I denna förbindelse- och förväntansmodell framkommer det att låg förbindelse och låg 

förväntan (se ruta ett) på en organisation leder till hög personalomsättning. Om en individ inte 

har någon tidigare organisationserfarenhet från organisationen (låg förbindelse) och inte heller 

har någon förväntan på framtida belöningar i organisationen finns det större risk att denne 

väljer att avsluta sin anställning. Om en individ istället har höga förväntningar och låg 

förbindelse (se ruta två) kommer individen att stanna i organisationen på grund av de 

förväntade belöningarna. Och om förbindelsen är hög, men förväntan låg (se ruta tre) kommer 

skälen att stanna kvar vara kopplade till förbindelse. Även om både förbindelse och förväntan 

är hög (se ruta fyra) menar Scholl (1981) att det inte behöver betyda att det knyter individen 

hårdare till organisationen. Detta förklaras med att om en individ har höga förväntningar på 

organisationen kanske denne ej är medveten om att stora investeringar har gjorts förrän 

någonting oväntat händer med förväntningarna, vilket medför att förbindelsen inte sätts i kraft 

om inte förväntningarna ändras. Med detta vill Scholl (1981) säga att då antingen förbindelse 

eller förväntan är hög, eller om båda är det, så binder detta individen lika hårt till organisation 

och personalomsättningen blir ungefär lika.   

 

Med denna modell vill vi påpeka att det finns olika sätt att kunna behålla en individ i 

organisationen. Ledningen kan då styra för att på något av dessa sätt kunna behålla de 

kompetenta medarbetarna. Här vill vi återigen anknyta till personalomsättning, där Staw 

(1980) menar att all personalomsättning inte alltid är negativ. Vi menar att chefer har 

möjlighet att styra för att behålla de kompetenta medarbetarna och hellre bli av med den 

personal de inte vill behålla. 

                 Förbindelse 
Låg  Hög 

Förväntan 
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6. Organisationspresentationer 

6.1 Skatteverket 

 

Skatteverket är en förvaltningsmyndighet inom den offentliga sektorn som har ansvar för 

folkbokföring och beskattning rörande alla medborgare i Sverige. Organisationen finns till för 

medborgarna och organisationens vision är ett samhälle där alla medborgare vill göra rätt för 

sig. Skatteverkets huvudsakliga uppgift är att se till att skatterna betalas in av medborgarna. 

Verket har cirka 10 000 medarbetare över hela landet. Många av medarbetarna i 

organisationen innehar en akademisk examen i ekonomi eller juridik. Regeringens krav är att 

offentlig verksamhet ska ligga i framkant när det gäller att utveckla verksamheten. (Url 6) 

Under den informationsträff vi deltog på vid Skatteverket berättades att sex personer skulle 

återrekryteras när tio anställda slutade. Detta beroende på att mycket rutinarbete har 

effektiviserats bort genom datorisering. Skatteverket har i och med denna effektivisering 

börjat rikta sin rekrytering allt mer mot akademiker då arbetet har blivit mer 

kunskapsintensivt.  

 

I och med Riksskatteverkets avveckling år 2004 bildades Skatteverket och de tio regionala 

skattemyndigheterna bildade en ny gemensam skattemyndighet. Målet med övergången till en 

myndighet var att få till stånd en mer effektiv styrning.  

 

Då vi tagit del av olika platsannonser som organisationen publicerar då de söker personal kan 

vi tydligt se att det som premieras är att individer som söker sig till Skatteverket ska ha 

akademisk examen och ett intresse av att ha ett meningsfullt arbete som berör alla medborgare 

i Sverige. (Url 6) För att locka nyutexaminerade akademiker till organisationen medverkar 

Skatteverket på arbetsmarknadsdagar och anordnar även informationsträffar i sina lokaler. 
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6.2 Revisionsbyråerna 

 

Vi har genomfört intervjuer på två av de större revisionsbyråerna i Sverige. 

Revisionsbyråerna verkar inom den privata sektorn och båda revisionsbyråerna som vi talat 

med arbetar främst inom revision och redovisning. De anställda på revisionsbyråerna har 

övervägande akademisk examen inom ekonomi eller juridik. Detta innebär att 

revisionsbyråerna och Skatteverket konkurrerar om samma arbetskraft. Båda 

revisionsbyråerna är två av Sveriges största och mest kända revisionsbyråer och de finns båda 

två representerade runt om i hela världen.  

 

I de platsannonser som gäller lediga tjänster som företagen utlyser kan vi skönja att 

revisionsbolagen främst eftersöker akademiker. Revisionsbyråer satsar starkt på att nå ut till 

studenter. På de stora studieorterna anordnar byråerna många olika studentaktiviteter och 

informationsträffar. Byråerna medverkar även på arbetsmarknadsdagar för att få ut sitt namn 

och locka nyutexaminerade studenter att söka till deras företag.  



Kapitel 7 - Empiri 

 -39-  

7. Empiri 

7.1 Sammanställning av genomförda intervjuer 

 

Sammantaget består studien av 15 stycken intervjuer. Åtta av intervjuerna har genomförts vid 

Skatteverket i Östergötland. Av respondenterna var tre handläggare samt två revisorer som 

här benämns anställd 1-5 och tre sektionschefer, som betecknas chef 1-3. Sektionscheferna 

har personalansvar för cirka 15 personer.  

 

På revisionsbyråerna genomförde vi sju intervjuer fördelat på tre revisorsassistenter och en 

revisor, som vi här betecknar anställd 6-9. Även två gruppchefer samt en kontorschef har 

intervjuats och de har personalansvar för mellan 13 till 23 personer, vilka här benämns som 

chef 4-6.  

 

Av de intervjuade som benämns anställda är åldersspridningen mellan 26 till 41 år, två 

stycken är män och resterande sju kvinnor.  Av cheferna som vi intervjuat är tre stycken män 

samt tre kvinnor och de är i åldrarna 32 till 51 år.  

 

Nedan följer en sammanställning av de intervjuer vi genomfört. Respondenterna är anonyma 

och vi har därför valt att benämna dem enligt följande schema. 

 

 

 

 

 

 

Skatteverket 

Anställd 1 Chef 1 

Anställd 2 Chef 2 

Anställd 3 Chef 3 

Anställd 4  

Anställd 5  

Revisionsbyråerna 

Anställd 6 Chef 4 

Anställd 7 Chef 5 

Anställd 8 Chef 6 

Anställd 9  
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7.2  Rekrytering  

7.2.1 Skatteverket 

Chefernas syn 

Skatteverkets rekrytering sker, sedan omorganisationen 2004, centralt från Stockholm. Den 

avdelning kontoren tar hjälp av kallas för verksamhetsstöd. (Url 7) Alla ansökningar och all 

rekrytering som ska ske till Skattekontoren i Östergötland sköts därmed via verksamhetsstöd i 

Stockholm. Verksamhetsstöd genomför en inledande intervju innan de anställda kallas till 

respektive kontor. En av cheferna säger att de externa rekryteringarna ofta sker i samverkan 

mellan personalavdelningen och kontorschefen, men att sektionscheferna själva kan medverka 

om de vill. Fackliga representanter från organisationen brukar även delta vid 

anställningsintervjun. De som söker anställning vid Skatteverket har enligt lagen om offentlig 

anställning rätt att överklaga ett beslut som de anser är felaktigt.  

 

Cheferna påpekar att det är viktigt att personerna som rekryteras passar in på arbetsplatsen. 

Även under den informationsträff som vi närvarade vid på Skatteverket berättades att det idag 

läggs stor vikt vid att rekrytera rätt individer till organisationen. Skatteverket eftersöker 

individer som passar in socialt och har den rätta akademiska utbildningen som krävs för att 

kunna klättra i organisationen. 

 

”Just det här med personlighet…vi söker i allt högre omfattning utåtriktade personer och vårt 

arbete är inte att granska deklarationer och sedan skriva brev till medborgarna, utan vårt 

arbete är att möta dom. Och den här gamla kamrerstypen är inte vad vi letar efter.” 

(Chef 3) 

 

Cheferna menar att de inte ges särskilt stort förhandlingsutrymme vad gäller lön och förmåner 

vid nyrekrytering utan att detta är centralt styrt. Alla cheferna menar att Skatteverket istället 

lockar med att det är ett bra avstamp i karriären, att det ser bra ut på meritförteckningen om 

anställda senare vill söka sig vidare samt utbildning. Vidare är det två av cheferna som 

nämner att om en individ är intresserad av skatter så är arbetet på Skatteverket ett ypperligt 

sätt att fördjupa sin kunskap inom området. Chef 1 säger: 
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”Och när jag sökte hit så tror jag att det stod i annonsen att man sökte revisorer. Aspiranter 

till att bli revisorer då. Så det var därför jag sökte. … Men egentligen var jag redan på 

ekonomlinjen när vi läste beskattningsrätt så tyckte jag att det var väldigt kul, hade jag inte 

tyckt det så hade jag nog aldrig sökt hit.” 

 

De tre chefer som vi har intervjuat är överens om att det inte är speciellt svårt att rekrytera ny 

kompetent personal till Skatteverket, utan anser att det är relativt högt söktryck på de tjänster 

som lyses ut. Idag är cirka 70 procent av de anställda på Skatteverket kvinnor och en av 

cheferna uttrycker att det är högt söktryck på de tjänster som de lyser ut, men att det är svårt 

att hitta kompetenta män till organisationen: 

 

”Det är svårt att hitta kompetenta män. Det kan man se.”  

(Chef 3) 

 

De chefer vi intervjuat på Skatteverket är inte säkra på att organisationen lever upp till de 

förväntningar som nyanställda har på Skatteverket som arbetsgivare. Två av cheferna säger att 

de tror att verket kan göra en hel del till. Till exempel menar de att organisationen skulle 

kunna vara tydligare och bättre på att göra utvecklingsplaner redan från början så att 

personalen känner att de har mål att arbeta efter. Alla cheferna säger att de nyanställda ofta 

har höga förväntningar på sina arbetsuppgifter, som inte i alla lägen infrias idag. De påpekar 

vikten av att bli bättre på att kommunicera ut en sann bild av arbetet redan från början, att 

arbetet inte är kvalificerat i alla lägen. Cheferna säger att den främsta anledningen till att 

nyanställda slutar är att de till en början finner att arbetet inte är så kvalificerat som de hade 

tänkt sig, men de menar att arbetet blir det längre fram. Cheferna framhäver dock att 

personalomsättningen på Skatteverket är relativt låg. 

Anställdas syn 

När vi frågar respondenterna om varför de sökte sig till Skatteverket finns det olika kategorier 

av svar. En av cheferna påpekar att hon när hon skulle rekryteras, i egenskap av anställd, 

kände att hon ville göra en form av samhällsnytta och att det därför var en organisation som 

Skatteverket som lockade.   

 

”… det är lite med samvetet också tror jag, att göra en samhällsinsats”  

(Chef 2) 
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Samma chef gick från ett bättre betalt jobb inom den privata sektorn för att arbeta på 

Skatteverket. Hon uttryckte det som att hon på Skatteverket får arbeta med någonting som 

hon tycker är intressant, där utmaningen är stor och målet inte enbart är att skapa vinst till 

organisationen. 

 

Många av de anställda på Skatteverket säger att det till stor del handlade om en slump att de 

hamnade i denna organisation, detta gäller framförallt dem som började arbeta på Skatteverket 

direkt efter sin examen. Anställd 5 uttrycker det så här: 

 

”Jag sökte på många ställen, drömmen var ju inte att komma hit. Jag behövde ett arbete helt 

enkelt. Jag sökte på flera ställen och att jag hamnade just här var mer eller mindre en 

slump.” 

 

Det var viktigt för alla anställda på Skatteverket att få arbeta med något som hade anknytning 

till den utbildning som de hade gått. I och med att Skatteverket levde upp till detta säger 

anställd 1: 

 

”Samtidigt måste jag säga att jag inte skulle söka vad som helst, jag tänkte att här skulle min 

utbildning passa, här kommer jag få sådana arbetsuppgifter som motsvarar min utbildning.” 

 

Ett par av respondenterna nämner även intresset för skatt som en anledning till varför de valde 

att söka arbete på Skatteverket. Trots detta så såg ingen av dem som vi intervjuade under 

ekonomutbildningen Skatteverket som en drömbild den dag de skulle ta steget ut på 

arbetsmarknaden.  

 

Förväntningarna på hur arbetsplatsen skulle vara när de anställda kom till Skatteverket är 

relativt lika mellan respondenterna. Det är många som nämner att de hade fördomar om hur 

det fungerade och såg ut på en statlig myndighet. Anställda 3 säger: 

 

”När jag började här förväntade jag mig en korridor, där människor satt i små rum, med 

stängda dörrar. Det var min bild, man var gärna lite grå, man hade polo och mjäll på 

axlarna…” 

 



Kapitel 7 - Empiri 
 

 -43-  

Respondenterna framhäver dock att organisationen var bättre i avseende på arbetsplatsen än 

vad de först tänkt. Personalen inom organisationen är inte grå och sitter inte instängda på sina 

rum utan arbetar mycket i grupp och har öppna diskussioner.  

 

Anställdas förväntningar, innan de började på Skatteverket, på arbetsuppgifterna var i många 

fall högre än på själva arbetsplatsen i sig. Respondenterna säger att de förväntade sig 

kvalificerade uppgifter och detta tycker även övervägande del att de har i dagsläget. Dock 

menar de att arbetsuppgifterna när de först kom in var mindre kvalificerade, men menar att 

om man söker sig vidare inom verket så får man mer kvalificerade uppgifter. Flera av 

respondenterna påpekar även att de ser den utbildning som Skatteverket ger sina nyanställda 

som en anledning till varför de sökte sig dit. Flertalet av respondenterna tycker även att den 

utbildning som de har fått har varit bra. Anställd 2 säger: 

 

”Ja det tycker jag vi har fått väldigt mycket och bra utbildning, hur många kurser som helst... 

Och kompetenta lärare på kurserna. Det vart ju lite som att fortsätta på universitetet första 

året…” 

 

På frågan om det var viktigt i vilken sektor som respondenten skulle arbeta i efter sin examen 

så svarade alla anställda på Skatteverket att det inte var av speciellt stor betydelse. Dock 

påpekar anställd 2 att hon valde offentlig verksamhet för att hon trodde att arbetsbelastningen 

skulle vara lägre och friheten skulle vara större än inom privat sektor. Då hon inte fann det 

möjligt att arbeta så mycket, av personliga skäl, så var Skatteverket ett bra val enligt henne.  

 

Ingen av de anställda som vi har intervjuat söker idag arbete inom andra organisationer. 

7.2.2 Revisionsbyråerna 

Chefernas syn 

De två revisionsbyråerna där vi har genomfört våra intervjuer har som princip att intervjuerna 

som föregår anställning sker i olika steg.  På båda byråerna träffar den arbetssökande under de 

två första intervjuerna blivande arbetskamrater och kontors- eller gruppchefen. Ett av 

kontoren sköter sin rekrytering lokalt medan det andra kontoret tar hjälp av 

personalavdelningen i Stockholm för personlighetstester av de individer som är kallade till 

intervju. Den byrå som har valt bort personlighetstestet har istället valt att göra en ytterligare 
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intervju som sker mer informellt, exempelvis komma dit och fika med personalen. Detta för 

att chefen ska kunna se hur personen agerar socialt och hur denne passar in i gruppen. Båda 

byråerna uttrycker att de varit väldigt lyckosamma i sin rekrytering.  Chef 4, på byrån som tar 

hjälp av personalavdelningen, uttrycker det på följande vis: 

 

”…vi har fått både medarbetarnas perspektiv och ledarens perspektiv och Human Resouce. 

