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1. INLEDNING

I detta inledande kapitel förklaras vilka problem som ligger till grund för

denna uppsats samt vad syftet med uppsatsen är. Kapitlet är också tänkt att

ge läsaren en bakgrund samt djupare förståelse för de frågeställningar som

behandlas.

1.1 Bakgrund
Samhället har en gång i tiden gått från jordbrukssamhälle till

industrisamhälle. Ännu ett epokskifte har nu skett – industrisamhället har,

till stor del, ersatts av informationssamhället. När industrisamhället växte

fram blev jord och mark mindre värdesatt till förmån för

anläggningstillgångar såsom byggnader, maskiner, fordon och råvaror. Idag

har värderingen av tillgångar skiftat till ökad värdesättning av immateriella

tillgångar som humankapital och goodwill.1

Utvecklingen av informationssamhället har inneburit att organisationer blir

allt mer kunskapsbaserade2. De strategiska resurserna under

informationsepoken är information, kunskap och kreativitet. Det enda sättet

för företag att få tillgång till dessa nödvändiga resurser är genom de

människor hos vilka dessa resurser finns.3 I informationssamhället med

dess nya ekonomi finns följaktligen en annorlunda syn på arbetskraft.

Under industrialismens era med dess massproducerande företag var

arbetarna en kostnad vilken skulle rationaliseras bort. I

informationssamhället är de anställda och deras kompetens en viktig del av

                                          
1 SOU 1997:63
2 ibid
3 Aburdene & Naisbitt, 1986, s. 23 ff
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företags tillgångar.4 Ett uttryck för det mänskliga kapitalets betydelse är

företagens intresse för att behandla sina mänskliga resurser med ökad

omsorg, exempelvis genom att erbjuda friskvård5. Det är de företag, vilka

bäst lyckas utnyttja och ta hand om sina anställda, som kommer att ha

fördelar gentemot sina konkurrenter.6

Inom vissa branscher upplevs hinder för att uppnå en personalbaserad

konkurrensfördel, då företagen har vissa svårigheter att hitta och behålla

personal. Personalomsättningen ökar främst inom kunskapsintensiva

branscher, exempelvis IT- och konsultbranschen7, där just personalen är

den kritiska framgångsfaktorn. En anledning till svårigheterna med att

behålla personal inom dessa branscher är den ljusa arbetsmarknaden för

yrkesgrupper såsom civilingenjörer och systemvetare. Mjärdevi Science

Park i Linköping, ett högteknologiskt center bestående av 110 företag8,  är

ett exempel där efterfrågan på denna typ av arbetskraft inom en snar

framtid förväntas bli större än utbudet. Mjärdevi Science Park har vuxit

konstant sedan 1993 och den fortsatta expansionen av IT-företagen

förväntas skapa en efterfrågan på minst 1 000 civilingenjörer inom en

tidsperiod av två år.9 Denna utveckling kan tänkas vara representativ även

för liknande områden i övriga Sverige, exempelvis Kista Science Park i

Stockholm och Ideon i Lund. Även i Europa märks denna utveckling. I

samband med ett EU-toppmöte i Lissabon redovisades en undersökning

vilken visar att det idag saknas 1,2 miljoner individer med IT-kompetens

inom Europas företag. Om tre år förväntas den siffran ha stigit till 1,7

                                          
4 SOU 1997:63
5 Aburdene & Naisbitt, 1986, s. 23 ff
6 SOU 1997:63
7 Ernsjöön, 1998
8 www.mjardevi.se
9 Opitz, 2000
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miljoner. De skandinaviska länderna förutspås drabbas hårdast på grund av

den höga tekniska utvecklingsnivån i dessa länder.10  Tidigare var det ofta

bristen på kapital som utgjorde en flaskhals för företagets tillväxt. Sedan en

tid utgörs denna flaskhals istället av bristen på kompetent personal.11

Den starka efterfrågan på arbetsmarknaden har skapat stora möjligheter för

vissa yrkesgrupper, såsom civilingenjörer och systemvetare, att vara

mycket kräsna i sitt val mellan olika arbeten. Många gör idag karriär

genom att byta arbete snarare än att arbeta sig upp till en bättre position

inom ett och samma företag12. Detta fenomen kan också ses i termer av en

generationsfråga då redan förra generationens unga människor uppvisade

betydligt större rörlighet än föregående generationer13. Problemet med hög

personalomsättning kan således förväntas bestå och kanske även öka.

Därför är det av stor vikt att företagen redan idag uppmärksammar denna

utveckling och försöker förebygga en ökad personalomsättning.

1.2 Problemdiskussion
Mot ovanstående bakgrund kan personalomsättning framstå som enbart

negativt då de anställda i dagens informationssamhälle är en värdefull

tillgång som inte bör gå förlorad i kunskapsbaserade företag. Förutom

förlorad kompetens kan personalomsättning dessutom få negativa

konsekvenser såsom kostnader för nyrekrytering, förlorad produktivitet, att

den sociala gemenskapen och kommunikationen störs, ökat missnöje bland

de kvarvarande samt förlorad goodwill14. En viss personalomsättning kan

                                          
10 Lignell, 2000
11 Sveiby & Lloyd, 1987, Hederén, 2000
12 Jacobsson, 2000, Arthur et al, 1999
13 Sveiby, 1987, s. 24, Breif & Schneider, 1991
14 Mobley, 1982 ur Breif & Schneider, 1991
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dock ses som någonting positivt. Mobley nämner sex tänkbara fördelar med

personalomsättning: dålig personal ersätts av bättre personal, ny personal

för med sig nya idéer, ökade möjligheter för intern rörlighet skapas, den

kvarvarande personalen består av nöjda individer, ökade möjligheter för

flexibilitet och förändring samt minskad frånvaro och andra undandragande

beteenden15.

Utifrån dagens situation med hård konkurrens om kompetent personal

framstår dock personalomsättning främst som ett problem. En viss

personalomsättning är önskvärd men förlusten av värdefulla medarbetare är

någonting negativt, vilket företagen bör försöka förhindra16. Med

utgångspunkt i att personalomsättning är negativt är det viktigt för

företagen att behålla sin personal. Vad krävs då för att personalen skall

trivas med och stanna kvar på sitt arbete?

Den aktuella forskningsdebatten är idag koncentrerad på orsaker till

personalomsättning17. Dagens forskning inom detta område utgår i stor

utsträckning ifrån March & Simons teorier vilka grundades redan på 1950-

talet18. Personalomsättning beror enligt March & Simon på två saker:

arbetsmarknadssituationen samt hur nöjda de anställda är med sitt arbete19.

Situationen på arbetsmarknaden påverkas av en rad faktorer, exempelvis

inflation, konjunktur och skatter20. Arbetsmarknadens påverkan på

personalomsättning ligger dock utanför enskilda företags kontroll. Hur

arbetet upplevs påverkas, även det, av en rad faktorer såsom

                                          
15 Mobley, 1982 ur Breif & Schneider, 1991
16 Cooper & Argyris, 1997
17 Jämför engelskans turnover; se definition under 1.6.1
18 Breif & Schneider, 1991, Lee et al, 1999
19 March & Simon, 1958 ur Cooper & Argyris, 1997
20 Holmlund, 1997 ur Södersten, 1997
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arbetsuppgifternas utformning, utvecklingsmöjligheter och

belöningssystem, vilka däremot i stor utsträckning kan påverkas av

företagen.

Forskning har således försökt svara på varför anställda lämnar ett företag

men vad är det som får dem att stanna kvar? Om ett företag åtgärdar de

orsaker vilka ligger till grund för personalomsättningen förstärker de då

samtidigt de faktorer som håller kvar personalen? Forskning och teorier om

vad som håller personal kvar21 på ett företag är idag bristfälliga. Snarare än

att teorier med utgångspunkt i vad som bidrar till personalbehållning har

utvecklats diskuteras det huruvida teorier kring personalomsättning kan

tillämpas på personalbehållning.22 Ett angreppssätt är att anta att det är

samma faktorer vilka, när de upplevs på ett visst sätt, orsakar

personalomsättning också bidrar till personalbehållning, när dessa upplevs

på det motsatta sättet. Det borde exempelvis kunna antas att när

arbetssituationen upplevs på ett negativt sätt leder detta till ökad

personalomsättning medan arbetssituationen bidrar till ökad

personalbehållning när den upplevs vara positiv.

Utifrån detta resonemang bör sannolikt en utgångspunkt i teorier kring

orsakerna till personalomsättning kunna tas vid en studie av

personalbehållning. Med detta omvända angreppssätt torde en analys av

vad de anställda anser vara viktigt för en fortsatt anställning kunna

genomföras.

                                          
21 Jämför engelskans retention; Vi kommer hädanefter att översätta detta begrepp med
personalbehållning, se definition under 1.6.2.
22 Vandenberg & Barnes Nelson, 1999, s. 1331
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När personalens önskemål väl är kända måste dessa på något sätt

tillfredsställas. Det är av ekonomiska och praktiska skäl samt av

rättviseskäl omöjligt att tillgodose varje enskild individs specifika

önskemål. Vissa önskemål kan även tänkas vara svårare än andra att

tillgodose på grund av juridiska eller ekonomiska skäl. Vad företaget

rimligen kan göra är att skapa en incitamentsstruktur23 vilken tar hänsyn till

att de anställdas viktigaste behov tillfredsställs kollektivt.