Det tror jag är ganska klokt, vi har varit väldigt lyckosamma i rekryteringen” 

 

Under den informationsträff som en av byråerna höll i och som vi var närvarande på 

framhävde organisationen vikten av att rekrytera duktiga och kompetenta medarbetare som 

socialt ska passa in på arbetsplatsen. De berättade även att den sociala kompetensen har fått 

en allt större roll i deras rekryteringsprocess. En av cheferna nämner även att det blivit allt 

viktigare med social kompetens då ny personal rekryteras. Chef 6 uttrycker det så här: 

 

”Det är viktigt idag, tillskillnad från förr i tiden, med den sociala kompetensen. Förr tittade vi 

mycket på betyg och kunnighet, […] nu tittar vi mer på social kompetens.” 

 

Cheferna tror att nyanställda får en rättvis bild av verksamheten under anställningsförfarandet. 

En av cheferna framhäver vikten av att förväntningar specificeras från båda håll, så både den 

anställde och chefen vet vad som gäller, detta underlättar för båda parter senare om 

anställning blir aktuellt. Cheferna anser även att de är öppna med nackdelarna som finns med 

att arbeta på en revisionsbyrå innan någon anställs. Chef 5 uttrycker det så här: 

 

”Sen är det ju naturligtvis lite så att när man vänder på bredare front så blir det ju lite av 

reklam, man lyfter ju endast fram det som är positivt och det är klart det finns ju baksidor 

med att jobba här också naturligtvis. […] Jag tycker vi brukar vara väldigt tydliga med på 

anställningsintervjuer och så att på nåt sätt tona ner den här glamorösa bilden att det finns 

saker som inte är så positivt också för att det inte ska bli en överraskning när man kommer hit 

och folk inte ska känna sig besvikna.” 

 

Vidare berättar chef 5 att det redan vid anställningsintervjun är viktigt att förmedla till dem 

som ska rekryteras att det är en hög arbetsbelastning vissa perioder på året. När vi frågar vilka 

baksidor som beskrivs under en anställningsintervju svarar han:  
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”Framförallt är det arbetsbelastningen. Det ställs ju ganska höga krav på att man ställer upp 

och vissa perioder är det väldigt mycket arbete. Det är väl de främsta nackdelarna som jag 

ser det.” 

 

De chefer som vi har intervjuat anser att det har blivit svårare att hitta ny kompetent personal 

sedan arbetsmarknaden blev bättre. Spontanansökningarna har exempelvis blivit färre i och 

med att konkurrensen hårdnat om kompetenta individer. 

 

”… för två år sen bara så sökte vi en gymnasieekonom för löpande bokföring och vi fick 70-

80 ansökningar, där flertalet var civilekonomer som drog hemma. Nu är det betydligt svårare, 

även om folk söker och man får hit dom på intervju så kan det vara så att dom inte vill gå 

vidare, dom har fått nåt annat eller löneökning, mycket så är det.” 

(Chef 4) 

 

Den största svårigheten vid rekrytering enligt cheferna på byråerna är dock inte att få tag på 

nyutexaminerade akademiker utan det är att få tag på specialistkompetenser och personer med 

erfarenhet från revisionsbranschen. Dock framhäver chef 6 att det även i vissa fall är en fördel 

med att rekrytera nyutexaminerade ekonomer för de ”blir stöpt i vår form då, vilket kan vara 

en fördel”. 

 

Under intervjuerna med cheferna på revisionsbyråerna har det framkommit att båda byråerna 

har en låg personalomsättning.  

Anställdas syn 

Vid våra intervjuer var det flera av respondenterna på revisionsbyråerna som framhävde 

organisationernas goda rykte och de stora utvecklingsmöjligheterna som förklaring till varför 

det sökte sig till respektive byrå: 

 

”…det finns mycket möjligheter inom organisationen, man har sett (företagets namn) när man 

har pluggat.”  

(anställd 6) 

 

Flera av de anställda nämner även fördelen med att arbeta i en stor organisation som positivt 

med att arbeta på en av de större revisionsbyråerna. 



Kapitel 7 - Empiri 
 

 -46-  

”…ja det är ju en känd organisation som har väldigt bra rykte bland ekonomstudenter och så 

där, jag har känt att det varit en sån målgrej att komma in i en stor organisation som folk 

känner till.”  

(anställd 7) 

 

Gemensamt för de anställda har även varit att de har haft ett intresse för att arbeta med 

revision. 

 

”Ja, för att jag ville syssla med revision för det första och att det är en stor byrå som ger 

mycket möjligheter.” 

(anställd 8) 

 

De anställda som har ingått i vår undersökning tycker att arbetsgivaren har levt upp till de 

förväntningar som de hade när de sökte arbete inom organisationen. Anställd 8 säger att trots 

att hon målade upp en väldigt positiv bild av hur det skulle vara att arbeta på revisionsbyrån 

så har arbetsgivaren levt upp till de förväntningarna. Många av respondenterna framhäver 

utbildningen som en faktor till varför de valt att söka sig till revisionsbyråerna. De säger att 

det märks att organisationen vill satsa på dem som nyanställs, framförallt i form av utbildning 

och de anser att denna utbildning har varit mycket bra. 

 

Ingen av de anställda framhäver att det var en specifik revisionsbyrå de ville till utan mer att 

de ville till någon av de största byråerna. Anställd 9 uttrycker det så här: 

 

”Man kände ju ändå det att man vill jobba med någon av de större revisionsbyråerna och då 

var valet ganska lätt.” 

 

Bland respondenterna från revisionsbyråerna kan vi tydligt se att fördomar om den offentliga 

sektorn finns. Dock påpekar flertalet av de att kanske inte vet, men har fått uppfattningen om 

att det är på ett specifikt sätt och därför inte kan tänka sig att söka sig till den offentliga 

sektorn. Några av respondenterna säger dock att de skulle kunna tänka sig att arbeta inom 

offentlig sektor. Ingen av dem som vi har intervjuat söker idag arbete inom andra 

organisationer. 
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7.3  Lön och belöningssystem 

7.3.1 Skatteverket 

Chefernas syn 

Cheferna på Skatteverket säger att ingångslönen för en nyutexaminerad akademiker är låg i 

förhållande till den privata marknaden. Dock tror de att lönen upplevs som viktig för unga 

nyanställda. När vi frågade cheferna hur viktig de tror att lönen är för att behålla personalen så 

svarar chef 2 att: 

 

”Bland yngre tror jag att det är rätt viktigt, speciellt bland yngre killar. I och med att det är 

ett lätt mätbart instrument” 

 

Här menar hon att en person är ute efter olika saker beroende på vilken fas i livet som 

personen befinner sig i. Hon menar att en för en yngre person utan familj är pengarna viktiga, 

men när personen senare i livet får barn kanske det inte bara är till de monetära fördelarna 

man ser med ett arbete, då kan andra saker få större vikt.  

 

”Det kanske är kontroversiellt att säga… Det är mycket kvinnor som jobbar här och det ska 

man inte sticka under stol med att det är lättare att jobba deltid och så här. […] Det 

accepteras och det uppmuntras” 

(Chef 2) 

 

Alla cheferna säger att de har tydliga begränsningar från centralt håll hur mycket som varje 

kontor ska få vid en lönerevision då den baseras på en pott. Dock anser cheferna att de har 

stora möjligheter att styra med de medel som de sedan tilldelas. Chef 3 uttrycker det så här:  

 

”Då vill jag säga så, det finns tydliga regler som gör att jag får ett stort utrymme... Jag 

jobbar mycket med en lönestruktur. Jag arbetar mycket med att de som har bäst betalt de ska 

bli lite stjärnor och det får gärna vara känt.” 

 

Chef 3 säger att han inte avsiktligt går ut och berättar för medarbetarna vem som får mest 

betalt, men det framkommer. Han menar att detta skapar en atmosfär där alla individer vet att 

gör de ett bra arbete så kommer detta att löna sig. Likaså menar chef 1 att även om 
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Skatteverket ligger lite sämre till lönemässigt än andra verk så är lönen ett viktigt styrmedel. 

Vidare menar hon att det är viktigt att utnyttja de möjligheter man har som chef vad gäller att 

styra med hjälp av lönesättningen. Hon säger också att Skatteverket tidigare inte varit speciellt 

duktiga på detta, men att chefer på verket under senare år börjat använda lönen som styrmedel 

tydligare. Cheferna uttrycker också att de skulle vilja ha mer pengar att använda till löner och 

att anställda på Skatteverket ligger lågt lönemässigt i jämförelse med andra statliga verk och i 

jämförelse med revisionsbyråer. 

 

”…nu sa jag att dom bästa inte slutar men samtidigt så tror jag att lönen är ju ett jätteviktigt 

styrmedel…och vi ligger ju lite sämre till än vad många andra statliga verk gör. Det är nåt 

som facket håller på med. Man får inte vara för negativ och säga att vi inte har möjlighet för 

jag tycker att vi har möjligheter och jag tycker att det är viktigt att man verkligen tar dom 

möjligheter som man verkligen har som chef.” 

(Chef 1) 

 

Cheferna menar att de på Skatteverket inte lockar anställda med höga löner. De menar att det 

främst är andra faktorer som får personer att söka sig till organisationen. Bland annat nämner 

chef 3 att: 

 

”Ja man ser det som en bra merit, som en språngbräda och jag tror att det är därför många 

söker sig hit. Vi är dåliga på att göra reklam för oss själva, för vad vi står för och hur vi 

arbetar. Jag tror att många ser det som sitt första arbete och vi rekryterar ju många från 

universitetet som är nyutexaminerade.” 

 

Cheferna menar också att om en anställd enbart ser lönen som viktigt för att stanna inom 

organisationen, så kanske inte Skatteverket är en arbetsplats för dem. De menar att det är 

många andra faktorer så som frihet i arbetet, utmanande arbetsuppgifter och bra balans mellan 

arbete och fritid som varje individ måste väga in när de väljer att arbeta inom organisationen.   

 

Det finns inget belöningssystem och inte heller någon chans att få bonus på Skatteverket. 

Dock säger en av cheferna att försök har gjorts att skapa någon typ av belöningssystem, men 

att detta inte kunnat utformas på ett sätt som fungerat. Dock menar denna chef att han ibland 

känner att han skulle vilja ha möjligheten att ge någon form av belöning och det finns då 
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tankar på att utforma någon form av icke-monetärt belöningssystem där personalen ska kunna 

få exempelvis en middag av organisationen om de uppnår sina mål.  

Anställdas syn 

Samtliga anställda på Skatteverket säger att de är missnöjda med sin lön, framförallt i 

jämförelse med den privata sektorn. Övervägande delen anser även att det är just lönen som är 

den största nackdelen med att arbeta inom Skatteverket. När vi frågar anställd 5 om han är 

nöjd med sin lön svarar han: 

 

”Nej, det kan jag inte påstå att jag är. Det är man aldrig. Det är väl enskilt största faktorn till 

att flytta på sig.” 

 

När jämförelse görs av de anställda med privata sidan anser de anställda på Skatteverket sig 

ligga en bit efter lönemässigt, men dock hävdar flertalet att om man slår ut det på timmar så 

blir det inte sämre timlön än inom den privata sektorn. Många av de anställda på Skatteverket 

är av uppfattningen att anställda på exempelvis revisionsbyråer arbetar fler timmar. Anställd 2 

säger ”Men de är ju så att en lön förpliktigar också”. Hon menar att har man en högre lön så 

ställs det även högre krav på individen att ställa upp för organisationen. De flesta anställda 

menar att de är nöjda med sin lön i förhållande till andra i organisationen. 

 

Som vi nämnt tidigare finns det ingen typ av belöningssystem på Skatteverket. En av de 

anställda säger även att det skulle rimma illa om Skatteverkets anställda skulle få belöning när 

det arbete de utför är en myndighetsutövning.  

 

Samtliga anställda på Skatteverket menar att det främst är annat än monetära belöningar som 

motiverar dem att stanna i organisationen. De allra flesta nämner arbetsuppgifterna, trivseln, 

friheten samt balansen mellan arbete och fritid som de viktigaste faktorerna till att stanna kvar 

på Skatteverket. 

7.3.2 Revisionsbyråerna 

Chefernas syn 

Samtliga chefer på revisionsbyråerna anser att lönerna för en nyanställd inom 

revisionsbranschen är låg i jämförelse med vad som betalas i andra branscher. De påpekar 

dock att de anställda som klättrar på karriärtrappan tjänar bra. Chef 6 säger: 



Kapitel 7 - Empiri 
 

 -50-  

”När man är yngre är det väldigt viktigt (med lön), när man sedan blir äldre blir andra saker 

viktigare, Och då kan det ibland var tufft för oss när vi ska konkurrera med företag som 

ibland betalar lite bättre lön. Generellt sätt ligger, som jag sa inledningsvis, 

revisionsbranschen lite lågt marknadsmässigt sätt i början. Men jag vill påstå har man bara 

uthållighet och har målet inställd på att bli kvalificerad (revisor) så löser det sig så 

småningom.”  

 

På de revisionsbyråer som har ingått i vår studie finns det flera olika belöningssystem. Ett av 

dessa ingår i karriärtrappan och finns på båda byråerna. Detta är det högsta steget på och 

innebär att den anställde blir delägare i byrån. För att få bli delägare måste den anställde 

förbinda sig genom avtal att stanna kvar i organisationen under en viss tid. Liknande avtal kan 

även skrivas med anställda som inte är delägare. När en anställd ingår ett sådant avtal utgår en 

ersättning som kompensation för att personen förbinder sig att stanna på byrån eller att de får 

betala en straffavgift om de slutar och tar med sig kunder. 

 

”Penalty-avtal i princip då och det har ju en avskräckande effekt, [...] Och när man gör det 

får man ofta ett bonusavtal som plåster på såren.  

(Chef 4) 

 

Samtliga chefer säger att alla löner sätts individuellt, men att det vid nyanställningar i princip 

inte finns något utrymme att locka med lön, chef 4 säger ”utan då är det ju standardpaket som 

ges”. Chef 5 och Chef 6 beskriver det som minimilöner. De intervjuade cheferna är också 

överens om att lönen inte är något byråerna vill locka med när det gäller att locka till sig 

nyutexaminerade ekonomer utan det man istället lockar med är goda möjligheter till 

utbildning och en karriärtrappa som i framtiden kan ge en bra lön. Chef 6 menar att en del 

bara tänker pengamässigt, men att organisationen istället ger mycket annat också ”sen vill jag 

påstå att man under tiden får väldigt mycket tillbaka av företaget i form av utbildning och 

utveckling”. 

 

Cheferna nämner även att när en person har blivit revisor finns det möjlighet att värva egna 

kunder till organisationen och då får personen en viss summa för detta, vilket betyder att 

individerna har större möjlighet att påverka sin lön senare i karriären på byråerna. 
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När vi frågar chef 4 vilka han upplever att det är som lämnar organisationen så säger han att 

det ofta är de som har möjlighet att ”tjäna betydligt mera pengar på annat håll”.  Cheferna 

anser dock att de får räkna med att tappa personal och alla kan inte gå hela vägen och bli 

auktoriserade revisorer. Det anses dock inte enbart negativt att de anställda lämnar byrån för 

andra företag i näringslivet. Chef 6 säger: 

 

”Vi brukar väl ibland klaga inom branschen att vi klarar av utbildningen åt väldigt många 

företag som tar vår duktiga personal. Men det är bara positivt för då har vi ambassadörer ute 

på företagen också, så det får vi bjuda på.” 

 

Cheferna framhäver inte att de styr via lön mer än att lönen sätts individuellt och efter 

prestation till viss del. En av cheferna framhäver att han tycker att han begränsas av att 

använda monetära belöningar i alltför stor utsträckning: 

 

”Men jag tycker att man begränsas lite av ändå på nåt sätt att man kan inte favorisera vissa 

individer i organisationen för det sprider sig i organisationen och sen får man antingen ett 

tryck att alla ska ha allting eller så får man den här missämja i gruppen. Jag tycker nog att 

det är mer den typen av faktorer som gör det svårt, att använda sig av dom som verkligen 

finns.” 

(Chef 5) 

 

Dock anser cheferna att de har ett relativt stort utrymme att ge löneförhöjningar till de 

personer som de verkligen vill behålla inom organisationen. De kan även locka med 

utlandsutbildningar som nyckelpersoner efterfrågar. En annan form av ekonomisk belöning 

som används är engångsbelopp för goda arbetsinsatser. Dessa belopp är en sorts bonus och 

cheferna säger att dessa betalas ut i samband med prestationen och inte i slutet av året för att 

den anställde ska minnas varför denne erhöll bonusen.  

Anställdas syn 

De anställda är ense om att lönen på revisionsbyråerna inledningsvis inte är speciellt hög men 

de påpekar också att man som anställd på en revisionsbyrå kostar mycket för arbetsgivaren i 

början i form av utbildning. På frågan om lönen är en anledning till att stanna kvar i 

organisationen svarar anställd 6:  
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”… så man får se det lite i perspektiv. Då kommer det att bli mycket bättre. Just för att man 

får så mycket utbildning och eftersom man kan utvecklas så bra här. Man får ha lite is i 

magen. ” 

 

Flera av de anställda ser den påkostade utbildningen som en kompensation för låg lön i början 

av karriären. De är medvetna om att utbildningen kostar organisationen mycket pengar och 

vet att om de stannar kvar i organisationen kommer de att få en bättre lön i framtiden.  

 

”Som ny får man ju väldigt mycket tillbaka genom kurser och annan erfarenhet som man 

får.” 

(Anställd 8) 

 

Samtliga anställda menar att lönen inte är den främsta anledningen till att stanna i 

organisationen. De menar att andra faktorer så som karriärmöjligheter, arbetsuppgifter och 

trivsel är minst lika viktiga. 

 

Senare under sin karriär på revisionsbyrån, när de är färdiga revisorer, kan den anställde 

påverka sin lön genom att exempelvis värva nya kunder till organisationen. Att de anställda 

har möjlighet att påverka sin lön ses som en stor fördel. Anställd 9 säger:  

 

”Och sen är det ju så att ju mer kunder och sånt som jag kanske drar in då när jag är färdig 

och det finns ju belöningssystem för det också, så då kan man ju påverka sin lön på ett annat 

sätt.” 

 

7.4 Arbetsutformning och arbetsinnehåll  

7.4.1 Skatteverket 

Chefernas syn 

På Skatteverket är cheferna överens om att arbetet till största del ses som en utmaning av de 

anställda. Dock anser cheferna att problemet är att när man är nyanställd kan arbetet anses 

vara ganska enformigt och inte så kvalificerat. Cheferna upplever att det är många av dem 

som är nyrekryterade som slutar på grund av att de tycker att det är ett okvalificerat och 
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enformigt arbete. Cheferna ser det som ett problem att det finns många rutinarbetsuppgifter 

inbyggt i verksamheten, men menar att detta arbete också måste göras. 

 

”Så vårt uppdrag är ju inte att hitta komplicerade, kvalificerade eller utmanande 

arbetsuppgifter, utan det är ju att göra jobbet.” 

(Chef 1) 

 

Under intervjuerna tar cheferna upp att det pågår ett arbete för att rutinarbetet för de 

högutbildade inom organisationen ska bli mindre, de anställda ska få hjälp att sköta uppgifter 

som de är överkvalificerade för. Automatiseringen som har genomförts har även hjälpt till att 

reducera vissa rutinarbetsuppgifter så som exempelvis inrapporteringen av deklarationer som 

nu görs allt oftare via Internet. Cheferna påpekar att automatiseringen blir allt viktigare i och 

med att många som arbetar på Skatteverket är i pensionsåldern och de som nyrekryteras 

enbart är akademiker.  

 

Friheten i arbetet tror cheferna är en viktig faktor till varför personalen stannar kvar i 

organisationen. Cheferna menar att arbetet innebär stor frihet i den mån att varje anställd 

bestämmer när en arbetsuppgift ska utföras, inom rimliga gränser. Dock vad som ska göras 

kan inte individerna själva bestämma utan detta bestäms centralt, då ett visst antal och en viss 

typ av revisioner och granskningar ska göras på olika platser i landet.  

 

Cheferna tar upp att sociala aktiviteter för de anställda behövs för att de ska trivas och för att 

de ska lära känna varandra i gruppen. Ibland anordnas det en trivselresa, där de kombinerar 

resan med att utföra någonting som är förknippat med arbetet, exempelvis ett studiebesök. De 

säger även att det anordnas diverse gruppaktiviteter inom varje arbetslag, som exempelvis 

bowling. De har även någon fest per år där hela kontoret närvarar. Det finns inga aktiviteter 

på Skatteverket som inbegriper alla anställda i hela landet.  

 

Samtliga av de chefer som vi intervjuat på Skatteverket anser att de anställda har en bra 

balans mellan arbete och privatliv. Alla cheferna nämner det flextidsavtal som innebär att de 

anställda på Skatteverket har stor frihet att själva lägga upp sin arbetsdag. Det är även uttalat 

från ledningen att anställda inte ska arbeta mer än 40 timmar i veckan och detta är något som 

efterlevs av de anställda. När vi frågar chef 1 om hon anser att de anställda har en bra balans 

mellan arbete och privatliv svarar hon: 
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”Vi jobbar mycket med sådana saker att man inte ska sitta här för mycket eller ha för mycket 

plusflex för då är det nåt som inte stämmer. Vi försöker ta tag i det om du sitter och jobbar 

mer än vad dom har betalt för. Du ska inte jobba 60 timmar i veckan, då är det nåt som inte 

stämmer.” 

 

Samma chef nämner att anställda inom staten inte ska arbete övertid utan då ska istället fler 

personer anställas i organisationen. Hon och ännu en chef nämner att de arbetar aktivt för att 

få personer som arbetar för mycket att dra ner på sin arbetstid. De säger att de exempelvis 

pratar med de anställda och försöker avlasta dem som har hög arbetsbelastning. 

Anställdas syn 

De anställda på Skatteverket upplever inte rutinarbetet som cheferna nämner som något 

problem i dagsläget utan ser det mer som en del av helhetsuppgiften.  

 

”…man kanske kan se det som att det tillhör handläggningen, att det tillhör ärendet att gå 

och hämta den…”  

(Anställd 3) 

 

Arbetsuppgifterna nämns av många respondenter som en av de största fördelarna med arbetet 

på Skatteverket och flera av respondenterna beskriver de arbetsuppgifter som de utför som 

mycket kvalificerade och utmanande. Så här svarar anställd 1 på frågan ser du dina 

arbetsuppgifter som utmanande: 

 

”Det är dem. Det händer hela tiden väldigt mycket. Både lagarna ändras och vi tittar och 

granskar olika saker varje år. Och det blir att man lär sig lite mer och fördjupar sig lite mer 

varje år.” 

 

Alla anställda har även uppfattningen att de har stor frihet när en arbetsuppgift ska utföras, 

dock menar de att de är styrda i vad som ska utföras eftersom detta beslutas centralt. 

 

De allra flesta respondenter menar att en av de största anledningarna till varför de stannar kvar 

i organisationen är att de trivs med sitt arbete och sina arbetskamrater. De nämner att 

organisationen försöker att få dem att trivas genom att anordna olika aktiviteter och 

trivselresor.  
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De anställda som vi har intervjuat på Skatteverket anser att det går mycket bra att kombinera 

arbetslivet med privatlivet. Flera av dem berömmer det flextidsavtal som finns och det är bara 

en av respondenterna som arbetar mer än fyrtio timmar i veckan. Flera anställda anser även att 

en av de största fördelarna är friheten som de tycker arbetet på Skatteverket innebär. Det är 

heller inga problem att vara barnledig säger några av respondenterna och de tycker att de får 

stor förståelse från sina chefer vad gäller barnledighet och vård av sjukt barn. När vi frågar 

anställd 2 hur det går att kombinera arbetsliv med privatliv svarar hon: 

 

”Det går ju mycket bra. Det är den största fördelen som jag ser det och det tror inte jag man 

tänker på innan man har barn, jag gjorde inte det, men jag inser det nu. För det är ju så har 

man barn och barnen blir sjuka, vilket barn blir på dagis väldigt mycket och då gäller det ju 

att stanna hemma såklart och skulle någon knorra över det så skulle man ju känna väldig 

press. Det gör man inte här för det är helt okey... ” 

7.4.2 Revisionsbyråerna  

Chefernas syn 

Samtliga chefer på revisionsbyråerna är överens om att de tror att de nyanställda ser sitt arbete 

som en utmaning. Cheferna är också överens om att det i mångt och mycket är upp till den 

anställda att anta utmaningen.  

 

För att undvika att de anställda ekonomerna ska utföra för mycket rutinarbete har man på en 

av byråerna anställt en sekreterare för att ta hand de uppgifter som akademikerna är 

överkvalificerade för. Men cheferna är samtidigt överens om att man i början av sin karriär på 

en revisionsbyrå får räkna med att utföra ganska mycket rutinarbete. Chef 6 menar dock att 

”…det gäller ju att man måste vara noga med att planera uppdragen så att det blir en bra 

mix.”  

 

Cheferna berättar även under intervjuerna att det är viktigt att organisationen arbetar med 

sociala aktiviteter för att de anställda ska lära känna varandra samt att de då kan känna sig 

som en del i en helhet. Båda revisionsbyråerna har resor som inbegriper alla anställda på 

byråerna i Sverige. Då träffas alla och de anställda kan skapa kontakter på andra kontor, samt 

att de får en sammanhållning inom hela organisationen. Vidare åker båda byråerna på 

kontorsresor där alla anställda på kontoret åker utomlands i några dagar. Även andra saker 
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arrangeras som exempelvis fester av olika slag. Cheferna menar att efter en period som varit 

tuff arbetsmässigt, som kanske inneburit att de anställda inte sett varandra så mycket, så 

brukar de alltid ordna med någonting. Detta för att de anställda ska veta att efter den 

arbetstunga perioden kommer det en belöning i form av en social aktivitet.   

 

När vi frågar cheferna om de tror att de anställda tycker att det är en lagom balans mellan 

arbete och fritid så svarar de att de anställda nog inte tycker att det är det under våren 

eftersom det då är en väldigt hög arbetsbelastning på grund av alla bokslut. Men cheferna tror 

att sett över hela året så arbetar de flesta inte mer än 40 timmar per vecka. En av cheferna 

påpekar att stress är vanligt förekommande och att det är det problem som framförallt lyfts 

fram i deras medarbetarenkät. På frågan tror du att de anställda har en bra balans mellan 

arbete och fritid svarar chef 4: 

 

”Nej det är det nog inte. Stress är det största bekymret vi har som tas upp på 

medarbetarenkäter. Stress återigen. Speciellt våren och vintern är fruktansvärda å andra 

sidan är det många som tar ut långa semestrar, sju, åtta veckor tar man ju ut då man arbetar 

upp så stora övertidssaldon.” 

 

Cheferna anser dock att det tas stor hänsyn till om personal vill gå ner i arbetstid och vill vara 

föräldralediga. Chef 4 menar att organisationen i sig inte har några närmre krav på att 

anställda ska arbeta heltid, men att de anställda ofta vill det för de känner ett stort ansvar 

gentemot sina kunder, ”…det som är drivande här är kundrelationen.” 

Anställdas syn 

Bland de anställda på revisionsbyråerna råder det konsensus om att de ser sitt arbete som en 

utmaning. De säger att de lär sig nya saker i princip varje dag och det görs många jämförelser 

med hur mycket man har lärt sig i skolan och arbetet på revisionsbyrån anses då som mer 

lärorikt:  

 

”Handen på hjärtat så känns det som om jag har lärt mig mer på det här året än jag gjorde i 

skolan.”  

(Anställd 7) 
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Ingen av de anställda tycker att de får utföra mycket arbetsuppgifter som de är 

överkvalificerade för. Istället upplevs det som ganska behagligt att ibland få utföra 

arbetsuppgifter som inte är så utmanande:  

 

”Det är klart att man får göra vissa tråkiga saker. Men inte i det stora hela, då kanske det är 

skönt att göra de här grejerna när man har suttit och varit väldigt fokuserad på såna jobbiga 

saker då man måste lära sig väldigt mycket, då kan det vara skönt att göra någonting som 

man tycker det här kan jag jättebra.” 

 (Anställd 6) 

 

Trivseln på arbetsplatsen tas upp som viktig för de anställda och alla menar att de tycker 

organisationen är noga med att de anställda ska trivas. Anställd 8 säger ”överhuvudtaget 

tycker jag faktiskt att det är en organisation som verkligen anstränger sig för att personalen 

ska trivas”. Alla anställda nämner att det anordnas resor och finns många olika trivselåtgärder 

för att de ska känna sig som en del av organisationen och skapa gemenskap. 

 

De anställda uttrycker att det är svårt att få en bra balans mellan arbete och fritid under årets 

första månader. Men de anser att det kompenseras tack vare en längre ledighet på sommaren. 

Anställd 6 säger: 

 

”Men sen är det ju så att tiden är ju en bristvara januari, februari och mars det spelar ingen 

roll hur mycket du kan styra den, det är ändå, det gäller att hitta den tid som blir över, men 

samtidigt har du ju en väldigt lång ledighet på sommaren.” 

 

De anställda uttrycker att organisationen tar hänsyn till och är flexibel för om någon person 

vill gå ner i arbetstid och att det aldrig är något problem att vara föräldraledig. Även den 

flexibilitet som finns gällande arbetstid upplevs som en stor fördel för att nå en balans mellan 

arbete och fritid. Anställd 9 menar att: 

 

”Jag kan sitta hemma och jobba i två dagar bara jag meddelar var jag finns. Det tycker jag 

är en del av friheten att man kan styra sitt arbete om det inte är så att jag är bunden att vara 

ute hos en kund. Annars kan jag göra vad jag vill liksom och det tycker jag är jättehärligt. 

Det är den största faktorn vad det gäller positiva bitar tycker jag.” 
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7.5 Karriär 

7.5.1 Skatteverket 

Chefernas syn 

Bland de chefer som vi har intervjuat på Skatteverket anser man inte att intresset för att göra 

chefskarriär hos de anställda är speciellt stort. De chefer som vi har intervjuat säger att det är 

få sökande på chefstjänster som annonseras ut internt i organisationen. Chef 3 säger:  

 

”… ibland känner jag att jag skulle vilja sparka en del i röven så att dom tog lite mer initiativ 

(skratt) att utveckla sig själva.” 

 

Även chef 2 menar att karriär inte är så viktigt för de anställda. Hon menar att om man arbetat 

på Skatteverket länge så kanske det finns andra faktorer som är mer viktiga än att främst göra 

karriär. Samtliga chefer påtalar dock att det finns goda möjligheter att göra karriär om det 

finns intresse hos den anställda. Alla cheferna menar att det är upp till varje individ att ta för 

sig och söka tjänsterna, för möjligheterna inom organisationen är stora både vad gäller chefs- 

och specialistkarriär. 

 

 ”Å andra sidan finns ju möjligheten att göra karriär om du vill, om du vill ta för dig så går 

det. ” 

(Chef  2) 

 

Cheferna framhäver även att karriärvägarna inom Skatteverket bör bli tydligare. Speciellt en 

chef hävdar att Skatteverket ej lever upp till de förväntningar som nyanställda har på 

organisationen, eftersom utvecklingsplanerna för de anställda ofta är för kortsiktiga. Det kan 

då vara svårare för de anställda att se sin egen karriär inom organisationen, den är inte så 

utstakad.  