Vad incitamentsstrukturen skall innefatta blir då en viktig fråga för

företaget. Vanligt förekommande faktorer som lön och karriär kan antas

komma att ingå i en sådan struktur. Även andra, mer moderna, förmåner

kan tänkas ingå i en fungerande incitamentsstruktur. Det blir idag mer och

mer vanligt att företagen kompletterar de traditionella incitamenten, såsom

lön, med andra löneförmåner vilka verkar avlastande för privatlivet. Ett av

de större konsultföretagen i Sverige erbjuder till exempel sina anställda en

concierge-service där en person finns tillgänglig för att uträtta

medarbetarnas privata ärenden24. Företaget erbjuder dessutom

kompensation för en del av inkomstbortfallet vid föräldraledighet25. Det

finns även andra exempel på företag som erbjuder sina anställda förmåner

som kompletterar de mer traditionella incitamenten, exempelvis ett val

mellan städning och tjänstebil samt att den sedvanliga julklappen ersätts

med julstädning26.

Ur både företagets och individens perspektiv är det av vikt att individen

inte endast stannar kvar i företaget på grund av att en upphörd anställning

                                          
23 Se definition under 1.6.3
24 Chef, nr 11, 1999
25 ibid
26 Orring, 2000
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får alltför negativa konsekvenser. Det finns en rad åtgärder vilka ett företag

kan vidta för att få sina anställda att stanna kvar inom företaget genom att

se till att en avslutad anställning medför en alltför hög alternativkostnad.

Det framstår dock föga önskvärt för ett företag att ha en låg

personalomsättning på bekostnad av minskad trivsel bland de anställda

vilket kan tänkas bli konsekvensen av sådana uttalade inlåsande åtgärder.

Det kan dock tänkas finnas inlåsande insatser vilka är positiva ur både

företagets och de anställdas synvinkel. Ur företagets synvinkel framstår de

positiva i den bemärkelsen att de får de anställda att stanna kvar inom

företaget. Ur de anställdas synvinkel upplevs insatsen förmånlig och

önskvärd och framstår därför positiv i så stor utsträckning att den inlåsande

effekten förblir obekant.

1.3 Problemformulering
Den ovanstående problemdiskussionen mynnar ut i följande huvudfrågor:

•  Kan teorier kring personalomsättning tillämpas på personalbehållning?

•  Vilka faktorer anser anställda vara viktiga för att stanna kvar på sin

arbetsplats?

•  Vad ingår i en incitamentsstruktur som bidrar till personalbehållning?
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1.4 Syfte
Syftet med denna uppsats är att analysera huruvida teorier kring

personalomsättning kan tillämpas på personalbehållning samt att urskilja en

incitamentsstruktur vilken företag kan använda sig av för att behålla

personal.

1.5 Avgränsningar
Denna uppsats kommer utifrån ovanstående problemdiskussion att utgå

från personalomsättning som ett problem, varför dess fördelar inte kommer

att behandlas ytterligare. Vi kommer vidare att utgå från företagets

perspektiv vid slutsatser och rekommendationer. De anställdas önskemål

kommer dock att ligga till grund för empirin, då vi antar att företagen är

intresserade av sina anställdas välbefinnande och tar hänsyn till detta då de

utformar en strategi för personalbehållning.

Vi har vidare avgränsat studien till yrkesgrupper vilka har en mycket

gynnsam arbetsmarknad: individer med IT-kompetens, främst

civilingenjörer och systemvetare. Vi har valt ovanstående yrkesgrupper då

de enligt den aktuella debatten är de yrkesgrupper vilka redan idag är

mycket eftertraktade och varpå det i framtiden kommer att råda

efterfrågeöverskott27.

Antalet företag vilka anställer dessa yrkesgrupper är mycket stort varför vi

har begränsat oss till en bransch. Vi har valt IT-branschen då denna bransch

                                          
27 Optiz, 2000, Lignell 2000
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omskrivs mycket i media som en starkt expanderande bransch där den stora

efterfrågan på IT-kunnig personal kommer att bestå även i framtiden28.

Vi kommer av tidsmässiga skäl inte redogöra för ekonomiska,

skattemässiga eller andra juridiska konsekvenser av den incitamentsstruktur

vilken undersökningen resulterar i.

1.6 Begreppförklaringar
Nedan följer definitioner av ett antal centrala begrepp för denna uppsats. Vi

har studerat hur dessa begrepp definieras inom organisationslitteraturen och

utifrån dessa definitioner formulerat vår syn på nedanstående begrepp.

1.6.1 Personalomsättning

Personalomsättning beskriver förändringen i personalens sammansättning

som uppstår på grund av avskedanden, frivilliga uppsägningar,

förflyttningar samt pensionsavgångar29. Utifrån framställningen av

personalomsättning i problemdiskussionen kommer vi i denna uppsats att

fokusera på den problematiska delen av personalomsättning som orsakas av

anställdas frivilliga uppsägningar. Med denna inställning till

personalomsättning blir vår definition:

Personalomsättning uppstår när individer frivilligt avslutar sitt medlemskap

i en organisation. Personalomsättningens relevans ligger främst i dess

påverkan på den sociala gemenskapen i organisationen samt kostnader

förknippat med nyrekrytering, utbildning och förlorad kompetens.30

                                          
28 Optiz, 2000, Lignell 2000
29 Tracey, 1998
30 Egen definition utifrån Tracey, 1998; Cooper & Argyris, 1997; Mobley, 1982 ur Breif
& Schneider, 1991
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1.6.2 Personalbehållning

Det engelska ordet ”retention” betyder kvarhållande, bibehållande eller

bevarande31. I uppsatsens sammanhang syftar ”retention” på kvarhållandet

av personal, varför vi har valt att använda uttrycket personalbehållning.

Synen på personalbehållning har förändrats över tiden. Det gamla målet

med personalbehållning var att minska den allmänna

personalomsättningen32. Idag är målet snarare att påverka vem som lämnar

organisationen och när33. Vår definition av personalbehållning är:

Personalbehållning syftar till kvarhållandet av kompetent och strategiskt

viktig personal34.

1.6.3 Incitamentsstruktur

Ordet incitament betyder eggelse, retmedel och anledning35. I uppsatsens

sammanhang syftar ordet incitament på något som får en anställd att stanna

kvar inom ett företag. Det gäller således för företag att skapa skäl, i form av

eggelser, retmedel eller anledningar, för sina anställda att stanna kvar.

Ordet struktur har betydelsen inre uppbyggnad, sammansättning36. Vi ser

således begreppet incitamentsstruktur som en sammansättning av skäl för

den anställde att stanna kvar i ett företag.

                                          
31 Engelsk-svensk/svensk-engelsk ordbok, 1983, Norstedts stora engelsk-svenska
ordbok, 1993
32 Cappelli, 2000
33 ibid
34 Egen definition utifrån Capelli, 2000
35 Prismas lilla uppslagsbok, 1984
36 ibid
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Vår vidare definition av incitamentsstruktur är:

Incitamentsstruktur är ett sammanfattande ord för ett företags strategi för

personalbehållning. Incitamentsstrukturen kan innefatta materiella och

icke-materiella belöningar och förmåner, möjligheter till utveckling,

arbetets utformning samt karriärmöjligheter.37

Vi reserverar oss för att vi med ovanstående definition inte lyckats täcka

alla tänkbara skäl för individer att stanna kvar på sin arbetsplats.

Definitionen är främst till för att skapa förståelse hos läsaren för vad vi

menar med ordet incitamentsstruktur. Då en del av uppsatsens syfte är att

utreda vad som kan ingå i en verksam incitamentsstruktur kan vi på

förhand inte ge en precis definition av vad som ingår i en sådan struktur.

1.7 Uppsatsens disposition
För att öka uppsatsens tillgänglighet kommer vi nedan att redogöra för

uppsatsens disposition.

Kapitel 1: I detta inledande kapitel ges läsaren en bakgrund och förklaring

till de problem som ligger till grund för uppsatsen. Dessutom presenteras

uppsatsens syfte.

Kapitel 2: I detta kapitel förklaras vår verklighetsuppfattning och vårt

vetenskapliga synsätt. Här redovisas också det praktiska tillvägagångssättet

vid undersökningens genomförande samt reflektioner kring detta.

                                          
37 Egen definition
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Kapitel 3: Vi presenterar här en referensram av teorier och begrepp som är

relevanta för vårt problemområde. Referensramen ligger till grund för

analys av empirin.

Kapitel 4: Här redovisas resultatet av de intervjuer och formulär som utgör

undersökningens empiri.

Kapitel 5: Utifrån empiri och referensram analyseras i detta kapitel två av

frågorna ur problemformuleringen.

Kapitel 6: Syftet med kapitlet är att sammanställa de faktorer anställda

anser vara viktiga för att stanna kvar på sin arbetsplats i en

incitamentsstruktur. Därmed besvaras den sista frågan ur

problemformuleringen.

Kapitel 7: I detta avslutande kapitel reflekterar vi över undersökningens

resultat samt presenterar våra slutsatser. Utifrån slutsatserna ges även

rekommendationer för personalbehållning. Kapitlet avslutas med förslag på

fortsatt forskning.
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2. METOD

I detta kapitel presenteras den verklighetsuppfattning och det vetenskapliga

synsätt som ligger till grund för denna uppsats. Här redogörs även för hur

arbetet har genomförts, hur information samlats in samt för- och nackdelar

med vårt tillvägagångssätt.