 

Cheferna anser dock att det finns ett större intresse hos de anställda att specialisera sig än vad 

det finns ambition att göra en chefskarriär. De påtalar även att det är relativt vanligt med 

förflyttningar inom organisationen då Skatteverket är en stor organisation med många 

möjligheter. Dock menar cheferna att geografiska förflyttningarna för många anställda 
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innebär att de väljer bort att göra karriär, för att det i och med det krävs den anställde 

exempelvis måste pendla.  

Anställdas syn 

Karriär är inte något som prioriteras speciellt högt av de anställda på Skatteverket. En av 

respondenterna säger att det i och för sig finns möjligheter till karriär, men att dessa är relativt 

begränsade om man inte vill bli chef. Inom Skatteverket är det vanligare att de anställda blir 

specialister än att de satsar på en karriär som chef.  På antalet sökande till interna tjänster 

märker de anställda även att intresset för att bli specialist också är större än intresset för att bli 

chef. Den karriärväg som främst nämns är att arbeta inom revision.  

 

”Men sen finns det ju om man om några år skulle tycka att nu har jag provat på det här att 

vara skatterevisor så finns det andra saker som man kan göra. Till exempel att specialisera 

sig på ekobrott eller om man tycker att något skatterättsligt område känns speciellt intressant 

så kan man specialisera sig där. Jag tycker att det finns mycket som man kan inrikta sig på. 

Man kan även gå in på chefsbanan.” 

(Anställd 1) 

 

När vi frågar hur karriären har sett ut för dem som började samtidigt som respondenterna 

svarar de flesta att väldigt få är kvar på samma plats där de ursprungligen fick sin anställning. 

Detta visar sig även i svaren på frågan om respondenterna har ambitionen att avancera eller att 

specialisera sig, då de flesta svarar att de främst skulle vilja specialisera sig. Några av de 

anställda nämner att det kan krävas att man flyttar på sig för att få möjligheten att specialisera 

sig inom vissa områden. 

 

”Det finns ju om du vill bli chef, ledarkarriär det går alltid. Det är inte så många som vill bli 

chefer det är inte så många sökande på de. Så vill man bli chef så finns det ju möjligheter, 

men vill man inte det så då är det ju lite mer begränsat. Det finns ju lite i Linköping 

regionkontoret, specialisering mot stora företag och ekobrottsrevision då. […], sen finns det 

väl även tjänster på huvudkontoret i Sthlm också men det är ett steg till då.” 

(Anställd 5) 
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Anställd 1 menar att det är viktigt att organisationen är noga med att utföra individuella 

utvecklingsplaner. Hon menar att: ”Det är väldigt viktigt tror jag att det sköts på rätt sätt från 

början för att den som är ny ska känna och se sig själv i organisationen.”  Hon menar att 

detta är ett sätt att få nyanställda att förstå att enkla och enformiga arbetsuppgifter idag, kan 

leda till mer komplexa och utmanande arbetsuppgifter i framtiden.  

 

Skatteverket är en stor organisation och många av de anställda framställer detta som både 

positivt och negativt. En del av respondenterna nämner att det i och med detta finns 

möjligheter att avancera internt, vilket är en fördel. Dock menar några av de anställda att en 

stor organisation innebär att den är relativt tungrodd och att beslutsvägarna är långa och 

många. 

7.5.2 Revisionsbyråerna 

Chefernas syn 

På de byråer där vi har utfört våra intervjuer finns det tydliga karriärtrappor som det är tänkt 

att den anställda ska följa. I korthet kan man säga att stegen, i båda fallen, innebär att den 

anställda först blir godkänd revisor, sedan bli auktoriserad revisor och den högsta nivån på 

stegen innebär att personen blir delägare i byrån. Dock är det endast ett fåtal personer som 

kommer att gå högre på stegen än till auktoriserad revisor. Karriärstegen finns för att de 

anställda ska se vilka möjligheter de har, men även för att visa vilka förväntningar 

organisationen har på den anställde. Chef 6 menar att:  

 

”Personalen har ju fasta utbildningsprogram och en karriärstege och det gör vi klart redan 

när de anställs vad vi förväntar oss av varje individ och då har man ju en klar karriärstege. 

Och att den är så tydlig tror jag gör att man lockas hit på den grundvalen.” 

 

Både chefer och anställda framhåller de stora möjligheter som finns inom organisationerna 

som en av de stora fördelarna med att börja arbeta på en revisionsbyrå.  

 

”… Vi har ju konsultavdelningar med specialistkompetenser och just det tror jag är viktigt för 

ett revisionsföretag att kunna erbjuda specialistmöjligheterna, att du behöver inte vara 

generalisten som du är som revisor, du kan ofta väldigt mycket, utan hos oss kan man också 
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smala in och bli specialist. Också möjligheten att jobba internationellt är nog lockande tror 

jag. Men just det här med utvecklingen tror jag är väldigt viktigt.” 

(Chef 6) 

 

Cheferna är också överens om att det är en bra start på karriären att arbeta på revisionsbyrå. 

Chef 4 säger: 

 

”…Fem hårda år, så säg att när du är 32 eller 35 eller vad det nu kan bli när man jobbat här 

då får man ofta en räkmacka in till en intressant befattning med oftast bra lön. Istället för att 

gå in som handläggare någonstans och sen tragglar man i 10-15 år och sen när man är 40 

får man erbjudande om att bli gruppchef.” 

 

Bland cheferna är man också överens om att karriär är något som är viktigt för de anställda. 

När vi frågar chef 4 om han märker att karriär är viktigt för de anställda svarar han:  

 

”Ja. På ett sånt här ställe så är ju nästan 80 % om inte mer sugna på karriär.”  Han berättar 

att det främst märks på så sätt att den anställda har ”förväntningar på att komma vidare på 

den här trappan”. 

 

Att trappan finns framhäver många av cheferna som någonting positivt. Detta får de anställda 

att hela tiden ha framtida mål med sitt arbetsliv och ser att de kommer framåt i karriären. Chef 

4 uttrycker det som att ”man stannar mycket för att man har en förväntan på att olika saker 

ska slå in… Jag tror det finns en förväntan och att det är det som driver folk”  

Anställdas syn 

Samtliga respondenter är överens om att det finns goda karriärmöjligheter inom 

organisationerna. Det finns både möjlighet att specialisera sig och att klättra på karriärtrappan. 

De anställda är också mycket intresserade av att göra karriär. På frågan har du ambitionen att 

göra karriär svarar till exempel anställd 6: ”Mm, absolut det är klart att man har.” Hon 

nämner senare att hon både är intresserad av att specialisera sig samt att hon kan tänka sig att 

ha ledaransvar i framtiden. De flesta säger också att det är upp till dig själv hur långt du vill 

gå. På frågan om det finns avancemangsmöjligheter i organisation svarar anställd 8:  
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”Ja absolut, det är helt upp till mig själv. Beroende på hur mycket man vill lära sig och hur 

långt man vill gå och så.” 

 

Samtliga anställda som vi har intervjuat säger att de inte bara ser goda karriärmöjligheter 

inom organisationen utan de tror att arbetet på en revisionsbyrå ses som en bra merit när man 

söker arbete på annat håll i näringslivet senare i sin karriär. 

 

Karriärtrappan är något som återkommer under intervjuerna med de anställda på båda 

byråerna. Den upplevs dels som positiv eftersom det finns en tydlig väg att gå men den 

upplevs även som begränsande till viss del. Som en nackdel med att arbeta på revisionsbyrån 

säger anställd 6:  

 

”Det var svårt…alltså på ett sätt är det kanske en nackdel att man…det finns en väldigt 

uppritad väg som man ska följa. Så du kanske blir lite… så du kanske inte ser utanför den 

själv, man vet ju inte om det är den bästa vägen, men förmodligen är det ju det. Men det 

kanske är svårt att se förbi den. Jag vet inte, bara om jag ska säga någonting. Du kanske blir 

väldigt påverkad.”  

  

Samtliga respondenter nämner också fördelen med att arbeta i en stor organisation och att det 

innebär stora möjligheter att göra karriär. En annan fördel som nämns med att arbeta i en stor 

organisation är möjligheten till geografisk förflyttning. Anställd 8: 

 

”Det är samma sak att vill inte jag bo kvar i Linköping så kan jag ju flytta någonstans runt 

om i Sverige också och ändå vara kvar med samma arbetsgivare. Det är inte många som kan 

göra det...” 

 

7.6 Lojalitet 

7.6.1 Skatteverket 

Chefernas syn 

Cheferna på Skatteverket tror att de anställda kan tycka att det är påfrestande att säga att de 

arbetar på Skatteverket när de är i privata sammanhang. Chef 3 baserar detta på att det 

generellt finns en negativ uppfattning om Skatteverket.  
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”Det tror jag är omgivningens uppfattning om vad Skatteverket gör. […] Det är liksom 

Skattmasen” 

 

Ovanstående chef menar att det självklart kan finnas en negativ inställning mot arbetsgivaren 

även från de anställda, men han hävdar ändå att de flesta har en övervägande positiv 

inställning. Han menar att merparten av de anställda anser att de har det bra på Skatteverket. 

Han nämner även att medias syn på Skatteverket påverkar hur de anställda ser på 

organisationen, vilket följande citat visar: 

 

”Och jag tror att som person kan nog dom flesta föra dialogen att vi jobbar på Skatteverket 

har det bra. Men man kan se hur journalister skriver ibland i tidningen om fogden och 

skattmasen. Och det är ju inte så kul. Men jag tror att man mest talar väl om 

organisationen.” 

 

På frågan om de anställda talar väl om organisationen svarar chef 1 följande, med hänvisning 

till en medarbetarenkät: 

 

”…då är det en fråga ”Skulle du rekommendera någon i din bekantskapskrets att jobba på 

Skatteverket?” Eller nåt liknande. Och det varierar lite beroende på hur det ser ut i 

organisationen vad vi får för svar. Jag tror att många som jobbar här tycker att det är 

besvärligt om man går på fester och så, för säger man att man jobbar på Skatteverket så 

kommer det väldigt mycket tankar, och det är inte alltid man vill ha det när man är på fest. 

Då kanske man överhuvudtaget undviker att prata om att man jobbar på Skatteverket.” 

 

Cheferna anser att de anställdas värderingar stämmer väl överens med Skatteverkets 

värderingar. En av cheferna nämner att generaldirektören är noga med att värderingarna ska 

genomsyra hela organisationen. Skatteverkets övergripande värderingar är att vara pålitlig, 

hjälpsam och offensiv. Värderingar anses som allmängiltiga och därför enkla att hålla med 

om. Chef 3 säger: 

 

”Sen talar vi om att våra grundläggande värderingar är att vi ska vara offensiva pålitliga och 

hjälpsamma. Om man talar om dom värderingarna med medarbetarna är det ingen som säger 

nej, jag vill inte vara offensiv eller pålitlig eller hjälpsam. Dom är ju ganska allmängiltiga, så 

på det sättet kan jag säga att dom stämmer överens.” 



Kapitel 7 - Empiri 
 

 -64-  

Alla cheferna är överens om att de anställda på Skatteverket har hög moral. De är exempelvis 

övertygade om att det inte finns några av de anställda som använder sig av svart arbetskraft i 

hemmet. 

Anställdas syn 

Samtliga anställda är överens om att de delar organisationens värderingar och att det inte går 

att ha till exempel svart arbetskraft om man arbetar på Skatteverket. För de flesta av de 

respondenter som har ingått i studien har dock inte företagets värderingar varit avgörande för 

valet av Skatteverket som arbetsgivare. De få personer som nämner att värderingarna var 

viktiga vid val av arbetsgivare arbetar nu som chefer och har tidigare arbetat inom privat 

sektor och gjort ett aktivt val att gå till Skatteverket. 

 

Flera av de anställda anser att det ofta kan uppfattas som negativt av omgivningen att man 

arbetar på Skatteverket och därför undviker de ibland att berätta var de arbetar. När vi frågar 

anställd 3 om hon anser att det går bra att kombinera arbetet med privatliv svarar hon: ”Mmm, 

däremot kan jag tänka mig att det är så här, att det inte är så många som går ut i sitt privatliv 

och säger att man jobbar på Skatteverket, det är inte helt okey att göra kanske (skratt).”  

Vidare berättar hon om att hon under ett möte utanför arbetet en månad tidigare berättade att 

hon arbetade på Skatteverket och fick reaktionen: ”Åh fy, usch. Och det var inte en utan det 

var många. Jag tror inte att det är riktigt, inte för att det inte är rumsrent, men det kanske inte 

är det första man säger för det blir ganska mycket diskussioner.” Det är även flera som säger 

att de inte gärna talar om att de arbetar på Skatteverket när de är på fest. Detta främst för att 

slippa diskutera skattefrågor när de är på privata tillställningar menar de anställda.  

7.6.2 Revisionsbyråerna 

Chefernas syn 

Samtliga av cheferna på revisionsbyråerna känner sig säkra på att de anställda talar väl om 

respektive organisation och de nämner även själva att de talar väl om sin arbetsgivare. De tror 

också att de anställda ofta känner stolthet när de pratar om sin arbetsplats. Chef 4 svarar på 

frågan tror du att de anställda talar väl om organisationen: 

 

”Ja det tror jag, man känner nog en stolthet, jag gör det i alla fall. Speciellt när man är i 

utlandet och berättar var man jobbar, då blir man aktad så att man känner att internationellt 

har företaget ett gott rykte och även i Sverige med...” 
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Vad gäller om de anställda delar organisationens värderingar menar cheferna att de anställda 

delar de grundläggande värderingarna. Medan andra mer djupgående värderingar beskrivs 

som amerikaniserade och cheferna tror inte att dessa är något som de anställda lägger så stor 

vikt vid. Chef 5 säger: 

 

”Ja den typen av kärna är ganska viktig för de flesta. Sen finns det ju lite sådana här 

dokument, lite lätt amerikaniserade dokument om företagskultur och så och där är jag inte 

lika säker att man anammar hela dom, fullt ut på det sättet. Men det som är det viktigaste det 

tycker jag absolut att man anammar.” 

 

Med de viktigaste värderingarna menas här de värderingar som företaget ska stå för ut på 

marknaden. Chef 5: ”Vi måste vara ganska rädda om vårt varumärke och leverera med hög 

kvalitet och att vi inte håller på med en massa skumraskaffärer.” Dessa värderingar är något 

som han anser är mycket viktigt för de anställda och att det är något som genomsyrar hela 

verksamheten.  

 

Som lojalitet nämner även cheferna att de anställda förväntas arbeta mycket under de första 

månaderna på året och att det då är mycket svårt att få semester. Chef 5 säger: ”det ställs ju 

ganska höga krav på att man ställer upp och vissa perioder är det väldigt mycket arbete”. 

Vidare säger cheferna att denna lojalitet inte bara ligger gentemot organisationen utan även 

mellan de anställda och deras kunder. 

Anställdas syn 

De anställda säger att deras värderingar till största del stämmer överens med organisationens. 

Många av de anställda anser att organisationens värderingar är viktiga för att de ska känna 

tillit till organisationen. 

 

Som en del av lojalitetsbegreppet nämner de anställda på revisionsbyråerna att det är viktigt 

att ställa upp för organisationen. När vi ber anställd 8 svara på vad lojalitet är för henne svarar 

hon: 

”… jag tycker att man är lojal när man är öppen och ärlig inför sin arbetsgivare. Och att 

man ställer upp när organisationen kräver det. Så att när det kommer ett uppdrag där det 

krävs att ja imorgon ska det här vara färdigt då jobbar man liksom. Då tycker jag att man är 
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lojal och ställer upp och gör det då så att man inte säger att nu är klockan fem nu går jag 

hem.” 

 

När vi har intervjuat de anställda framkommer det att en stor lojalitet inte bara finns mot den 

egna organisationen utan även mot de kunder som man arbetar för.  

 

De anställda säger att de märker att respektive organisation de arbetar på har ett gott rykte. 