2.1 Verklighetssyn och Vetenskapligt synsätt
För att underlätta läsarens förståelse kommer vi nedan att beskriva vår syn

på verkligheten och på vetenskap då detta påverkar studiens utförande. En

verklighetsuppfattning innehåller en förhandsuppfattning av

forskningsområdet vilken styr vad som uppfattas som intressanta problem

och vilken påverkar slutsatserna38. Vilken empiri vi valt att samla in, det

tillvägagångssätt vi använt vid insamlandet, hur vi analyserat och tolkat

empirin samt de slutsatser och rekommendationer vi ger genomsyras

således av vår verklighetsuppfattning och av vårt vetenskapliga synsätt.

Vårt problemområde ligger inom samhällsvetenskapen. Inom denna

vetenskap kan verkligheten ses som en social konstruktion. Verkligheten

har då sitt ursprung i samt vidmakthålls genom människors tankar och

handlingar. Verkligheten är således ett resultat av olika individers

uppfattningar av och påverkan på densamma, en uppfattning vilken vi

delar.39

Vår uppfattning av verkligheten som en social konstruktion befinner sig

mellan två extrema sätt att se på verkligheten: de ontologiska

                                          
38 Wallén, 1993, s. 19
39 Berger & Luckmann, 1966
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objektivisterna och de ontologiska subjektivisterna. De ontologiska

objektivisterna menar, till skillnad från oss, att verkligheten inte alls är en

social konstruktion utan att den objektivt existerar i en given form, med

eller utan individer. De ontologiska subjektivisterna hävdar att verkligheten

endast är en projicering av varje enskild individs sinnesuppfattning. Vi

menar att denna syn är alldeles för extrem då den medför uppfattningen att

verkligheten upphör att existera i samma ögonblick som individen förlorar

medvetandet.40

Vi anser inte att verkligheten slutar att existera när individen förlorar

medvetandet då verkligheten för alla andra individer fortsätter att existera.

Vi tror heller inte på objektiva sanningar om verkligheten, eftersom varje

individ tolkar och förstår sin egen verklighet utifrån erfarenheter,

trosgrunder och värderingar. Trots avsaknaden av objektiva sanningar

menar vi att det kan finnas rådande konsensus kring vissa företeelser som

är generellt accepterade utifrån den samlade vetskap vilken delas för

stunden. Berger & Luckmann beskriver dessa rådande konsensus som

intersubjektivitet. Med intersubjektivitet menas att gemensamma

uppfattningar, vilka kan ses som en motsvarighet till objektiva sanningar,

skapas genom att ett antal individer via interaktion och kommunikation når

enighet kring vissa företeelser.41 En uppfattning om vad som är verklighet

skapas således genom människors samspel varför vi ser verkligheten som

en social konstruktion.

Att vi ser verkligheten som en social konstruktion där varje individ tolkar

och förstår sin egen verklighet får konsekvenser för vårt vetenskapliga

synsätt. För att få grepp om en sådan verklighet bör forskaren försöka få

                                          
40 Molander, 1988
41 Berger & Luckmann, 1966
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insikt i människors tankar och uppfattningar av verkligheten. Sådan

kunskap kan skapas genom en hermeneutisk forskningsinriktning42.

Ordet hermeneutik betyder ungefär tolkningslära. Hermeneutiken

kännetecknas av att forskaren studerar, tolkar och försöker skapa förståelse

för ett problem. Denna forskningsinriktning syftar till att få insikt i

människan samt hennes handlingar och intentioner, med språket som

främsta medel.43 Språk och dialog är alltså grundläggande för denna typ av

forskning44. Dialog kan i detta sammanhang syfta dels på samtalet mellan

forskaren och forskningsobjektet samt dels på den dialog forskaren har med

själva materialet, allt från litteratur till empiri. Dialogen mellan forskaren

och materialet kan ske i form av en tolkningsprocess vilken pågår under

hela undersökningens gång. Denna process illustreras av den

hermeneutiska spiralen45.

                                          
42 Eriksson & Widersheim-Paul, 1997
43 Patel & Davidson, 1991, s. 25 ff
44 Wiedersheim-Paul & Eriksson, 1991, s. 151
45 Eriksson & Widersheim-Paul, 1997
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FIGUR 2.1 DEN HERMENEUTISKA SPIRALEN

Källa: Eriksson & Wiedersheim-Paul, 1997, s. 231

Ett varv i spiralen innebär att forskaren först skaffar sig förförståelse för

problemområdet. Utifrån denna förförståelse formulerar forskaren

intressanta problemfrågor och idéer, vilka ligger till grund för dialogen med

undersökningsobjekten. Under denna dialog tar forskaren intryck av de

svar som erhålls. Tolkningen av dessa intryck leder till ökad förståelse,

vilket i sin tur leder till nya frågor och dialoger, varför spiralen fortsätter.46

Det tillvägagångssätt vilket visas i spiralen kan främst liknas vid deduktiv

teoribildning. Utgångspunkten för en deduktiv teoribildning är ofta en

modell vilken i viss utsträckning förmår att spegla verkligheten. Modellen

kan gradvis göras mer komplex allteftersom nya variabler eller typer av

samband tas in i modellen. Ur de sammanhängande system av påståenden

modellen utgör kan diverse satser härledas, vilka sedan kan prövas

                                          
46 Wiedersheim-Paul & Eriksson, 1991, s. 152
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empiriskt. Genom dessa empiriska undersökningar kan teorins

tillförlitlighet stärkas alternativt försvagas.47 De härledda satserna ses

således inte som objektivt sanna utan forskningen stärker endast deras

trovärdighet.48 Härledda satser vars trovärdighet har stärkts genom

forskning kan liknas vid de intersubjektiva sanningar vilka ligger till grund

för vår verklighetsuppfattning.

2.2 Val av undersökningsansats
Då vårt syfte är att undersöka människors önskemål och behov samtidigt

som vi inte tror på en objektiv sanning i samband med forskning kring

människans beteende och tankar krävs tolkning för att nå förståelse.

Tolkning krävs eftersom en dialog mellan människor inte är entydig och de

bakomliggande orsakerna till en människas beteende och uttalanden inte är

synbara49. Utifrån denna verklighetssyn ter det sig mest lämpligt att

genomföra en kvalitativ studie50. När en studie har syftet att försöka skapa

förståelse för mänskligt beteende framstår det mindre meningsfullt att, i

enlighet med en kvantitativ studie, koda svarsalternativ och i siffror

uttrycka empirin. Vid en sådan studie går människors unika särdrag

förlorade då frågeställningarna och svarsalternativen i stor grad styrs av

forskaren då denne förutbestämt svarsalternativen.51

Dialogen med forskningsobjekten i en kvalitativ studie medför att forskaren

under studiens gång kan analysera och få nya infallsvinklar, till skillnad

                                          
47 Magne Holme & Krohn Solvang, 1991
48 Molander, 1988
49 Eriksson & Wiedersheim-Paul, 1997
50 Lekvall & Wahlbin, 1993
51 ibid
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mot en kvantitativ studie där data först samlas in och sedan analyseras52. En

kvalitativ studie är också mindre strukturerad53 vilket har fördelen att

undersökningsobjekten i viss mån kan påverka datainsamlingen till att

innefatta faktorer och aspekter vilka är viktiga för dem, inom det aktuella

området. Det som är viktigt för undersökningsobjekten torde också vara

viktigt för studien då den syftar till att förstå mänskligt beteende.

 

En kvalitativ studie kan utföras genom att djupgående studera enskilda fall

(fallstudier), studera bredden i ett tvärsnitt vid en viss tidpunkt

(tvärsnittsansats) eller undersöka en utveckling över tiden

(tidsserieanalys)54. Urvalet vid en kvalitativ studie har ofta syftet att leda till

förståelse av variationer i det fenomen som studeras55.  Vi var intresserade

av att studera fenomenet personalbehållning på bredden genom en

tvärsnittsansats. Vi var inte intresserade av att fördjupa oss i företagen de

anställda arbetade i, då de huvudsakliga undersökningsobjekten utgörs av

de svarande individerna. Undersökningen kring personalbehållning syftade

till att få insikt i de anställdas allmänna uppfattning i detta ämne snarare än

uppfattningen av den nuvarande anställningen. De anställdas uppfattning

påverkas troligen av situationen hos deras nuvarande arbetsgivare men vårt

syfte var att fånga deras generella uppfattning oavsett arbetsplats. En

fallstudie av enskilda företag framstod därmed som mindre intressant. Vi

ansåg att en tvärsnittsansats skulle ge oss ett rikt material samt en varierad

och nyanserad bild av vårt problem.

                                          
52 Maykut & Morehouse, 1994, s. 44
53 Lekvall & Wahlbin, 1993
54 ibid
55 Svensson & Starrin, 1996, s. 214 ff
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2.3 Generaliserbarhet
Generaliserbarhet avser i vilken utsträckning resultatet av studien kan gälla

även för andra situationer, populationer eller personer. En undersöknings

generaliserbarhet beror till stor del på dess genomförande. Kvalitativ

forskning, metod och analys innebär oftast att en systematisk generalisering

till en vidare population inte kan ske då en statistisk urvalsmetodik sällan

används. Generaliserbarhet i kvalitativa studier grundas istället vanligen på

att de begrepp och den teori forskaren kommit fram till, på ett meningsfullt

sätt, kan tillämpas på situationer och personer vilka liknar dem studien

ursprungligen grundades på.56

Vi gör inte anspråk på att kunna göra generaliseringar till andra

yrkesgrupper och branscher, så kallad yttre generalisering57. Däremot tror

vi att en viss generalisering kan göras till andra IT-kompetenta i IT-

branschen vilka befinner sig i en liknande arbetssituation, så kallad inre

generalisering.58 Slutsatserna i denna studie kan således användas av andra

företag i den aktuella branschen för att få vägledning och inspiration till

vad som är relevant att undersöka och reflektera över angående

personalbehållning av IT-kompetent personal. I enlighet med vår syn på

verkligheten som en social konstruktion där varje individ är unik med

avseende på erfarenheter, trosgrunder och värderingar framstår det inte

heller som möjligt att avbilda verkligheten genom helt generella slutsatser

som inte tar hänsyn till individernas unika särdrag.

                                          
56 Svensson & Starrin, 1996, s. 214 ff
57 ibid
58 ibid
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Vi kommer fortsättningsvis att använda de allmänna begreppen företag och

personal. Dessa begrepp bör ses inom uppsatsens avgräsningar samt utifrån

ovanstående diskussion om uppsatsens generaliserbarhet. Begreppen

företag och personal syftar således främst till IT-företag respektive personal

med IT-kompetens. Även företag inom andra branscher kan dock se

uppsatsens analys och slutsatser som intressanta. Det är då upp till läsaren

att avgöra uppsatsens relevans för och generaliserbarhet till den egna

organisationen och dess personal.

2.4 Datainsamling och tillvägagångssätt
Intresset för denna studie väcktes under en föreläsning vid Linköpings

universitet kring individers motivation. För att undersöka relevansen i

problemet med personalomsättning började vi studera dagspress och media.

Vi kontaktade även företag för att se om intresse kring dessa frågor fanns. I

nästa skede lästes litteratur kring exempelvis motivation,

personalomsättning och arbetstillfredsställelse för att få vägledning och en

referensram inför det fortsatta arbetet samt inför analys och slutsatser.

Detta skapade förförståelsen för problemet som är utgångspunkten i den

hermeneutiska spiralen59.

Undersökningen fortsatte genom att primärdata60 samlades in. De individer

vilka var intressanta för våra frågeställningar utgjordes av personer med

gynnsam arbetsmarknad vilka vi avgränsat till individer med IT-

kompetens, främst civilingenjörer och systemvetare. Då antalet företag i

vår utvalda bransch, IT-branschen, är mycket stort gjordes ett urval. Vi

skickade ut förfrågningar till ett antal företag vilka vi ansåg vara lämpliga

                                          
59 Wiedersheim-Paul & Eriksson, 1991
60 Lekvall & Wahlbin, 1993
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för vår undersökning med avseende på företagets bransch samt de

anställdas utbildningsbakgrund, ett så kallat bedömningsurval61. Våra

preferenser vad gäller företag riktade sig mot IT-företag med en stor andel

civilingenjörer eller systemvetare bland sina anställda. Då alla företag efter

det första bedömningsurvalet framstod som lika intressanta för vår studie

kom det slutliga urvalet att bestå i ett bekvämlighetsurval62 då de tre

företag, vilka först visade intresse för att medverka i vår studie, fick delta.

Vid insamlandet av primärdata valde vi att använda oss av personliga

intervjuer63. I enlighet med vår kvalitativa ansats ville vi ha möjligheten att

resonera kring frågeställningar, föra en dialog samt till viss del låta den

svarande leda in intervjun på faktorer och aspekter denne anser viktiga

inom det aktuella frågeområdet. Personliga intervjuer framstod därför som

den bästa metoden framför exempelvis brevenkäter och telefonintervjuer

där relativt korta svar erfordras. Som ett komplement till våra intervjuer

använde vi oss också av ett svarsformulär och ett förmånsformulär. Dessa

formulär, se bilaga 3 och 4, behandlade faktorer i arbetssituationen

respektive förmåner. Syftet med formulären var inte statistiskt utan de

användes för att få respondenterna att ta ställning till de olika faktorernas

och förmånernas vikt i förhållande till varandra. Vi ansåg att det vara

viktigt att respondenterna begränsade och rangordnade olika faktorer

eftersom ett företag ofta inte har möjlighet att ta hänsyn till samtliga

anställdas specifika önskemål.

 

Vid genomförandet av intervjuerna var ett urval bland de anställda på

respektive företag nödvändigt. Vid en kvalitativ studie i form av personliga

                                          
61 Lekvall & Wahlbin, 1993
62 ibid
63 ibid
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intervjuer är det svårt att på förhand avgöra hur många respondenter som

krävs för att täcka de viktigaste aspekterna av samt få förståelse för det

undersökta fenomenet64. Ytterligare intervjuer genomfördes tills dess att

ännu en intervju inte upplevdes tillföra mer än vad den kostade i form av

tid och resurser. Vi ansåg att denna punkt var nådd vid 14 intervjuer

eftersom samma svar som tidigare givits i stor utsträckning återkom.

Urvalet bland de anställda gjordes av vår kontaktperson på varje företag. Vi

gav önskemål om att få respondenter med IT-kompetens. Vi gav även

önskemål om att få respondenter av båda könen och i olika åldersgrupper

för att inte få en helt homogen svarsgrupp. Detta urvalsförfarande kan ses

som ett bedömningsurval65.
 
Intervjuerna var av delvis strukturerad66 karaktär. Alla respondenter fick

svara på samma frågor då vi utgick från samma intervjufrågor (se bilaga 2).

I vissa fall ställdes dock relevanta och utvecklande följdfrågor varför inte

intervjusituationen var helt strukturerad. Intervjuerna var inte

standardiserade67 i den betydelsen att inga fasta svarsalternativ fanns till

intervjufrågorna utan respondenterna var fria att utforma sina egna svar. De

två formulären (se bilaga 3 och 4) utgjorde dock en standardiserad del av

undersökningen då dessa hade fasta svarsalternativ och var lika för alla

respondenter68. Intervjuerna dokumenterades genom bandupptagning. Detta

tillvägagångssätt hade, jämfört med anteckningar, fördelarna att vi som

intervjuare kunde vara mer uppmärksamma mot respondenten samt kunde

dokumentera respondentens alla uttalanden. För att respondenterna skulle

                                          
64 Trost, 1997
65 Lekvall & Wahlbin, 1993
66 Trost, 1997
67 ibid
68 ibid



2. METOD

23

svara så öppet och ärligt som möjligt på alla frågor utlovades anonymitet i

den bemärkelse att det inte framgår i uppsatsen vem som har sagt vad.

När de anställda kontaktades försökte vi att i så stor utsträckning som

möjligt påpeka vår roll som neutrala och utomstående. Detta för att undvika

att de svarande kände sig osäkra över vad de vill berätta, att de skulle

kunna ta upp brister utan att känna att det kan komma att ge negativa

konsekvenser samt att de skall se undersökningen som en hjälp och

möjlighet och inte som ett hot. För att undvika fel återgivning av empirin

skickade vi dessutom efter intervjuerna ut en sammanställning av de delar

av bandupptagningen vi tänkt använda oss av i uppsatsen för respondentens

godkännande. Det bör också nämnas att en av respondenterna inte gav sitt

tillstånd till bandupptagning varför intervjun endast dokumenterades med

hjälp av anteckningar.

2.5 Tillvägagångssätt vid presentation av empiri samt vid
analys

Vid sammanställningen av empirin grupperade vi materialet i

överensstämmande åsikter. Vi har visat upp återkommande, men även

avvikande, åsikter.

I svarsformulärets vänstra svarskolumn (se bilaga 3) ombads

respondenterna att ta ut de fem faktorer de anser vara viktigast i sin

arbetssituation. De svarande ombads sedan att rangordna dessa från ett till

fem där fem gavs till den viktigaste faktorn. Faktorernas vikt avgjordes

sedan genom att vi summerade respondenternas rangordning. I

svarsformulärets högra svarskolumn (se bilaga 3) bad vi respondenterna att

ange om de anser att faktorerna på formuläret är ett minimikrav eller
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någonting motiverande. Respondenterna hade möjligheten att lämna vissa

faktorer oklassificerade om de ansåg sig sakna uppfattning. Vi summerade

sedan antalet preferenser för minimikrav respektive motiverande. För att

avgöra om faktorn i arbetssituationen skall betraktas som ett minikrav eller

något motiverande klassificerades faktorn till någon av de två kategorierna

om antalet preferenser som skilde de åt var minst fem.

På förmånsformuläret (se bilaga 4) fick respondenterna kryssa för de

förmåner de helst skulle vilja ha. Vi summerade sedan ihop antalet

preferenser respondenterna gett respektive förmån. De förmåner vi valt att

presentera i empirin är de som av respondenterna gavs högst prioritet.

Vi har analyserat empirin med utgångspunkt i våra tre frågor i

problemformuleringen. De åsikter ur empirin som framhållits under

analysen och sedan sammanställts i incitamentsstrukturen är främst de där

vi funnit likheter mellan flera olika respondenters svar. Det är dessa åsikter

som torde vara mest intressanta för företag då de omöjligt kan tillfredsställa

alla anställdas önskemål och därför kan förväntas ta hänsyn till

majoritetens preferenser. Även åsikter som endast en minoritet framfört är

dock intressanta för den vetenskapliga analysen varför även dessa

framhållits under analysen.