Därigenom känner de en stolthet att arbeta inom den specifika organisationen. Anställd 9 

menar även att allmänheten anser att arbetet som revisor ses som fint: ”… är man ute och 

pratar med någon så tycker jag ändå att folk tycker att revision är väl ändå ett lite ”fint” 

yrke”. 
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7.8 Sammanfattande tabell över empirin 
 
Vi har nedan sammanfattat vårt empiriska material i en jämförande tabell mellan de olika 

sektorerna. 

 

Kunskapsintensiva organisationer 
 Offentlig sektor Likheter Privat sektor 

 
Rekrytering 

- Centraliserat 
- Svårt att rekrytera 

män 
- Aktivt val av 

organisation bland ej 
nyutexaminerade 

- Låg 
personalomsättning 

- Intervjuer på olika 
nivåer & med 
medarbetare 

- Ett aktivt val av 
denna typ av 
organisation 

 
 

Lön och 
belöningssystem 

 
- Baserad på pott 

- Styr aktivt med lön 
- De anställda anser 

sig ha låg lön jämfört 
med privat sektor 

 
- Nyrekrytering: Litet 
förhandlingsutrymme

- Lockar ej 
nyutexaminerade 

med lön 
 

- Bonus 
- Möjlighet att 
påverka sin lön 
- Individbaserad 

- Framtida 
belöningar 

 
 
 

Arbetsutformning 
och arbetsinnehåll 

 
- Balans mellan fritid 
och arbete värdesätts 

högt 
- Många nyanställda 
slutar på grund av 

rutinarbetsuppgifter 
 

 
 

- De som finns kvar 
hos organisationerna 

är nöjda med sina 
arbetsuppgifter 
- Frihet i när en 

arbetsuppgift ska 
göras 

- Hög trivsel 
 

 
 

- Upplever stor 
frihet, men denna är 
dock styrd till vissa 

månader på året 
- Lojala mot sina 

kunder 
 
 

 
 
 

Karriär 

 
- Svalt intresse för 

chefskarriär 
- Större intresse för 

specialisering 
 

 
- Stora organisationer

- Finns stora 
avancemangs- och 

specialiserings 
möjligheter 

 
- Tydlig karriärtrappa 
- Stort intresse från 

alla anställda att göra 
karriär 

- Höga förväntningar 
på anställda och från 

anställda 
 
 

Lojalitet 

 
- Känner det 

påfrestande att 
berätta var de arbetar 

 

 
- De anställdas 

värderingar stämmer 
i huvudsak med 
organisationens 

värderingar 

- Stor stolthet 
- Instrumentell 

lojalitet 
- Krav på att ställa 

upp 
- Lojalitet mot 

varumärket 
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8. Analys 
 

Vi kommer i detta kapitel utgå ifrån de fem styrningsverktyg som vi antagit är de som främst 

används för att behålla kompetent personal i organisationen. Varje styrningsverktyg kommer 

att analysera utifrån de teorier och det empiriska material som vi samlat in under denna studie.  

8.1 Rekrytering 

8.1.1 Allt viktigare att individen passar in på arbetsplatsen 

 

Enligt Brannick (2001) har rekryteringsprocessen stor betydelse för en organisations 

möjlighet att locka till sig kompetent personal. Hon menar att många organisationer 

underskattar rekryteringsprocessen och därmed skulle kunna tjäna på att se över denna 

process. Brannick (2001) säger att en förutsättning för att behålla kompetent personal är att 

rekrytera kompetent personal. Under den empiriska studien har det framkommit att både 

Skatteverket och revisionsbyråerna har stor förståelse för vikten av rekryteringsprocessen i 

enlighet med Brannick (2001). Alla organisationer vi har varit i kontakt med är noga med att 

rekrytera personal med de kvalifikationer som önskas. Tidigare har detta inte skett på 

Skatteverket, men då detta ledde till missförstånd och oklarheter vad gäller karriärvägar att gå 

senare har verket nu tydligare satt upp en struktur för vilka kvalifikationer nyanställda ska ha.  

 

Brannick (2001) menar vidare att det är viktigt för en organisation att individen passar in på 

arbetsplatsen och att organisationen inte enbart ser till de kvalifikationer personen har då 

denne ska rekryteras. I enlighet med denna teori framhävs det av cheferna på både 

Skatteverket och revisionsbyråerna att den sociala kompetensen blivit allt vikigare vid 

rekrytering av ny personal. Cheferna påpekar att de förr var noga med att se till betyg, men att 

det idag är minst lika viktigt med personligheten hos den som ska rekryteras. 

Organisationerna menar dock att kvalifikationerna också måste vara uppfyllda för att 

individen senare ska kunna göra karriär inom organisationen, cheferna menar att detta gynnar 

både den anställde och organisationen. Detta stämmer överens med Weiss (1997) som menar 

att möjlighet till att göra karriär får den anställde att känna att de har en framtid i 

organisationen. Det stämmer även med Geartner (1999) som menar att karriärmöjligheter har 

ett signifikant samband med arbetstillfredsställelse hos den anställde. 
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För att testa om sökande passar in på arbetsplatsen använder sig revisionsbyråerna av olika 

strategier, även om de är snarlika. På en av byråerna genomgår den sökande ett 

personlighetstest och träffar både andra anställda samt chefer. Den andra byrån har valt bort 

personlighetstestet för att istället genomföra fler intervjuer i olika miljöer. Brannick (2001) 

hävdar att organisationer som inriktar sig mot att rekrytera personal som passar in på 

arbetsplatsen kommer att vara mer lyckosamma i sin anställningsprocess. Båda 

revisionsbyråerna framhäver att de varit mycket framgångsrika i sin rekrytering av personal. 

 

”Det kan vara så att man kommer hit på en vanlig anställningsintervju och då är den ganska 

formaliserad, men sen kan jag, har jag i något fall bara ringt personen och frågat om dom 

kan komma och ta en fika och då är det jätteintressant att se hur vederbörande smälter in, då 

är det lite lugnare former, lite mer avspänt, ofta är dom inte så nervösa utan kan slappna av 

lite och det är det jag vill se då. Och just det här med att prata, att båda får, att även jag får 

klargöra och vara ganska tydlig över vilka krav vi ställer på dom nya. Men också jätteviktigt 

att man klargör vilket stöd man får här.” 

(Chef 3) 

 

Att hela denna anställningsprocess genomförs framhäver cheferna är för att se om de som 

söker arbete i organisationen passar in i arbetsgruppen även socialt. Vi anser i enlighet med 

Brannick (2001) en av anledningarna till att revisionsbyråerna varit lyckosamma i sin 

rekryteringsprocess är för att de varit noggranna med att väga in personligheten och den 

sociala kompetensen i beslutet om rekrytering.  

 

På Skatteverket har de inte samma process för att se efter om individen passar in på 

arbetsplatsen, de genomför inget personlighetstest och de enda medarbetarna som är 

närvarande under anställningsintervjun är de fackliga representanterna. Vi har inte funnit 

någonting som tyder på att de är mer eller mindre lyckosamma i sin rekrytering, även om 

Brannick (2001) framhåller att mer fokus på personlighet i rekryteringsprocessen kommer att 

leda till mer lyckosam rekrytering. 

8.1.2 Förväntningar 

 

De förväntningar som en individ har på organisationen byggs successivt upp under 

rekryteringsprocessen. Sveiby (1995) menar att det är viktigt att inte lova de nyanställda för 



Kapitel 8 - Analys 
 

 -70-  

mycket, organisationen ska kunna leva upp till de förväntningar som de skapat hos individen. 

Sveiby (1995) och Brannick (2001) menar att många organisationer ger en för positiv bild av 

organisationen under rekryteringen, som i värsta fall senare kan leda till att individen väljer 

att lämna organisationen.  

 

På Skatteverket är de medvetna om att förväntningarna på arbetsuppgifterna ibland kan vara 

högre än vad som senare kommer att infrias i organisationen. En av cheferna menar att 

Skatteverket måste bli bättre på att ge en sann bild från början. Hon menar att personalen 

redan från start ska vara medvetna om att det för nyanställda bitvis handlar om mindre 

kvalificerade arbetsuppgifter. Vidare menar hon att det är viktigt att tydligt måla upp en bild 

för hur personen kan utvecklas inom organisationen, ett steg i rätt riktning vore att bli bättre 

på att göra utvecklingsplaner. Detta överensstämmer med Sveibys (1995) och Brannicks 

(2001) syn då respondenterna på Skatteverket säger att de flesta som slutar på Skatteverket 

gör det i tidigt skede och för att utvecklingen inte levde upp till deras förväntningar. Dock har 

de anställda på Skatteverket framhävt att förväntningarna på arbetsplatsen i sig varit låga 

innan de började, men att dessa inte stämt då individen fått anställning i organisationen. Att 

förväntningarna varit låga kan enligt Bergqvist Månsson et al (2002) bero på att ekonomer 

ofta har fördomar vad gäller att arbeta inom offentlig sektor. Arbetsplatsen var enligt alla 

anställda på Skatteverket bättre än de hade förväntat sig. Trots att förväntningarna inte alla 

gånger infrias vad gäller arbetsuppgifterna på Skatteverket så är de som vi intervjuat nöjda 

med sin arbetsplats. De anställda som vi intervjuat på Skatteverket söker inte nya arbeten 

vilket i enlighet med March and Simons (1958) studie tyder på att de anställda trivs och 

därmed vill stanna i organisationen 

 

Här kan vi se att det är en skillnad med hur det förhåller sig på revisionsbyråerna. På 

revisionsbyråerna säger cheferna att de är tydliga med att ta bort glorifieringen av arbetet 

innan en individ anställs. Ett exempel på detta är att de är noga med att berätta om den tunga 

arbetsbelastningen under årets första månader. Detta tyder på att revisionsbyråerna i enlighet 

med Sveiby (1995) har varit tydliga med att förväntningarna som individerna har sedan infrias 

i organisationen. 

 

De anställda på revisionsbyråerna säger att de hade stora förväntningar vad gäller 

arbetsuppgifter och utveckling innan de påbörjade sin anställning, men att dessa förväntningar 

också har infriats. På revisionsbyråerna uttrycks det även explicit vad gäller krav som ställs på 
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den individ som rekryteras. En av cheferna menar att det under rekryteringsprocessen handlar 

om att klargöra förväntningar från båda håll. Vi tror att de tydliga karriärtrappor som finns på 

revisionsbyråerna gör att det blir enklare för de anställda att få en bild av vad de kan förvänta 

sig av sin framtida arbetsgivare. Vi menar att det därmed blir lättare för organisationen att 

leva upp till de förväntningar som en nyanställd har på organisationen, samt att det blir lättare 

för den anställda att se vilka möjligheter som finns inom organisationen. Detta stämmer 

överens med Scholls (1981) modell över förväntan och förbindelse. Där menar han att om en 

individ har en förväntan på framtida belöning så finns det en större benägenhet för denne att 

stanna i organisationen.  

 

Som nämnts tidigare menar cheferna på Skatteverket att de bör bli bättre på att göra 

utvecklingsplaner. De menar att möjligheten till utveckling finns, men förtydligande vad 

gäller innebörden bör ske. Detta visar att Bastøe & Dahls (1995) teori om att offentlig 

verksamhet har svårt att rekrytera personal för att de inte har någon strategi för 

kompetensutveckling idag till viss del stämmer. Vi menar att om Skatteverket skulle bli 

tydligare med vilka karriärvägar en person kan gå skapas en förväntan hos individen om 

framtida karriär vilket i enlighet med Bastøe & Dahl (1995) kan vara ett viktigt medel för att 

rekrytera ny kompetent personal. 

8.1.3 Tillgången på kompetenta individer 

 

En skillnad mellan sektorerna, som vi har funnit under våra intervjuer, är att chefer på 

Skatteverket anser att det är relativt enkelt att få tag på ny arbetskraft vid rekrytering av 

nyutexaminerade. Cheferna på revisionsbyråerna menar dock att det är relativt svårt att 

rekrytera nyutexaminerade nu i jämförelse med för några år sedan, i och med att 

arbetsmarknaden blivit bättre. Då dessa organisationer konkurrerar om samma arbetskraft och 

agerar på samma marknad så menar vi att tillgången på personal borde vara ungefär lika hos 

organisationerna. Därmed kan vi ta Sveibys (1995) teori till hjälp där han jämför 

rekryteringen i ett kunskapsföretag med en materiell investering i ett verkstadsföretag. Likt 

detta får vi intrycket att revisionsbyråerna har högre krav på sina investeringar än vad 

Skatteverket har. Detta borde även hänga samman med att revisionsbyråerna lägger större 

arbete på att hitta personer som passar in på arbetsplatsen. Revisionsbyråerna använder sig av 

en mer informell och decentraliserad rekryteringsprocess som är mer tidsödande, men 
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intrycket hos oss har varit att detta ger ett bättre resultat. Byråerna är heller inte lika styrda av 

lagar och avtal vilket gör att de kan ha en mer informell rekryteringsprocess än Skatteverket. 

8.2 Lön och belöningssystem 

 

På både Skatteverket och revisionsbyråerna framhävs det att de inte lockar med lön för att 

rekrytera nyutexaminerad personal. Skatteverket säger att de lockar med utbildning och ett bra 

avstamp inför framtida yrkesliv. Även revisionsbyråerna anser att de lockar med dessa 

faktorer men framhäver även att den utstakade karriärväg som finns inom organisationerna 

leder till att folk söker sig till dem. Detta stämmer överens med vad Drucker (2000) 

framhäver; att ledningen i kunskapsintensiva organisationer måste förstå att kunskapsarbetare 

inte bara lockas av lön, utan att andra faktorer kan spela minst lika stor roll. Det har även i 

intervjuerna med de anställda från båda sektorerna framkommit att de, i enlighet med 

Druckers (2000) teori, inte främst lockas av en hög lön, utan menar att andra parametrar också 

har stor betydelse. Vilka dessa parametrar är kan inte enbart hänföras till respektive sektor 

utan beror till stor del på personlighet och demografiska faktorer så som fas i livet och kön. 

  

Även om både Skatteverket och revisionsbyråerna menar att de ligger lägre i ingångslön än 

många andra organisationer så finns det enligt cheferna faktorer som kompenserar för detta. 

Cheferna i båda sektorerna menar att de anställda måste se det ur ett längre tidsperspektiv. 

Här kan vi tydligt se en skillnad mellan de anställda inom de olika sektorerna. På 

revisionsbyråerna är de anställda noga med att framhäva att deras lön är låg i början till viss 

del för att de kostar mycket för organisationen i form av utbildning.  Detta skapar en 

förväntan om att lönen senare kommer att bli bättre vilket enligt Scholl (1981) kan vara en 

anledning till att individen stannar i organisationen. Denna form av utbytestänk har vi inte sett 

någon tendens av hos de anställda på Skatteverket. Dock kan detta bero på att 

löneutvecklingen och belöningssystemen ser annorlunda ut mellan sektorerna. Inom den 

privata sektorn är löneutvecklingen större och de anställda har längre fram i karriären större 

möjlighet att påverka sin egen lön. Om man exempelvis värvar nya kunder så kommer detta 

ge en form av monetär belöning. Vi tror att detta i stor utsträckning kan utveckla en form av 

utbytestänk hos den anställde på revisionsbyråerna och att det är därför som detta tankesätt 

inte i lika stor utsträckning förekommer hos de anställda på Skatteverket.  
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Även belöningssystemen skiljer sig åt mellan sektorerna i den mån att Skatteverket inte har 

något och att det finns olika former av belöningssystem och bonusar för de anställda på 

revisionsbyråerna. Enligt Merchant & Van der Stede (2003) ska ett belöningssystem vara 

tidsmässigt kopplat till prestation för att vara så effektivt som möjligt och därigenom ge 

motivationseffekt på personalen. Vad Merchant & Van der Stede (2003) skrivit stämmer med 

de belöningssystem som förekommer på de revisionsbyråer vi undersökt. Cheferna på 

revisionsbyråerna menar att de är noga med att betala ut en bonus eller belöning i samband 

med att prestationen utförts.  De anställda säger även i enlighet med teorin att belönings- och 

bonussystemet uppskattas och är något som de tror kommer att påverka dem positivt längre 

fram i karriären.  

 

Inom den offentliga sektorn finns det ej samma möjlighet att sätta höga löner och de anställda 

kan inte heller på samma sätt påverka sin lön eftersom det inte finns något belöningssystem. 

Boyne (2002) anser att ledare inom den offentliga sektorn inte motiveras att stanna på en 

arbetsplats på grund av de finansiella belöningarna på samma sätt som ledare inom den 

privata sektorn. Om detta stämmer fullt ut kan vi inte se något mönster på i denna studie. 

Dock framhäver en del av chefsrespondenterna att anledningen till varför de sökte sig till 

Skatteverket var att de nu fick en mening med arbetet, mer än bara monetär. Men samtidigt är 

också de låga lönerna det enskilt största missnöjet hos de anställda låga på Skatteverket. 

 

Ingen av cheferna som vi intervjuat ser lönen som det styrningsverktyg som de främst 

använder sig av för att behålla kunskapsarbetare inom organisationen. Cappelli (2000) menar 

dock att monetära belöningar är det mest populära sättet att styra för att behålla anställda i 

organisationen. Detta stämmer dock inte med vad som har framkommit i vår undersökning, 

vilket kan betyda att de anställda i detta fall tydligare lockas av andra medel än enbart 

monetära. Dock menar cheferna inom båda sektorerna att lön är ett viktigt styrningsverktyg 

som bör användas för att visa vilka som presterar bra. Den största skillnaden mellan 

sektorerna vad gäller detta styrningsverktyg är dock den aktiva användningen av lön i 

styrningen för att behålla kompetent personal. På revisionsbyråerna säger cheferna att de har 

utrymme att locka med högre lön, men att detta främst gäller medarbetare som har arbetat på 

byrån under en längre tid och att lön är inte något som man egentligen vill locka med: 
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”Sen är det fråga i vilken utsträckning som man vill använda sig av ett sånt medel (lön). Det 

finns ju risk då att man hamnar nästan i en utpressningssituation. När folk kommer in och har 

fått ett nytt jobb och så ska man då dela ut till höger och vänster. Alltså är det så att man går 

in och säger upp sig så måste man ju faktiskt ta konsekvenserna av det. Det kan ju inte finnas 

någon självklarhet i att man då får bättre löneerbjudande tycker jag.” 

(Chef 5) 

 

Cheferna på Skatteverket svarar däremot att lönen är ett viktigt sätt att premiera dem som 

presterar bäst och att lönespridning på avdelningen gärna får finnas. Detta menar de skapar en 

atmosfär som visar att prestation belönas. Cheferna på Skatteverket menar vidare att de som 

chefer bör använda sig av detta styrningsverktyg i den mån de kan.  

 

”Man får inte vara för negativ och säga att vi inte har möjlighet för jag tycker att vi har 

möjligheter och jag tycker att det är viktigt att man verkligen tar dom möjligheter som man 

verkligen har som chef. Att man liksom inte smackar ut femhundra spänn på alla. Utan att 

man utnyttjar det där. För det är ju inte så att alla ska ha någonting, det ska ju vara i 

förhållande till prestation. Jag tror att man har varit sämre på det förut. Nu har man blivit 

bättre på att verkligen använda det som styrmedel väldigt tydligt.” 

(Chef 2) 

 

Vad som framkommit i vår studie tyder därmed på att Skatteverket tydligare använder sig av 

lön som ett verktyg för att visa vilka anställda som presterar bra och därmed försöker få dessa 

att stanna kvar i organisationen. Även om den pott som cheferna på Skatteverket får tillgång 

till inte alltid är så stor som de skulle önska så blir det enligt oss ett tydligt fokus på de som 

presterar bra och de får ett erkännande i form av en bättre lön än de andra i gruppen. 

8.2.1 Rättvisa i lönesättningen 
 

Cheferna på revisionsbyråerna anser att ett av skälen till att de inte använder sig så tydligt av 

lön som styrningsverktyg är att det kan vara ett problem om vissa personer springer iväg 

lönemässigt och andra får stå tillbaka. Det kan då bli svårt att hantera och motivera de 

personer som inte får lika bra löneutveckling. 
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”Men jag tycker att man begränsas lite av ändå på nåt sätt att man kan inte favorisera vissa 

individer i organisationen för det sprider sig i organisationen och sen får man antingen ett 

tryck att alla ska ha allting eller så får man den här missämja i gruppen. Jag tycker nog att 

det är mer den typen av faktorer som gör det svårt, att använda sig av dom som verkligen 

finns.” 

(Chef 5) 

 

Detta stämmer överens med vad Gaertner (1999) skriver; att rättvisan i lönesättning har 

samband med arbetstillfredsställelsen. Så både cheferna på revisionsbyråerna och Gaertner 

(1999) menar att om personer på arbetsplatsen inte känner sig nöjda med sin lön i förhållande 

till andra i organisationen blir missnöjet stort. Geartner (1999) menar också att detta missnöje 

är större än om individen inte är nöjd med sin lön i förhållande till marknaden i övrigt.  

 

Trots att cheferna på Skatteverket tydligare använder sig av lönen som styrningsverktyg kan 

vi inte skönja att de anställda i större utsträckning är missnöjda med sin lön i förhållande till 

andra i organisationen. De flesta anställda säger att de är nöjda med sin lön om de jämför med 

andra i organisationen. Detta är i enlighet med Geartner (1999) bra, då han menar att detta 

leder till högre arbetstillfredsställelse och därigenom ökar personalens motivation till att 

stanna i organisationen. Båda organisationerna lyckas alltså att uppnå en lönepolitik som 

uppfattas som rättvis, men på olika sätt. 

8.2.2 Frihet i lönesättningen 

 

Friheten att sätta löner upplevs som större på de revisionsbyråerna i jämförelse med hur 

chefer på Skatteverket upplever det. Vi anser att detta hänger samman med att den 

företagisering som Arvidsson i Lind (Red.) (2003) skriver om, inte har nått så långt att 

synsättet på lönesättning är överensstämmande i båda sektorerna. Lönesättningen i offentliga 

sektorn är fortfarande mer centralt styrd med fler regler och procedurer som Dahlgaard (2004) 

tar upp då hon beskriver en byråkratisk och mekanisk styrningsfilosofi. Dock är 

förhandlingsutrymmet litet och regelstyrt vid lönesättning av nyutexaminerade inom båda 

sektorerna, vilket gör att vi i detta hänseende kan hänföra båda sektorerna till Dahlgaards 

(2004) byråkratiska och mekaniska styrningsfilosofi. 
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Lönesättningen på Skatteverket är baserad på en pott som cheferna får tilldelad vilket gör att 

deras utrymme att belöna en person måste ske på bekostnad av någon annan. Detta är en följd 

av den styrningsfilosofi som Dahlgaard (2004) benämner mekanisk och byråkratisk. Lön som 

baseras på pott bör enligt oss leda till att det är svårare för Skatteverket att ge rättvisa löner 

inom organisationen, vilket Weiss (1997) menar är viktigt för de anställda. Med detta menar 

vi att om alla anställda på Skatteverket gör en bra prestation så får alla en liten summa i 

löneökning, eftersom cheferna är begränsade av en pott som man inte får gå utan. Här är 

möjligheterna för revisionsbyråerna större, då de inte har en pott att utgå ifrån, utan kan 

istället sätta lönerna individuellt och därmed högre om alla individer presterar bra. Vår studie 

visar dock inga tendenser på att anställda på Skatteverket ser sin lön som orättvis, utan de 

flesta upplever den som rättvis i förhållande till andra i organisationen. 

 

Alla anställda inom båda sektorerna framhäver lönen inte är det som främsta motiverar dem 

att stanna i organisationen. Detta talar för Herzbergs teori om att lön inte fungerar som en 

motivationsfaktor utan enbart är en förutsättning för att personalen ska stanna i 

organisationen. (Bakka et al 2006)  

 
Dahlgaard (2004) skriver att human resource-synsättet kännetecknas av att individer belönas 

och uppmärksammas för att de har gjort ett bra arbete för organisationen. Utifrån empirin har 

det framkommit att detta synsätt finns i båda sektorerna. Revisionsbyråerna belönar goda 

prestationer med utlandsutbildningar, löneutveckling och gratifikationer. Medan cheferna i 

den offentliga sektorn belönar med löneutveckling, men inte kan använda gratifikationer för 

enskilda goda arbetsinsatser. Vi anser alltså att human resource-synsättet som Dahlgaard 

(2004) skriver om inte bara existerar i den privata sektorn utan även kan hänföras till den 

offentliga. 

8.3 Arbetsutformning och arbetsinnehåll 

 

Både på Skatteverket samt revisionsbyråerna anser de flesta av dem som har ingått i vår 

studie att arbetsuppgifterna är utmanande och att de anses som motiverande till att stanna kvar 

på arbetsplatsen. Många anställda inom båda sektorerna säger även att arbetsuppgifterna är en 

av de främsta anledningarna till att de vill stanna kvar inom organisationen. Hansson et al 

(1997) och Langan (2000) påtalar i sina studier att det är viktigt för en kunskapsarbetare att 

arbetsuppgifterna är utmanande och att det ofta är den viktigaste drivkraften hos 
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kunskapsarbetaren att stanna inom organisationen. Vi kan här se att både Skatteverket och 

revisionsbyråerna stämmer in på deras studiers resultat. 

 

De chefer som vi har intervjuat på Skatteverket anser att de personer som i ett tidigt skede 

slutar ofta gör det beroende på att de arbetsuppgifter de har inte anses tillräckligt utmanande. 

Problemet anser cheferna är att det inom verksamheten finns mycket arbetsuppgifter som till 

sin karaktär är rutinarbetsuppgifter. Detta vinner också stöd av Cappelli (2000) som anser att 

högutbildad personal som får utföra för mycket monotona arbetsuppgifter vill lämna 

organisationen. Cheferna på revisionsbyråerna anser dock att det inte är de mest kompetenta 

medarbetarna som slutar vilket går emot Kaye & Jordan-Evans (2000) åsikt att det är de högst 

presterande som lämnar organisationen först. Enligt cheferna är det snarare de som inte tycker 

att det händer speciellt mycket med karriären och de som är missnöjda med lönen som främst 

lämnar organisationen, och av dem som lämnar organisationen är andelen män högre 

procentuellt sett.  

 

På revisionsbyråerna uppfattas arbetsuppgifterna som utmanande i hög grad även av de 

nyanställda. Detta trots att cheferna säger att de nyutexaminerade ofta anställs för att avlasta 

de äldre anställda med rutinarbete.  Därmed lyckas revisionsbyråerna bättre med att få de 

anställda att se sina arbetsuppgifter som motiverande och utmanande i inledningen av 

karriären, vilket enligt Cappelli (2000) anses bra då detta inte leder till att anställda slutar på 

grund av för rutinartade arbetsuppgifter. 

8.3.1 Balans mellan privatliv och arbete 

 

Langan (2000) skriver att det blir allt viktigare för kunskapsarbetare att få en balans mellan 

privatlivet och arbetet. På Skatteverket är det ingen som tycker att det är något problem att nå 

balans mellan arbete och fritid. Cheferna säger att de arbetar aktivt för att en anställd inte ska 

arbeta mer än fyrtio timmar i veckan. De anställda arbetar inte särskilt mycket övertid och 

detta upplevs som mycket fördelaktigt av de anställda. Att de anställda på Skatteverket har ett 

flextidssystem som ses som en del i friheten med arbetsplatsen och är i enlighet med Langan 

(2000) viktigt för en kunskapsarbetare.  

 

På revisionsbyråerna är alla ense om att det är svårt att hitta en balans mellan arbete och fritid 

under årets första månader på grund av den tunga arbetsbördan. Cheferna framhäver att 
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organisationen har krav på att individen ska ställa upp under dessa månader. Dock menar de 

att lojaliteten i att ställa upp inte behöver vara lojalitet mot organisationen utan kan ligga i 

förhållandet mellan den anställde och kunden. Detta menar Alvesson (2000) kan vara ett 

problem för organisationen med att veta var lojaliteten hos den anställde ligger; hos kunden 

eller organisationen. Dock är detta inget som cheferna ser som ett problem, utan de vill inte 

förstöra det starka förhållandet mellan en anställd och en kund. Cheferna menar därmed att de 

inte kan styra en anställds arbetsbörda om denne inte vill släppa ifrån sig sina kunder:  

 

”Det är ju också ett sånt jobb att har man jobbat några år så har man ju en väldigt god 

relation med sina kunder och för mig som chef att gå in och bryta i den relationen det gör 

man inte, det är tabu, utan då måste man övertyga vederbörande att själv lämna ifrån sig en 

del på andra. Det gör dom inte.” 

(Chef 4) 

 

Dock menar de anställda att arbetsbördan under årets första månader kompenseras av långa 

ledigheter under sommaren. Så även de anställda på revisionsbyråerna upplever en stor frihet i 

sitt arbete, och menar att detta är viktigt för att de ska trivas på en arbetsplats. Detta stämmer 

Langan (2000) som menar att frihet är någonting som uppskattas av kunskapsarbetare.  

8.4 Karriär 

 

Jäghult (1989) skriver att karriär inom kunskapsintensiva organisationer innebär såväl 

specialisering som att bli chef. Både på Skatteverket och på revisionsbyråerna finns det goda 

möjligheter både att specialisera sig och att göra chefskarriär. På Skatteverket är intresset 

dock ganska litet för att göra chefskarriär och söktrycket på utlysta tjänster är inte speciellt 

stort. Detta går emot vad Langan (2000) nämner är kännetecken för en kunskapsarbetare; att 

de är intresserade av nya utmaningar och positioner som innebär mer frihet och ansvar. Vad 

det svaga intresset för chefskarriär beror på har vi inte kunnat skönja något mönster på i vår 

studie.  

 

Både chefer och anställda på Skatteverket upplever att det finns stora möjligheter att göra 

specialist- och chefskarriär för den som har ambitionen. På revisionsbyråerna upplever 

cheferna att de anställda har ett mycket stort intresse av att göra karriär både inom företaget, 

men även att gå vidare till andra företag i näringslivet. Det är även den bild vi kunnat skönja 
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då vi intervjuat de anställda, alla svarar nämligen att karriär är viktigt för dem. Karriär nämns 

av cheferna som ett av de främsta och viktigaste styrningsverktygen som chefer inom 

revisionsbyråerna använder sig av för att behålla kompetent personal. Enligt Langan (2000) 

stämmer detta då han menar att kunskapsarbetare vill ha mer och tydligare ansvar för att 

känna arbetstillfredsställelse och därmed stanna kvar i organisationen. De anställda på 

revisionsbyråerna nämner även karriär- och utvecklingsmöjligheterna som en av de största 

fördelarna med att arbeta inom dessa organisationer. Därmed verkar de anställda på 

revisionsbyråerna i högre grad leva upp till den bild som Langan (2000) har av 

kunskapsarbetare när det gäller karriär. 

 

Karriärtrapporna som finns hos revisionsbyråerna beskrivs som motiverande av de anställda 

vilket stämmer överens med Bastøe & Dahls (1995) forskning som säger att en stor 

organisation med många möjligheter är motiverande för en kunskapsarbetare att arbeta i. 

Karriärtrapporna skapar även en förväntan om en utvecklingsmöjlighet och framtida karriär 

inom organisationen. Denna förväntan som karriärtrapporna skapar menar Scholl (1981) 

skapar en förväntan om framtida belöning i form av karriär. Detta skapar enligt honom en 

anledning för den anställde att stanna i organisationen. 