De teorier vi presenterar i referensramen har vi bland annat valt på grund

av att de möjliggör praktiska rekommendationer och förslag inom vårt

problemområde. Praktiska rekommendationer är också en del av vårt syfte

varför det är intressant att se om de faktorer teorierna behandlar också är

betydelsefulla för respondenterna. Empirin har därför relaterats till teorier

och begrepp i referensramen för att stödja teoriernas och begreppens

relevans i sammanhanget personalbehållning. I analysen har vi
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uppmärksammat både likheter och skillnader mellan vad som framhålls

som viktiga faktorer i empiri respektive teori. De likheter vi funnit stödjer

att dessa faktorer är relevanta för de anställdas trivsel då faktorerna

återfinns både i teori och empiri. De skillnader vi hittat har vi försökt skapa

en förståelse för samt hitta en förklaring till. Skillnaderna har även i vissa

fall givit upphov till intressanta insikter.

2.6 Metodkritik
En svårighet i en kvalitativ undersökning, likt denna, är att veta om de

faktorer vilka avses att mätas verkligen mäts. Detta är vad som kallas

undersökningens validitet69. Eftersom tillgången av objektiva data är

obefintlig, enligt vår syn på verkligheten och på vetenskap, grundas

undersökningen på diverse personers uppfattningar av verkligheten.

Respondenternas attityder och tankar kring vad som får dem att stanna kvar

på en arbetsplats överensstämmer inte nödvändigtvis med hur de i en

verklig situation skulle bete sig. Attityder förutsäger inte alltid handling70.

En undersöknings reliabilitet innebär i vilken utsträckning en upprepad

undersökning ger samma resultat. Det är svårt att tala om reliabilitet vid

kvalitativa undersökningar då dessa utgörs av möten mellan människor.

Allt eftersom nya situationer möts och nya erfarenheter görs förändras

människors beteenden och föreställningar varför det inte är rimligt att anta

att en upprepad undersökning skulle ge exakt samma resultat och leda till

samma slutsatser.71 Tidsaspekten framstår som viktig i detta sammanhang.

Respondenternas preferenser för olika incitament kan tänkas variera över

                                          
69 Wiedersheim-Paul & Eriksson, 1991
70 Myers, 1999, s. 129 ff
71 Wiedersheim-Paul & Eriksson, 1991
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tiden, bland annat beroende på ålder och livssituation. Tidsaspekten skulle

kunna påverka reliabiliteten negativt om undersökningen skulle upprepas

efter att en väsentlig tidsperiod förlöpt. Vi har dock försökt ta hänsyn till

tidsperspektivet genom att fråga respondenterna om hur deras preferenser

kan tänkas förändras genom arbetslivet.

Något som kan tänkas påverka reliabilitet och validitet negativt vid

personliga intervjuer är den så kallade intervjuareffekten. Den innebär att

intervjuaren omedvetet eller medvetet påverkar den svarande i en viss

riktning.72 Vi har som intervjuare försökt undvika denna effekt genom att

inte ställa ledande frågor samt genom att försöka att inte värdera avgivna

svar med ansiktsuttryck och miner. Vi försökte dessutom undvika denna

effekt genom att inte betona vissa ord eller stavelser när frågorna ställdes.

Två av våra intervjufrågor (se fråga 29 och 31 i bilaga 2) har framstått som

svårförståeliga för respondenterna varför vi förklarat frågan och på så sätt

väglett de svarande. Att vi förklarat dessa frågor för respondenterna har fått

konsekvenser för de svar vi erhållit. Vi har valt att inte redovisa dessa svar i

empirin eftersom vi anar att svaren inte hade framkommit utan vår

vägledning.

Det finns en risk att respondenterna inte hade reflekterat särskilt mycket

över det ämne intervjuerna behandlade. Det kan därför vara så att de

svarande i vissa fall kände sig tvingade att svara på en fråga de inte hade

någon egentlig uppfattning om eller avgivit ett svar vilket kanske var

förhastat och inte genomtänkt. Vi försökte undvika ovanstående problem

genom att inte tvinga fram ett svar samt att i vissa fall återkomma till

frågan, eventuellt något omformulerad, vid ett senare tillfälle. Vi försökte

                                          
72 Eriksson & Wiedersheim-Paul, 1997, s. 161
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också komma runt dessa problem genom att skicka ut en frågeguide (se

bilaga 1) innan intervjuerna genomfördes och därmed ge respondenterna

möjlighet att tänka igenom de aktuella frågeområdena.

Att företagen som deltagit i vår studie är de som först visade intresse för

vårt problemområde kan ha fått konsekvenser för vår undersökning. Dessa

företag, eftersom de visade intresse för studien, kanske upplever problem

med personalomsättning eller ser det som ett potentiellt problem i

framtiden. Om så är fallet kan empirin vi samlat in på våra deltagande

företag skilja sig från empiri vi eventuellt skulle ha samlat in på företag

som inte uppmärksammat personalomsättning som ett problem.

Våra respondenter är mellan 24 och 34 år, vilket utgör ett smalt

åldersintervall. Detta innebär i sin tur att respondenterna endast har

förhållandevis få års arbetslivserfarenhet. Vi har för avsikt att hitta faktorer

vilka bidrar till personalbehållning i ett längre tidsperspektiv. Vi kan på

grund av respondenternas unga ålder, ha gått miste om värdefulla åsikter

och preferenser som endast äldre personer med längre arbetslivserfarenhet

har.
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3. REFERENSRAM

Detta kapitel inleds med en presentation av teorier om personalomsättning

och hur dessa kan tillämpas på personalbehållning. Sedan beskrivs ett antal

utvalda teorier och begrepp som vi anser belyser vårt problem på ett

relevant sätt. Referensramen ligger till grund för den senare analysen av

empirin.

3.1 Personalomsättning och Personalbehållning
Dagens forskning kring personalomsättning har, som tidigare påpekats, ofta

sin utgångspunkt i March & Simons teorier73. March & Simon identifierade

redan 1958 de främsta orsakerna till frivillig personalomsättning i en

modell över organisatoriskt deltagande. Sedan dess har deras modell

använts som grund i en rad forskningsansatser kring personalomsättning.

Främst har den fortsatta forskningen gått ut på att försöka bestämma vilka

attityder, tankegångar och processer som föregår ett beslut att lämna en

organisation. Mobley, Steers & Mowday samt Hulin gjorde under 70- och

80-talet en sekventiell beskrivning av den process vilken föregår ett beslut

att lämna en organisation. Den forskning som framstår ledande idag bedrivs

främst av Lee & Mitchell. De har utformat en modell kallad ”The unfolding

model of voluntary turnover”. Denna modell grundar sig delvis på den

forskning som bedrevs på 70- och 80-talet eftersom även denna modells

fokus främst ligger på processen bakom en individs beslut att avsluta sin

anställning.74 Lee & Mitchells modell är dock betydligt mer komplex och

                                          
73 Breif & Schneider, 1991, Lee et al, 1999, Lee et al, 1996
74 Lee & Mitchell, 1994
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beskriver alternativa psykologiska och beteendemässiga processer en

individ kan genomgå innan denne avslutar sin anställning75.

Ur den ovan nämnda forskningen kring personalomsättning har vi valt att

utgå från March & Simons modell över organisatoriskt deltagande då den

är lätt att förstå samt förefaller vara accepterad i forskningssammanhang.

Den efterkommande forskningen har, enligt vårt tycke, inte på något sätt

förkastat de variabler vilka March & Simons modell innehåller utan dessa

finns representerade på ett eller annat sätt även i dagens forskning. Kritiker

till March & Simons modell menar att endast en blygsam del av

personalomsättning kan förklaras utifrån denna och liknande modeller över

personalomsättning. Andra menar dock att modellen ger en omfattande bild

över personalomsättning. Det är speciellt sammanförandet av

arbetsmarknaden och arbetstillfredsställelse i en och samma modell som

har bidragit till ökad förståelse av personalomsättning. Både

arbetsmarknaden och arbetstillfredsställelse har visat sig ha starkt samband

med personalomsättning när dessa har studerats var för sig. Att det saknas

starkt empiriskt stöd för modeller som March & Simons kan bero på att när

båda variablerna studeras samtidigt är deras effekt mindre tydlig. Både

arbetsmarknaden och arbetstillfredsställelse verkar ha effekt på

personalomsättning men det är fortfarande oklart huruvida denna effekt är

additiv (otillfredsställda individer slutar alltid, men slutar i ännu högre grad

då arbetsmarknaden är god) eller interaktiv (otillfredsställda individer

slutar bara när arbetsmarknaden är god).76

                                          
75 Lee et al, 1999
76 Breif & Schneider, 1991
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Lee & Mitchells modell, vilken är bland de senaste modellerna över

personalomsättning, har i undersökningar visat sig ha ett förhållandevis

starkt empiriskt stöd77. Trots att Lee & Mitchells ”unfolding model of

volontary turnover” förefaller ha starkare empiriskt stöd än vad March &

Simons modell över organisatoriskt deltagande har menar vi att Lee &

Mitchells modell är en mindre lämplig utgångspunkt för vår studie. Lee &

Mitchells modell beskriver, som tidigare nämnts, olika psykologiska

processer som föregår ett beslut att avsluta en anställning. De psykologiska

processerna kan utlösas av vad Lee & Mitchell kallar chocker. Chockerna

kan likväl vara på det personliga planet som på det organisatoriska. Då vi

tar företagets perspektiv framstår denna modell som mindre lämplig

eftersom företag har svårt att påverka de psykologiska processerna samt

förhindra att chocker, framförallt på det personliga planet, uppstår.78 Nedan,

i figur 3.1, presenteras March & Simons modell över organisatoriskt

deltagande.

FIGUR 3.1 MARCH & SIMONS MODELL ÖVER ORGANISATORISKT DELTAGANDE

Källa: March & Simon, 1958 ur Breif & Schneider, 1991, egen översättning

                                          
77 Lee et al, 1999
78 ibid
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March & Simon ser personalomsättning som en konsekvens av två

variabler, upplevd önskan om förflyttning samt upplevd möjlighet till

förflyttning. Upplevd önskan om förflyttning beror i sin tur på två faktorer,

arbetstillfredsställelse och möjligheter till förflyttning inom organisationen.

Upplevd möjlighet till förflyttning beror på arbetsmarknadssituationen,

såsom konjunkturen i branschen, antalet företag som är kända för individen

samt individens marknadsvärde. Detta resulterar i antalet externa alternativ

till anställning individen upplever att denne har.79

3.1.1 Orsaker till personalomsättning

För att få djupare förståelse för orsakerna till personalomsättning framstår

det intressant att identifiera vad som påverkar arbetstillfredsställelse,

möjligheterna till förflyttning inom organisationen och antalet upplevda

externa alternativ till anställning. Vi tillför därför ett antal teoriområden

vilka, enligt litteratur inom organisationsteori och organisationspsykologi,

har anknytning till ovanstående faktorer eller till personalomsättning.

March & Simons modell över organisatoriskt deltagande visar inte

individen, arbetssituationen, gruppen och organisationen i sig utan dessa

faktorers närvaro i modellen ligger snarare i de effekter de har på

variablerna i modellen. Modellen innefattar på samma sätt även

makroekonomiska förhållanden då dessa påverkar de upplevda externa

alternativen till anställning.80 Genom att utöka March & Simons modell har

vi försökt tydliggöra hur individen, gruppen, arbetsuppgifterna,

organisationen och makroekonomiska förhållanden påverkar en

organisations personalomsättning. Den utökade modellen visas i figur 3.2. I

anslutning till figuren förklaras de olika stegen i figuren samt hur

                                          
79 March & Simon, 1958 ur Breif & Schneider, 1991
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faktorerna skall upplevas av individen för att slutligen leda fram till

personalomsättning. I denna förklaring återfinns begreppen som visas i

figuren. Begreppen är markerade i enlighet med figuren för att underlätta

förståelsen för läsaren. Samtliga faktorer behöver nödvändigtvis inte

upplevas i enlighet med figuren för att personalomsättning skall uppstå. De

förhållanden som visas i figuren ger dock upphov till en situation där risken

för personalomsättning är mycket stor. De faktorer vi utökat modellen med,

vilka återfinns i figurens vänstra led, förklaras mer utförligt under avsnitt

3.2 och 3.3.

FIGUR 3.2 MODELL ÖVER PERSONALOMSÄTTNING

Källa: March & Simon, 1958 ur Breif & Schneider, 1991, egen bearbetning

I modellen ovan upplever individen att företagets belöningssystem är

bristfälligt. Arbetsdesignen upplevs också bristfällig. Individen är inte

heller tillfreds med företagskulturen, alternativt är kulturen av sådan

                                                                                                                           
80 Breif & Schneider, 1991
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karaktär att den inte uppmuntrar till lojalitet för organisationen. Alla dessa

ovanstående faktorer minskar arbetstillfredsställelsen.

Även karriärmöjligheterna inom organisationen upplevs som bristfälliga,

vilket minskar möjligheterna till förflyttning inom organisationen. De

bristfälliga karriärmöjligheterna påverkar även arbetstillfredsställelsen

negativt. Avsaknaden av möjligheter till förflyttning inom organisationen

samt den låga arbetstillfredsställelsen bidrar till en upplevd önskan om

förflyttning utanför organisationen.

Individen upplever att denne har goda möjligheter till alternativa

anställningar på arbetsmarknaden vilket, tillsammans med avsaknaden av

inlåsningseffekter, bidrar till att antalet upplevda externa alternativ till

anställning är stort. Detta bidrar till en känsla av att möjligheterna till

förflyttning utanför organisationen är stora. När individen på detta sätt

både önskar och upplever det som möjligt att förflytta sig utanför

organisationen medverkar detta till företagets personalomsättning.

 3.1.2 Orsaker till personalbehållning

Figur 3.2 illustrerar orsaker till personalomsättning, men då syftet med

denna uppsats är att undersöka personalbehållning väcks frågan huruvida

dessa teorier kring personalomsättning kan tillämpas på

personalbehållning. Som nämnts i problemdiskussionen är en rimlig

utgångspunkt att det är samma faktorer som, när de upplevs enligt figur 3.2,

orsakar personalomsättning också bidrar till personalbehållning, när dessa

upplevs på det motsatta sättet. Detta visas i figur 3.3.
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FIGUR 3.3 MODELL ÖVER PERSONALBEHÅLLNING

Källa: March & Simon, 1958 ur Breif & Schneider, 1991, egen bearbetning

I modellen över personalbehållning finner individen att företagets

belöningssystem och arbetsdesign är tillfredsställande. Individen är även

tillfreds med företagskulturen, alternativt företagskulturen uppmuntrar till

lojalitet för företaget. Alla dessa ovanstående faktorer ökar

arbetstillfredsställelsen.

Karriärmöjligheterna inom organisationen upplevs också vara

tillfredsställande, vilket ökar möjligheterna till förflyttning inom

organisationen. De tillfredsställande karriärmöjligheterna bidrar även till

en högre arbetstillfredsställelse. Närvaron av möjligheter till förflyttning

inom organisationen samt den höga arbetstillfredsställelsen bidrar till att en

upplevd önskan om förflyttning utanför organisationen inte föreligger.

Individen upplever att denne har små möjligheter till alternativa

anställningar på arbetsmarknaden vilket, tillsammans med närvaron av

inlåsningseffekter , bidrar till att antalet upplevda externa alternativ till
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anställning är litet. Detta bidrar till en känsla av att möjligheterna till

förflyttning utanför organisationen är små. När individerna på detta sätt

varken önskar eller upplever det vara möjligt att förflytta sig utanför

organisationen medverkar det till företagets personalbehållning. Den

situation som visas i figur 3.3 är den idealiska för företag som vill uppnå

personalbehållning

3.1.3 Jämförelse mellan orsaker till personalomsättning
respektive personalbehållning

Faktorerna arbetsdesign, företagskultur, belöningssystem, karriär,

arbetsmarknad samt inlåsningeffekter med vilka vi har kompletterat March

& Simons modell, är förhållandevis övergripande och innefattar en mängd

delfaktorer. Ett belöningssystem kan till exempel bestå av monetära

belöningar men även av belöningar såsom erkännande och ansvar. Det kan

tänkas att vissa delfaktorer bidrar till personalomsättning medan andra

bidrar till personalbehållning.

Herzberg fann i en av sina studier, vilken resulterade i hans två-faktor-

teori81, att de faktorer som bidrar till att anställda är tillfredsställda med sitt

arbete inte är desamma som bidrar till missnöje med arbetet. Motsatsen till

tillfredsställelse är således inte missnöje. Att åtgärda faktorer som skapar

missnöje med ett arbete medför därför nödvändigtvis inte att arbetet

upplevs tillfredsställande. De faktorer vilka i Herzbergs studie främst

visade sig vara relaterade till arbetstillfredsställelse är prestation,

erkännande, arbetsuppgifter, ansvar, karriär- och utvecklingsmöjligheter.

Herzberg har valt att benämna de faktorer vilka bidrar till

arbetstillfredsställelse motivatorer82. Faktorer vilka bidrar till missnöje med

                                          
81 Jämför eng. motivation-hygiene theory
82 Jämför eng. motivators
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ett arbete kallar Herzberg för hygienfaktorer83. Sådana faktorer är enligt

Herzbergs studie företagspolicy och administration, ledning, relation till

överordnade samt arbetsförhållanden.84 Är hygienfaktorerna inte

tillfredsställda skapar de missnöje. Tillfredsställda hygienfaktorer verkar ej

motiverande men får individen till en nivå av neutralitet. Motivatorer i sin

tur motiverar en individ att anstränga sig och prestera. Motivatorer fungerar

motiverande först när hygienfaktorerna är tillfredsställda och individen är

neutral. 85

Vi menar att vissa av de delfaktorer, exempelvis de Herzberg identifierat,

kan skilja sig åt i den bemärkelsen att de antingen bidrar till

personalomsättning eller personalbehållning. Vår utgångspunkt för den

fortsatta referensramen är dock att teoriområden kring faktorerna

arbetsdesign, företagskultur, belöningssystem, karriär, arbetsmarknad och

inlåsningseffekter är relevanta för både personalomsättning och

personalbehållning. Figurerna 3.2 och 3.3 kommer därför att ligga till

grund för den fortsatta referensramen.