 

På revisionsbyråerna ser de även möjligheterna att flytta på sig geografiskt i och med att de 

arbetar inom en stor organisation som någonting positivt. På Skatteverket upplevs storleken 

på organisationen till viss del som en fördel genom att det kan leda till möjligheter internt. 

Dock menar en del av de anställda att det i vissa fall kan vara begränsande då det leder till 

centralisering som gör organisationen trög vad gäller förändringar. Detta stämmer överens 

med den klassiska synen på den offentliga sektorn som en byråkratisk och mekanisk 

styrningsfilosofi. (Dahlgaard (2004) 

8.4.1 Utvecklingsplan  

 

Bastøe & Dahls (1995) skriver att en organisation måste ha en strategi för karriärutveckling 

för de anställda, annars har organisationen svårt att bli en attraktiv arbetsplats för 

kunskapsarbetare. Enligt vår studie finns det många möjligheter inom båda sektorerna, men 

att det på revisionsbyråerna är mer tydliga med att berätta för de anställda redan från början 

vad för möjligheter som finns. Detta medför att det för de anställda på revisionsbyråerna 
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lättare kan se möjligheterna för dem i organisationen och enligt Bastøe & Dahls (1995) 

resonemang blir det då lättare för revisionsbyråerna att behålla de anställda.  

 

Chef 1 är medveten om att Skatteverket bör arbeta mer med sina utvecklingsplaner och svarar 

på frågan tror du att ni lever upp till de förväntningar som de nyanställda har på er 

organisation: 

 

”Nej, det tror inte jag att vi gör. Dels så tror jag att vi kan göra en hel del till, att vi kan vara 

tydligare och vara bättre på att ha utvecklingsplaner från början. Dels att man rekryterar 

sådana människor som uppfyller de här profilerna som skatterevisor och skatteintendent så 

att de inte blir besvikna sen att de inte kan bli det. Det måste man vara tydlig med vid 

rekryteringen.” 

(Chef 1) 

 

Någonting som begränsar möjligheterna att göra karriär på Skatteverket är att alla inte är 

behöriga att bli revisorer. Detta kan kopplas till Weiss (1997), som skriver att de som inte har 

möjlighet att göra karriär inom ett bolag har svårare att se en framtid inom organisationen. 

Idag motverkar Skatteverket detta problem genom att anställa enbart personer som har de 

kvalifikationer som krävs för att senare kunna göra karriär i organisationen. På 

revisionsbyråerna har alla som anställs som revisorsassistenter möjlighet att klättra hela vägen 

på karriärtrappan. Individerna har därmed lättare att se sin egen framtid i organisationen och 

har då även förväntningar inför en framtid som revisor vilket enligt Scholl (1981) skapar en 

förväntan som motiverar individer att stanna i organisationen. 

8.5 Lojalitet 

8.5.1 Identifikationsbaserad lojalitet 

 

I intervjuerna har det framkommit att de anställda på Skatteverket ibland hamnar i situationer 

då det av omgivningen anses som negativt att arbeta på Skatteverket. Detta leder till att det är 

svårt för de anställda på Skatteverket att känna den stolthet som arbetet kan innebära enligt 

Friedman & Havighurst (1954). Citatet: ”Mmmm, däremot kan jag tänka mig att det är så 

här, att det inte är så många som går ut i sitt privatliv och säger att man jobbar på 

Skatteverket, det är inte helt okey att göra kanske (skratt).”  (Anställd 3) tyder på att anställda 
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på Skatteverket ofta undviker att berätta var de arbetar för att det i vissa fall kan ses som 

negativt av omvärlden. Därmed tror vi att det blir svårt för de anställda att identifiera sig med 

sin arbetsgivare på ett positivt sätt i enlighet med O´Reilly & Chatmans (1986) teori. Även 

medias bild av Skatteverket gör att de anställda uppfattar omgivningen som negativ gentemot 

organisationen. Vi menar att de anställda på Skatteverket istället har en negativ identifikation 

med sin arbetsgivare, alltså en motsats till det som O´Reilly & Chatman (1986) benämner 

som identifikation.  

 

På revisionsbyråerna är cheferna tämligen säkra på att de anställda talar väl om organisationen 

och det nämns även att de ofta innehar en stolthet för att de arbetar i organisationen. Detta tror 

vi beror på att de anställda på revisionsbyråerna i högre grad, än anställda på Skatteverket, 

identifierar sig med sin arbetsgivare vilket kan hänföras till O´Reilly & Chatmans (1986) teori 

om identifikationsbaserad lojalitet. 

 

Ashforth & Mael (1989) skriver att individer ofta väljer organisationer som står för tydliga 

drag i deras egen identitet. Vilket vi kan koppla till personalens åsikter om att anställda på 

Skatteverket inte anser att det är förenligt att arbeta i denna organisation med att ha svart 

arbetskraft. Dock har de anställda på Skatteverket sällan valt att arbeta på Skatteverket som ett 

förstahandsalternativ utan de har mer hamnat där av en slump. Att organisationens åsikter 

överensstämmer med de anställdas borde därför mer hänga samman med det som O´Reilly & 

Chatman (1986) skriver, att de anställda tenderar att acceptera inflytande från organisationen 

som den identifierar sig med. Därmed tror vi att trots att personalen ofta hamnat på 

Skatteverket av en slump och ofta innehar en negativ identifikation till organisationen så har 

de tagit till sig organisationens värderingar.  

8.5.2 Instrumentell lojalitet 

 

Något som skiljer sig åt i styrningen mellan Skatteverket och revisionsbyråerna är de avtal 

som revisionsbyråerna skriver med vissa anställda som gör att de inte kan lämna 

organisationen och ta med sig kunder. Detta kallar Alvesson (2000) för instrumentell lojalitet. 

Dessa avtal binder den anställde till organisationen och dessa avtal skriver revisionsbyråerna 

för att inte förlora nyckelpersoner och dess kunder. Någon motsvarighet till detta finns inte på 

Skatteverket.  
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8.5.3 Förväntans- och förbindelsemodell 

 

Figur 4. Förväntans- och förbindelsemodell egen bearbetning utifrån Scholl (1981) 

 

De anställda på Skatteverket saknar till viss del utvecklingsplaner, vilket kan vara ett skäl till 

att förväntningarna på organisationen inte är så stora. Individernas förväntningar på vad 

organisationen ska ge dem i utbyte är därmed inte så stora inom den offentliga sektorn. Dock 

är förväntan på att arbetet på Skatteverket ska ge ett bra avstamp inför framtida karriär relativt 

stor. Vi menar dock att detta är en förväntan som enbart kommer att finnas under en 

begränsad period och i slutändan kommer leda till att individen lämnar organisationen. Vi 

menar därför att förväntan på framtida belöning inte är särskilt stor inom Skatteverket, vilket 

leder till att de fått placeringen låg förväntan i Scholls (1981) modell ovan. Trots att 

Skatteverket har haft svårt att skapa förväntningar på organisationen så har Skatteverket inte 

speciellt hög personalomsättning, detta betyder enligt Scholl (1981) att de anställda förbinder 

sig till organisationen. Det har tydligt framgått i vår studie att trivsel på arbetsplatsen och 

arbetskamraterna är viktigt för att de anställda på Skatteverket ska motiveras att stanna kvar. 

Därmed anser vi att det som främst förbinder anställda på Skatteverket till organisationen är 

att de i enlighet med Scholl (1981) har blivit socialt inbäddade med andra inom 

organisationen. En annan anledning till att de anställda starkt förbinder sig till Skatteverket 

kan vara att de har brist på alternativ. Det har framkommit i intervjuerna att en del av de 

anställda på Skatteverket anser att de har blivit väldigt nischade inom sitt område vilket gör 

att deras alternativ på arbetsmarknaden blivit relativt få. 
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De anställdas förväntningar på revisionsbyråerna är stora både innan de anställs och när de 

befinner sig i organisationen. Vi tror att en av anledningarna till varför revisionsbyråerna 

lyckas hålla uppe förväntningarna på organisationen är att de innehar karriärtrappor, med 

tydliga mål. Här kan personalen tydligt se i vilket steg de befinner sig och vad som härnäst 

kommer att genomföras i deras karriär. Vi anser därmed att revisionsbyråerna i enlighet med 

Scholl (1981) har höga förväntningar om framtida belöningar som motiverar dem att stanna i 

organisationen. Anställda på revisionsbyråerna uttrycker precis som de anställda på 

Skatteverket att en viktig faktor till att de stannar i organisationen är trivsel på arbetsplatsen 

och arbetskamraterna. Därmed anser vi att även de anställda på revisionsbyråerna socialt har 

förbundit sig till organisationen. Många chefer framhäver också att kunden är viktig för den 

anställde på revisionsbyråerna. Detta kan enligt oss även ses som en förbindelse via social 

inbäddning som gör att individen stannar i organisationen. På grund av dessa faktorer har vi 

placerat revisionsbyråerna i rutan hög förväntan, hög förbindelse.  

 

Scholl (1981) menar att personalomsättningen bör vara lika mellan revisionsbyråerna och 

Skatteverket trots att de befinner sig i olika rutor av modellen. Vi kan inte med säkerhet säga 

att detta stämmer, men det har framkommit i empirin att personalomsättningen är låg inom 

båda sektorerna. Här vill vi återknyta till vad Staw (1980) säger; att personalomsättning inte 

alltid är någonting negativt. En organisation behöver en viss omsättning av sin personal, men 

vi menar att de vill ha möjligheten att behålla personal de verkligen vill behålla. Att cheferna 

vet vad som får de anställda att stanna i organisationen underlättar då de ska utforma en 

strategi för hur de ska styra för att behålla sin kompetenta personal. 
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9. Slutsats 
 
Det har framkommit att ingen av organisationerna har några större problem med att behålla 

den personal som de vill behålla. Inom båda sektorerna används alla styrningsverktyg, dock 

används de i olika stor utsträckning och på olika sätt. Därmed förekommer det skillnader i 

användandet av styrningsverktygen mellan sektorerna. 

 

En stor skillnad kan vi se finns inom styrningsverktyget karriär. Hos revisionsbolagen menar 

cheferna att karriär är någonting som starkt styr de anställda. Även de anställda påpekar 

vikten av att göra karriär och ser möjligheten till karriär inom organisationen som en viktig 

faktor till att de valde att arbeta och väljer att stanna inom organisationen. De utstakade 

karriärtrappor som finns inom den privata sektorn påverkar inte bara styrningsverktyget 

karriär utan är även viktigt vid rekryteringen. Den privata sektorn kan då locka med att en 

utbildnings- och karriärplan finns, vilket är positivt då organisationen vill rekrytera och 

behålla komptenta kunskapsarbetare. På Skatteverket är inte de anställda lika karriärinriktade 

och detta styrningsverktyg används inte heller i samma utsträckning som på 

revisionsbyråerna. 

 

De anställda på Skatteverket har en bra balans mellan arbete och fritid, det är också något som 

man styr aktivt med på Skatteverket. Upplevelsen är att det går att ha en bra balans mellan 

arbete och privatliv även på revisionsbyråerna men att det är tufft under årets första månader. 

På revisionsbyråerna förväntas de anställda ställa upp för organisationen på ett annat sätt än 

inom Skatteverket, detta är de anställda även medvetna om. Inom den privata sektorn arbetar 

de anställda mot kunder på ett annat sätt än inom den offentliga sektorn, vilket verkar leda till 

att engagemanget ofta blir större. Detta engagemang kan göra det svårare för de anställda på 

revisionsbyråerna att få en bra balans mellan arbete och fritid. 

 

En stor skillnad mellan sektorerna är deras användning av lön som styrningsverktyg. Inom 

den offentliga sektorn är cheferna tydliga med att arbeta med lön som syrningsverktyg. På 

revisionsbyråerna är cheferna mer restriktiva mot alltför stora löneskillnader för att de är 

rädda att detta ska skapa osämja i gruppen. De flesta anställda inom båda sektorerna är nöjda 

med sina löner i förhållande till andra i samma organisation. 
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En klar skillnad är att den privata sektorn använder sig av kontrakt för att få kompetent och 

värdefull personal att stanna i organisationen. Detta används ej inom den offentliga sektorn. 

Inom den privata sektorn har det framkommit att de ofta är stolta över att arbeta inom 

organisationen, vilket betyder att de identifierar sig med organisationen de arbetar för. Här 

skiljer det sig med anställda från den offentliga sektorn, vilka ofta tycker det uppfattas 

negativt av omgivningen om de berättar var de arbetar, därigenom skapas en negativ 

identifikation. 

 

Som vi skriver i bakgrunden har konkurrensen om nyutexaminerade akademiker ökat och den 

nya generationen är lockas inte på samma sätt av monetära ersättningar. Detta har vi tydligt 

sett i vår studie då ingen av de intervjuade personerna anser att lön eller bonus är den främsta 

anledningen till varför de sökt sig till eller vill stanna i organisationen. 
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10. Slutdiskussion 
 
I detta kapitel kommer vi att diskutera studiens utfall och en vidare tolkning av de resultat vi 

kommit fram till kommer att genomföras. I detta kapitel kommer vi inte att vara lika 

empirinära som i tidigare kapitel då kvalitativ tolkning kommer att ske. En viktig del av denna 

typ av tolkning är att vara poängrik. Med detta menas att tolkningen har visst stöd från 

empirin, men att vi har för avsikt att se till företeelser och mönster som det empiriska 

materialet inte helt nått fram till. De resultat som framkommer här är förslag på hur resultaten 

kan tolkas och ska ej ses som sanningar. (Alvesson & Sköldberg 1994) Då det är vi som tolkat 

de resultat som framkommit i studien är vi medvetna om att våra förkunskaper och fördomar 

kan påverka de tolkningar som görs i detta kapitel. Sist i kapitlet kommer vi att presentera 

förslag på vidare forskning inom ämnet. 

 

Vi har kunnat konstatera att alla de utvalda styrningsverktygen används inom de båda 

sektorerna, dock används de på olika sätt och i olika utsträckning. Med detta menar vi att de 

olika sektorerna utformat sitt sätt att använda de olika styrningsverktygen beroende på vilken 

miljö respektive organisation befinner sig i samt vilken typ av personlighet som 

organisationen eftersöker.  

Karriär 

Vi har tydligt kunnat se att styrningsverktyget karriär har större fokus för chefer och anställda 

inom privat sektor. Vad kan då detta bero på? Vi menar att den privata sektorn använder detta 

styrningsverktyg aktivt för att på så sätt locka till sig personer som vill göra karriär. Vi anser 

därmed att de är ute efter en viss typ av personlighet som ska passa in i organisationen. Vi kan 

även se att detta stämmer då anställda inom privat sektor är mer karriärinriktade än anställda 

inom offentlig sektor. Vi anser att den offentliga sektorn skulle kunna använda sig av detta 

styrningsverktyg mer effektivt om tydligare utvecklingsplaner utformas. Dock menar vi att 

den offentliga sektorn idag har relativt låg personalomsättning och cheferna menar att de 

behåller de mest kompetenta medarbetarna, så frågan är om detta behövs? Eller skulle det 

bara göra att de lockar till sig andra typer av personligheter som inte kommer att stanna i 

organisationen? 
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En extra dimension 

Att offentlig sektor inte har vinstintresse menar vi präglar organisationen och därmed 

personerna som befinner sig i denna. Här upplever anställda inte samma press vad gäller att 

debitera till kund. Genom att de anställda inom offentlig sektor gör en form av samhällsnytta 

skapas en extra dimension inom denna sektor. Vi har utifrån vår studie tolkat att denna 

dimension blir viktigare ju äldre den anställde blir då målet med arbetet förändras beroende på 

vilken fas i livet man befinner sig i.  

Konkurrens om samma arbetskraft? 

Vi skriver i det inledande kapitlet att privat och offentlig sektor konkurrerar om samma 

arbetskraft. I studien har det framkommit faktorer som påvisar att detta inte stämmer. Vi har 

utifrån studien kunnat förstå att olika typer av personligheter arbetar inom respektive sektor. 