                                          
83 Jämför eng. hygiene factors
84 Herzberg, 1968 ur Vroom & Deci, 1992; Robbins, 1991
85 Gordon, 1987
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Arbetsdesign

Företagskultur Arbets-

Belöningssystem tillfredsställelse Upplevd

önskan om

Möjlighet till förflyttning

Karriär förflyttning inom PERSONAL-

organisationen BEHÅLLNING

Upplevd 

Arbetsmarknaden Antalet upplevda möjlighet till 

Inlåsningseffekter externa alternativ förflyttning

3.2 Arbetstillfredsställelse
Med arbetstillfreds-

ställelse86 menas i

vilken utsträckning

individen upplever

sitt arbete som

positivt. En hög

arbetstillfreds-

ställelse innebär att

individen värderar sitt arbete högt samt förknippar det med positiva

känslor. Porter & Steers har i en genomgång av tidigare undersökningar

konstaterat att det finns ett starkt samband mellan arbetstillfredsställelse

och låg personalomsättning87. Arbetstillfredsställelsen beror bland annat på

faktorer såsom arbetsförhållanden, belöningssystem, karriärmöjligheter,

arbetets karaktär, ledningens sätt att styra samt relationen till

arbetskamraterna.88 För att få en djupare förståelse för dessa faktorer och

därigenom för arbetstillfredsställelse har vi, i enlighet med figur 3.2 och

3.3, valt ut ett antal teorier vilka, vi anser, tillsammans utreder detta

område.

Vilka är då dessa teorier och hur anser vi att de är knutna till

arbetstillfredsställelse? Arbetsdesign påverkar individens upplevelse av

och tillfredsställelse med arbetets karaktär och de förhållanden som råder

på arbetsplatsen. Den modell över arbetsdesign som presenteras nedan

innefattar både ökad arbetstillfredsställelse och minskad

                                          
86 Jämför eng. job satisfaction
87 Porter & Steers, 1973 ur Vroom & Deci, 1992, s.186
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personalomsättning. Kultur omfattar många aspekter av arbetssituationen

varför vi har svårt att se hur trivsel med arbetssituationen kan föreligga

utan att individen är tillfreds med företagets kultur. Kulturen påverkar

ledningens sätt att styra, klimatet bland arbetskamraterna samt sättet att

arbeta, variabler vilka i sin tur påverkar arbetstillfredsställelsen.

Belöningssystem bör utformas på ett rättvist sätt som i så stor utsträckning

som möjligt tillfredsställer olika anställdas individuella behov.

3.2.1 Arbetsdesign

Arbetsdesign89 syftar till en medveten

och meningsfull planering av ett arbetes

strukturella och sociala aspekter samt

hur dessa påverkar den anställde.

Arbetsdesign är ett mycket brett

begrepp som inkluderar alla delar och kombinationer av delar som ett

arbete består av. Begrepp som brukar räknas in i arbetsdesign är

exempelvis: arbetsrotation, arbetsberikning90, utökning av

arbetsuppgifterna91 och sociotekniska aspekter.92 Vi kommer i denna studie

främst att koncentrera oss på arbetsberikning då detta är en strategi som

främst syftar till att förbättra den anställdes motivation och

arbetstillfredsställelse93.

                                                                                                                           
88 Feldman & Arnold, 1983, Tracey, 1998,  Spector, 1997
89 Jämför eng. job design
90 Jämför eng. job enrichment
91 Jämför eng. job enlargement
92 Umstot, 1984
93 ibid
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Arbetsberikning
Arbetsberikning kan definieras som processen att göra arbetet mer

intressant, meningsfullt och utmanande94. En av de främsta och mest kända

strategierna för arbetsberikning är arbetskaraktärmodellen95 utvecklad av

Hackman och Oldman. Denna modell presenterar de karaktäristika av ett

arbete som behövs för att arbetet skall upplevas berikande96:

•  Variation av färdigheter97: utföra olika arbetsuppgifter; använda

värdefulla färdigheter, talanger och skickligheter

•  Uppgiftsidentitet98: utföra ett arbete från början till slut; hela arbetet

snarare än delar av det

•  Betydelsefull uppgift99: graden till vilken arbetet har en betydelsefull

inverkan på andra i organisationen; arbetets vikt

•  Autonomi100: frihet att genomföra arbetet på det sätt individen finner

bäst; bestämmanderätt kring planering, beslut och medel för att

genomföra arbetet

•  Återkoppling101: tydlig och direkt information om arbetsresultat och

prestation

Om ovanstående karaktäristika eller dimensioner av ett arbete finns i

tillräckligt stor utsträckning förväntas de leda till ett antal kritiska psykiska

tillstånd hos individen. Om de tre första dimensionerna upplevs i tillräckligt

hög grad i ett arbete förväntas de leda till att den anställde upplever arbetet

                                          
94 Umstot, 1984
95 Jämför eng. job characteristics model
96 Hackman & Oldman, 1976 ur Umstot, 1984
97 Jämför eng. skill variety
98 Jämför eng. task identity
99 Jämför eng. task significance
100 Jämför eng. autonomy
101 Jämför eng. feedback
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som meningsfullt. Om autonomi finns i tillräckligt hög grad kommer den

anställde att känna ansvar för arbetet. Om tillräcklig återkoppling erhålls

blir den anställde medveten om resultaten av arbetet. Medvetenheten ger

möjlighet till korrigering av den anställdes beteende samt att den anställde

upplever tillfredsställelse från en god prestation. Dessa psykiska tillstånd

väntas i sin tur leda till både personliga och arbetsrelaterade resultat: hög

motivation, hög kvalitet på arbetsprestationen, hög arbetstillfredsställelse

samt låg frånvaro och låg personalomsättning.102 Om något av de tre

psykiska tillstånden saknas uppnås inte de personliga och arbetsrelaterade

resultaten och arbetet blir inte berikat103. De olika delarna i modellen samt

deras inbördes relation visas i figur 3.4 nedan.

FIGUR 3.4 ARBETSKARAKTÄRMODELLEN

Källa: Hackman & Oldman, 1975, ur Umstot, 1984, egen översättning

                                          
102 Umstot, 1984, Muchinsky, 1997
103 Umstot, 1984

Arbetsdimensioner Kritiska psykiska Personliga och 
tillstånd arbetsrelaterade 

resultat
Variation av färdigheter Arbetet upplevs Hög inre
Uppgiftsidentitet som meningsfullt arbetsmotivation
Betydelsefull uppgift

Hög kvalité på
arbetsprestationen

Autonomi Upplevt ansvar
för arbetet Hög arbetstill-

fredsställelse

Återkoppling Kunskap om resultatet Låg frånvaro och
av arbetsprestationen personalomsättning

Anställdes behov av
personlig utveckling
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Hur väl en anställd svarar på en arbetsberikande åtgärd beror till viss del på

hur starkt behov av utveckling individen har. Individer med stort behov av

personlig utveckling reagerar ofta mer positivt på arbetsberikning än någon

med litet behov av utveckling. Den anställdes behov av personlig

utveckling påverkar således, vilket visas i figur 3.4, förhållandet mellan

arbetsdimensionerna och de förväntande resultaten.104

Arbetsberikning har genomgående visat sig resultera i bättre

arbetslivskvalitet och mer positiva attityder till arbetet105. Resultaten av

arbetsberikning är inte bara socialt önskvärda utan är även lönsamma för

företaget. Anställda som är nöjda med sitt arbete kommer mer sannolikt till

arbetet (frånvaron minskar) och stannar också mer sannolikt kvar på

arbetsplatsen (personalomsättningen minskar)106.

3.2.2 Kultur

Begreppet kultur har ingen bestämd

definition utan kan ha många olika

betydelser. Smircich skiljer dock, i en

klassisk översikt över begreppet kultur,

mellan kultur som en variabel och kultur

som en rotmetafor. Forskare vilka ser kultur som en variabel har ofta en

mer traditionell, objektivistisk och funktionalistisk syn på verkligheten. Att

uppfatta kultur som en variabel innebär att kultur ses som ett verktyg för

styrning som kan förändras och formas efter ledningens syften. I motsats

till detta synsätt vilket ser kultur som något organisationen har, menar

anhängare av synsättet kultur som en rotmetafor att organisationen är en

                                          
104 Umstot, 1984, Muchinsky, 1997
105 Umstot, 1984
106 ibid
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kultur.107 Förespråkarna, för det senare synsättet, tonar således ned

betydelsen av kultur som ett medel för ledningen att öka effektiviteten i

organisationen108. Detta synsätt är hermeneutiskt och fenomenologiskt

snarare än objektivistiskt. Den sociala världen ses då inte som objektiv,

konkret och mätbar utan som konstruerad av människor och reproducerad

genom symboler och betydelser vilka förenar människor och möjliggör

delade uppfattning och beteenden.109

De flesta forskare faller mellan dessa två ytterligheter, så även vi. Det

senare synsättet förefaller dock vara mest förenligt med vår uppfattning av

företagskultur. Då vi ser verkligheten som en social konstruktion anser vi

att även kultur uppstår på detta sätt. Vi anser inte att kultur är en variabel

vilken enkelt kan urskiljas, påverkas och användas som styrmedel. Vi tror

dock att en företagsledning har möjlighet att påverka vissa faktorer vilka i

sin tur i ett längre tidsperspektiv kan ha inflytande på kulturen. Vilka dessa

faktorer kan vara beror på vilken definition av kultur som används. Vi har

valt att definiera företagskultur enligt följande:

Organisationskultur består av de informella och oskrivna värderingar,

normer och beteendemönster samt ideologier, strukturer och

tillvägagångssätt vilka är kollektivt accepterade av organisationens

medlemmar.110

Utifrån denna definition framstår det möjligt för en företagsledning att

påverka de mer uttalade och påtagliga faktorerna som ideologier, strukturer

                                          
107 Smircich, 1983 ur Alvesson, 1993
108 Alvesson, 1993
109 Burrell & Morgan 1979 & Putnam, 1983 ur Alvesson, 1993
110 Egen definition utifrån Hodge et al, 1996, s. 47, Alvesson, 1993, s. 1
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och tillvägagångssätt. Vi ser kultur främst som en rotmetafor och tonar

därför ner vikten av kultur som ett styrmedel samtidigt som vi anser att en

företagskultur är mycket svår att förändra på kort sikt.