Det finns två vinklar på detta fenomen. Vi menar att det kan vara de olika personligheterna 

som avgör valet av vilken sektor som respektive individ väljer att söka sig till. Exempelvis att 

personer som gärna vill göra karriär hellre söker sig till privat än offentlig sektor. Å andra 

sidan menar vi att det kan vara miljön som individen befinner sig i som präglar respektive 

individ, vilket får dem att stanna i organisationen. Ett exempel på detta torde vara när en 

individ blivit anställd av en organisation skapas det en gemenskap och kultur som får denne 

att stanna. Här har vi sett tendenser på att det inom den privata sektorn mer handlar om att 

personligheten avgör i vilken sektor individen hamnar, det har varit ett mer aktivt val av 

arbetsgivare. Medan det inom offentlig sektor har varit ett mer passivt val av arbetsgivare. 

Detta skulle kunna tyda på att de individer som arbetar inom offentlig sektor i större 

utsträckning har präglats av miljön och därav stannar. Vi vill med denna diskussion lyfta fram 

att sektorerna inte konkurrerar om samma arbetskraft då de lockar olika typer av 

personligheter. Vi menar att det därmed är möjligt att säga att rätt person befinner sig på rätt 

plats och att det är därför organisationerna i stor utsträckning lyckas behålla de individer de 

vill behålla trots att de arbetar med detta på olika sätt. Ingen har nämnt att de hellre skulle 

vilja arbete inom den andra sektorn. Vi menar att de har lyckats rekrytera de personer som har 

den personlighet som organisationen efterfrågar.  

Negativ identifikation 

Resultatet påvisar att de anställda inom offentlig sektor inte identifierar sig med sin 

arbetsgivare i samma utsträckning som anställda inom privat sektor. De upplever snarare att 

en anställning inom offentlig sektor är något som uppfattas som negativt av omvärlden. 
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Identifikationen med att arbeta inom offentlig sektor blir alltså inte något som lyfts fram av 

personerna som en positiv bild av att vara en medlem i en organisation utan det blir snarare en 

belastning för individen, alltså en negativ identifikation. Vilket även kan förklara delar av de 

fördomar som finns om att arbeta inom offentlig sektor.  För vem ska tala väl om 

organisationen om inte de anställda inte gör det? Däremot har vi fått en känsla av att anställda 

inom privat sektor tydligare identifierat sig med sin organisation. Resultaten visar att anställda 

inom privat sektor innehar en större stolthet för den organisation de arbetar inom, då det inte 

uppfattas som negativt av allmänheten. Då anställda talar väl om organisationen skapar detta 

ett gott rykte, vilket leder till att det blir lättare att rekrytera kompetent personal och 

omgivningen får en positiv bild av organisationen.  

 

Vi har utifrån vår empiri kunnat tolka att anställda inom den privata sektorn väljer att inte 

nämna saker de är missnöjda med. Detta tror vi till stor del beror på den kultur som skapas 

inom de privata organisationerna, att de vill marknadsföra sin organisation. Inom privat sektor 

är organisationerna beroende av sina kunder för att överleva. Vilket betyder att 

organisationerna inte anser det tillåtet att kritisera sin organisation. Då den offentliga sektorn 

inte har ett kundkrav så har vi sett tendenser på att de anställda kan vara mer tydliga med 

saker som de inte tycker är bra inom den organisation de arbetar. Vi vill påstå att det finns en 

kultur inom den offentliga sektorn som innebär att det är okej att tala negativt om sin 

arbetsplats och det accepteras på ett annat sätt än inom privat sektor då de inte är beroende av 

intäkter och kunder för att överleva. Att det ser ut på detta sätt kan vara en bidragande orsak 

till att omgivningen får en negativ bild av organisationen, men även att fördomar skapas 

gentemot den offentliga sektorn.  

Att ställa upp 

En stor skillnad som förekommer mellan sektorerna är deras syn på sin arbetsgivare. Inom 

privat sektor har de anställda ett tydligt utbytestänk som innebär att de ställer upp för 

organisationen då detta krävs. Dock menar vi att för att de anställda ska ställa upp måste 

organisationen skapa en förväntan hos de anställda att i framtiden få ett utbyte i form av 

karriär och högre lön. Detta utbytestänk finns inte i den offentliga sektorn då varken kraven 

från organisationen eller den anställde är speciellt höga. En rimlig tolkning utifrån detta att 

det utbytestänk som skapas inom den privata sektorn till viss del hämmar friheten hos de 

anställda. Utifrån tolkning av empirin har vi tyckts skönja att det finns större utrymme för 
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balans mellan privatliv och arbete inom den offentliga sektorn. Detta torde vara ett sätt för 

denna sektor att locka till sig personer som värderar sin fritid högt.  

 

Lojaliteten att ställa upp för organisationen man arbetar för är inte lika hög inom den 

offentliga sektorn som inom den privata. Vi har tolkat det som att detta kan leda till att 

individer känner sig mer utbytbara inom den offentliga sektorn än inom den privata. Inom 

privata sektorn upplevs det som en fördel av organisationen att ha kundkontakt då detta 

skapar ett engagemang hos den anställde och får den anställde att vilja ställa upp. Det innebär 

att den anställde har en annan part än enbart organisationen att prestera för. Det leder till att 

organisationen behöver lägga mindre tid på att motivera sina anställda till arbeta hårt, 

eftersom kundens efterfrågan är en motivationsfaktor för de anställda. Vi tror att det kan vara 

positivt för en anställd att känna sig efterfrågad av en kund och att detta kan kännas 

motiverande. Dock behöver detta engagemang för kunden inte enbart vara positivt för den 

anställde. Resultaten visar att det ansvar den anställde känner gentemot kunden leder till att 

många av de anställda inom privat sektor i perioder arbetar mycket. Vi hävdar att detta 

engagemang för kunden leder till en begränsad frihet, ett fenomen som vi väljer att kalla 

kundengagemang. Vi tror även att det är lättare att gå hem inom offentlig sektor då det enbart 

är papper på bordet än om det finns en kund som ställer krav, som det gör inom den privata 

sektorn. 

10.1 Vidare forskning 

 

Ovan förda diskussion kring resultaten av denna studie har lett fram till nya idéer och 

vinklingar som vi tror skulle vara intressanta att forska vidare kring inom detta ämne. Dessa 

presenteras nedan. 

 

Det vore intressant att inrikta sin studie på vad som motiverar individer att stanna i en 

organisation med ett genusperspektiv. Hur kommer det sig att fördelningen på exempelvis 

Skattemyndigheten är cirka 30 procent män och 70 procent kvinnor? Har det med 

organisationens inställning till arbete, fritid och familj att göra? Cheferna anser också att det 

är svårt att rekrytera kompetenta män, vad kan detta bero på?  
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Vi kan tydligt se att ingen är speciellt intresserad av karriär på Skatteverket. Det skulle vara 

intressant att se vad detta beror på. Beror det på brist i engagemanget från organisationen, 

eller är det individerna på Skatteverket som inte är intresserade av att göra karriär?  

 

Vi har här nämnt nyttan av att behålla kompetent personal i organisationen. Men det vore 

även intressant att se det ur en annan lite känsligare vinkel, nämligen hur en organisation kan 

bli av med personal som de inte anser gör ett bra arbete och om det finns skillnad mellan 

sektorerna. Hur stor nytta har en organisation av personalomsättning? 

 

Cheferna räknar med att lojaliteten hos de anställda under arbetsbetungande perioder är hög. 

Både cheferna och de anställda inom den privata sektorn är överens om att man ställer upp för 

sin arbetsgivare när det behövs. I den offentliga sektorn är ambitionen i stället att den 

anställda inte ska arbeta övertid. Det vore därmed intressant att undersöka hur detta påverkar 

motivationen hos de anställda. 
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Bilaga 1 - Mail 

 

Hej! 

 

Vi är två ekonomstudenter vid Linköpings Universitet som precis påbörjat vår 

magisteruppsats.  

 

Syftet med uppsatsen är att beskriva vilka styrningsmekanismer ledare i privata och offentliga 

organisationer använder för att behålla ekonomer i kunskapsintensiva organisationer. Vi 

kommer att jämföra den privata sektorn med den offentliga för att se om det förekommer 

skillnader. Tanken är att intervjuerna ska ske med både chefer och anställda. 

 

Vi skulle uppskatta om Ni skulle vilja delta i denna studie och hoppas att ni kan ha 

användning för det resultat som uppsatsen kommer att ge. 

 

Vi är tacksamma för ett snabbt svar! 

Tack på förhand! 

 

Med vänliga hälsningar 

 

Emma Sandberg 0739-432 510, emmsa772@student.liu.se 

och 

Petter Skogö, 0739- 866 118, petsk561@student.liu.se 
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Bilaga 2 - Intervjufrågor (anställda) 

 

Vilket år är du född? 

 

Vad har du för utbildning?  

 

Hur länge har du arbetat här? 

 

Hur många timmar arbetar du i genomsnitt per vecka? 

 

Varför sökte du arbete här?   

 

Var det ditt förstahandsalternativ? Varför/varför inte? 

 

Var det viktigt i vilken sektor, offentlig eller privat, du skulle arbeta? Varför/varför inte? 

 

Skulle du kunna tänka dig att arbeta i den sektor som du inte arbetar i idag? Varför? 

 

Vad hade du för förväntningar innan du började här? Levde arbetsgivaren upp till dina 

förväntningar?  

 

Vid rekryteringen genomgick du några tester för att organisationen skulle se att du passade in 

på arbetsplatsen? 

 

Tror du att det skulle vara lätt för dig att få anställning med samma kvalifikationer eller ett 

mer kvalificerat arbete i en annan organisation? Varför/varför inte? 

 

Vad är lojalitet för dig? Anser du dig lojal mot organisationen du arbetar i? 

  

Är det viktigt vad organisationen du arbetar på står för?  

 

Stämmer dina och organisationens värderingar överens? Påverkar detta att du vill stanna i 

organisationen? 
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Känner du dig uppskattad av och värdefull för organisationen du arbetar på? Hur märks detta? 

 

Vilka upplever du att det är som lämnar organisationen?  

 

Ser du ditt arbete som en utmaning? Varför/varför inte? 

 

Tycker du att du får utföra många arbetsuppgifter som du är överkvalificerad för? Om ja 

varför tror du att det är så? 

 

Tycker du att du har stort inflytande på de arbetsuppgifter som du har?  

 

Har du möjlighet att själv välja när du ska utföra en viss uppgift?  

 

Är dina arbetsuppgifter omväxlande?  

 

Motiveras du av dina arbetsuppgifter? 

 

Finns det avancemangsmöjligheter för dig inom organisationen? 

 

Har du möjlighet till specialisering? 

 

Har du ambitionen att avancera/specialisera dig? 

 

Känner du att du har möjlighet att utveckla din kompetens, genom kompetensutveckling, 

inom organisationen? 

 

Hur tycker du att det går att kombinera privatliv med ditt arbete? 

 

Är du nöjd med din lön?  

 

Är du nöjd med din lön i förhållande till andra i organisationen?  

 

Motiverar din lön dig att stanna kvar på din arbetsplats?  

Finns det någon typ av belöningssystem i er organisation? Hur fungerar det?  
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Finns det en motivationsfaktor i detta belöningssystem som får dig att vilja stanna kvar i 

organisationen? 

 

Är monetära belöningar den största motivationsfaktorn för dig eller finns det andra faktorer 

som påverkar din motivation mer? I så fall vilka? 

 

Vilken är den största fördelen och nackdelen med att arbeta här? 

 

Vad motiverar dig att stanna kvar i organisationen? 

 

Vad är viktigt för att du ska trivas på en arbetsplats? Lever din arbetsplats upp till detta? 

 

Tror du att du arbetar här även om fem år? Vad beror det på? 

 

Har du något övrigt att tillägga? 

 



Bilagor 
 

 -99-  

Bilaga 3 - Intervjufrågor (chefer) 

 

Vilket år är du född? 

 

Vad har du för utbildning? 

 

Hur länge har du arbetat här?  

 

Hur länge har du haft personalansvar? 

 

Hur många timmar arbetar du i genomsnitt per vecka? 

 

Varför sökte du arbete här?   

 

Var det ditt förstahandsalternativ? Om nej, vilket var ditt förstahandsalternativ? 

 

Skulle du kunna tänka dig att arbeta inom offentlig/privat sektor? 

 

Vilken är den största fördelen med att arbeta här enligt dig? Tror du att de anställda även ser 

detta som den största fördelen? 

 

Anser du att du har stort förhandlingsutrymme vid lönesättning eller finns det tydliga regler? 

 

När du rekryterar ny personal har du då stor frihet? Lönesättning, förmåner med mera. 

 

Varför tror du att ekonomer söker sig till den här organisationen?  

 

Upplever du att det är en attraktiv arbetsplats för ekonomer?  

 

Tror du att de som redan arbetar inom organisationen upplever denna arbetsplats som 

attraktiv? 

 



Bilagor 
 

 -100-  

I rekryteringsprocessen, hur undersöker ni att en anställd passar in på arbetsplatsen? Vad för 

typ av personlighet är det ni eftersöker? 

 

Tror du att ni lever upp till de förväntningar som de nyanställda har på er organisation? 

 

Upplever du det som svårt att hitta ny kompetent personal? Om ja, vad gör ni för att locka 

kompetenta personer till just er organisation? 

 

Förändrar ni styrningen för att behålla personal med tanke på arbetsmarknaden? Exempelvis 

om det vid lågkonjunktur inte görs lika många aktiva handlingar för att behålla kompetent 

personal eftersom det då finns färre alternativ för de anställda att välja mellan.  

 

Vilka sociala aktiviteter anordnar ni för att de anställda ska trivas på arbetsplatsen?  

 

Hur arbetar ni för att behålla kompetent personal i organisationen? Högre lön, mer frihet, 

karriär?  

 

Vad anser du att du har för styrmedel att behålla kompetent personal i organisationen? 

Används dessa aktivt? 

 

Anser du att ”din” avdelning är mer beroende av vissa anställda än andra? Vad gör du för att 

motivera just dessa att stanna? 

 

Anser du att det finns personer i organisationen som inte gör ett bra arbete? Hur hanteras 

personal som inte gör ett bra jobb? 

 

Vilka upplever du att det är som lämnar organisationen? Är det de mest kompetenta 

medarbetarna? 

 

Tycker du att de anställdas värderingar överensstämmer med organisationens värderingar? 

 

Tror du att organisationens värderingar viktiga för de anställda? 

 

Tror du att de anställda talar väl om organisationen? 
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Hur ser personalomsättningen ut i er organisation? Vad tror du att detta beror på? 

 

Tror du att de anställda ser sitt arbete som en utmaning? Är det viktigt för er att arbetet är en 

utmaning för de anställda? 

 

Vad gör organisationen för att undvika att de högutbildade får utföra allt för mycket 

rutinarbete? 

 

Tror du att de anställda tycker att det är en lagom balans mellan arbete och fritid? 

 

Märker du att karriär är viktigt för de anställda? 

 

Är det stor efterfrågan på kompetensutveckling hos personalen? 

 

Finns det någon typ av belöningssystem på ert företag? Hur fungerar det? Finns det en 

motivationsfaktor i detta belöningssystem som du tror får de anställda att vilja stanna kvar i 

organisationen? 

 

Vilka möjligheter har du att motivera de anställda med monetära belöningar så som 

lönehöjningar och bonusar?  

 

Hur viktig tror du att lönen är för att behålla personalen i er organisation? 

 

Vad tycker du att du har för utrymme att styra för att behålla kompetent personal?  

 

Vad tror du motiverar kompetent personal att stanna kvar i er organisation? 

 

Tror du att du är kvar i organisationen om fem år? Varför/varför inte? 