Variationer i personalbehållning mellan organisationer kan vara relaterat

till företagskulturella värderingar. Kulturen påverkar organisationens

strategier för rekrytering, placering av nyanställda, befordringar, strategier

för personalutveckling samt belöningssystem. Olika strategier resulterar i

olika psykologiska klimat vilka medför varierande grader av engagemang

och personalbehållning.111

Kerr & Slocum menar att vissa organisationer har kulturer vilka betonar

gruppen genom att erbjuda teamwork, trygghet och respekt för individerna

i organisationen. Dessa värderingar medför lojalitet och långsiktigt

engagemang, för organisationen, hos de anställda.112

Andra organisationers kultur betonar, enligt Kerr & Slocum, individen

genom att personlig initiativförmåga uppmuntras och att individuella

belöningar ges vid måluppfyllelse. Detta fostrar en entreprenöriell anda där

organisationen inte erbjuder långsiktig anställningstrygghet och där

individerna inte utlovar lojalitet. Kerr & Slocum menar vidare att de

individer vilka är duktiga och kompetenta i en sådan organisation endast

stannar i syfte att utnyttja organisationen tills bättre belöningar kan erhållas

någon annanstans.113

                                          
111 Kerr & Slocum, 1987 & Kopelman et al, 1990 ur Sheridan, 1992
112 Kerr & Slocum, 1987 ur Sheridan, 1992
113 ibid
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3.2.3 Belöningssystem

Ett belöningssystem bör utformas för att

uppmuntra de anställda till att delta i

organisationen114. I detta avsnitt kommer

vi att behandla den konkreta

utformningen av ett sådant belöningssystem genom att beskriva

grundläggande krav, distribution och olika typer av belöningar.

Grundläggande krav på belöningssystem
Det finns fyra grundläggande krav ett belöningssystem måste uppfylla för

att vara effektivt. Dessa krav gäller alla typer av belöningssystem, i alla

typer av organisationer. Först och främst måste organisationens

belöningssystem ge individerna i organisationen tillräckliga medel för att

tillfredsställa deras grundläggande behov av mat, skydd och säkerhet. Detta

framstår lyckligtvis som en självklarhet i de flesta västerländska

organisationer.115

För det andra måste belöningssystemet i en organisation framstå som

fördelaktigt framför andra organisationers belöningar. Ett annat sätt att

uttrycka detta krav är att belöningssystemet måste uppfylla en ”extern

rättvisa”, där individerna i organisationen finner att de belönas rättvist i

jämförelse med individer i andra organisationer vilka utför liknande

arbetsuppgifter. För det tredje måste belöningarna inom organisationen

delas ut på ett rättvist sätt. Detta krav omnämns ibland som en ”intern

rättvisa”. Det är inte bara den verkliga rättvisan i systemet som är viktig

utan det som har en avgörande roll för att systemet skall fungera är hur det

                                          
114 Feldman & Arnold, 1983
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uppfattas av individerna i organisationen.116 Kraven på intern och extern

rättvisa beskrivs i rättviseteorin117. Anställda gör, enligt rättviseteorin,

ständigt sociala jämförelser mellan sig själva och andra genom att

observera två faktorer, utfall118 och insats119. Med utfall menas allt en

individ får eller uppnår genom att utföra sitt arbete och innefattar

exempelvis lön, befordringar, beröm och erkännande. Utfallet sätts i

relation till insatsen, det vill säga allt individen bidrar med i sitt arbete,

såsom individens utbildning, erfarenhet och tid.120 När individen jämfört

sitt eget utfall med sin egen insats görs en jämförelse med någon annan

individ. Det är främst jämförelsen med någon annan som avgör huruvida en

individ känner sig rättvist behandlad eller ej.121 Kvoten mellan utfall och

insats som bildas vid en jämförelse kan resultera i tre situationer122:

•  Orättvisa på grund av upplevd överkompensation: Den anställdes kvot

mellan utfall och insats är större än kvoten för den person med vilken

jämförelsen skedde. Denna situation resulterar i en känsla av skuld.

•  Orättvisa på grund av upplevd underkompensation: Den anställdes kvot

mellan utfall och insats är lägre än kvoten för den person med vilken

jämförelsen skedde. Denna situation resulterar i en känsla av vrede.

•  Rättvis kompensation: Den anställdes kvot mellan utfall och insats är

lika stor som kvoten för den person, med vilken jämförelsen skedde.

Denna situation resulterar i en känsla av tillfredsställelse.

                                                                                                                           
115 Feldman & Arnold, 1983
116 ibid
117 Jämför eng. equity theory
118 Jämför eng. outcome
119 Jämför eng. input
120 Feldman & Arnold, 1983, s. 114 ff
121 ibid
122 ibid
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Det fjärde och sista kravet på ett belöningssystem är att det bör kunna ta

hänsyn till de anställda som individer. De anställda skiljer sig troligen åt

vad gäller behov, önskemål, mål och ambitioner. Ett effektivt system bör

således vara flexibelt i den mening att flera belöningar erbjuds och att dessa

delas ut på olika grunder.123

Distribution av belöningar
Antalet möjliga belöningar är i det närmaste obegränsat. Valet av

belöningar bör dock ske i syfte att behålla kompetent personal, uppmana

till deltagande samt motivera till en god prestation.124 Enligt Lawler bör ett

företag ta hänsyn till ett antal aspekter vid utformningen av ett

belöningssystem för att detta skall uppfylla de tre syftena125:

•  Betydande: En belöning måste ha ett värde för den anställde om

belöningen skall kunna påverka dennes beteende och känslor. Eftersom

människor är olika ligger svårigheten i att hitta en belöning som

uppskattas av merparten av de anställda eller att erbjuda flera belöningar

för att försäkra att varje anställd upplever att de erbjuds en betydande

belöning

•  Flexibelt: I och med det ovanstående kravet på individuellt betydande

belöningar samt om belöningarna skall baseras på prestation krävs det

att belöningarna kan delas ut i olika stor grad.

•  Frekvent: Ju oftare en belöning kan delas ut, desto större inflytande kan

den få på de anställdas beteende.

•  Synbart: Belöningar måste vara synliga för att de anställda skall se

sambandet mellan prestation och belöning.

                                          
123 Feldman & Arnold, 1983
124 ibid
125 Lawler, 1977 ur Feldman & Arnold, 1983
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•  Ekonomiskt: Kostnaderna belöningssystemet medför måste naturligtvis

övervägas. Ur företagets synvinkel är de belöningar vilka inte har en

alltför hög kostnad de bästa. (Se även inre och yttre belöningar nedan.)

Inre och yttre belöningar
Belöningar kan klassificeras i två grupper, inre och yttre belöningar126,

mellan vilka det kan vara poängfullt att göra en åtskillnad då de har olika

för- och nackdelar. Inre belöningar kommer från personen själv eller från

själva arbetet. Yttre belöningar kommer från andra exempelvis från chefen

eller från en medarbetare127.

En inre belöning ingår i själva aktiviteten, vilken den anställde utför, varför

administrationen av inre belöningar inte är beroende av någon viss persons

närvaro eller handling. Inre belöningar kallas även för självadministrerande

eftersom en individ administrerar den till sig själv. Den vanligaste typen av

inre belöningar är olika känslor som människor upplever till följd av det

resultat de presterar i sitt arbete. Exempel kan vara känslan av att vara

kompetent, vilken kan vara ett resultat av att individen utfört ett bra arbete,

eller känslan av frihet och ansvar till följd av autonomi i arbetsuppgifternas

utförande.128

Det primära medlet för att öka sannolikheten för att de anställda skall

uppnå inre belöningar är utformningen av arbetet (se arbetsdesign 3.2.1).

Det är alltså själva arbetet som, till stor del, bestämmer i vilken

utsträckning en individ har möjlighet att uppnå dessa belöningar.129

                                          
126 Jämför eng. intrinsic & extrinsic rewards
127 Umstot, 1985, s.119
128 Feldman & Arnold, 1983
129 ibid
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Yttre belöningar används i stor utsträckning av organisationer för att

försöka påverka de anställdas beteenden och motivation130. Dessa

belöningar är dock ofta mindre effektiva, än inre belöningar, när det gäller

att bevara motivation131. Den vanligast förekommande yttre belöningen är

någon form av monetär belöning exempelvis lön, bonus och vinstdelning.

Det finns dock även andra typer av yttre belöningar såsom erkännande och

visad uppskattning från andra individer, befordringar eller tjänstebil.132

Det är viktigt att poängtera att alla yttre belöningar genereras av källor

utanför individen. Individen är således beroende av organisationens

belöningssystem samt av perception och bedömningar gjorda av andra

individer för att erhålla belöningen. Med tanke på de kostnader, vilka är

förknippade med denna form av belöningar är det viktigt att belöningarna

verkligen är av värde för mottagaren samtidigt som de skall vara en följd av

en bra prestation. 133

Inre belöningar har potential att utöva stort inflytande på en individs

motivation och beteende i en organisation och har ett antal fördelar

gentemot yttre belöningar. För det första tillförsäkras förhållandet mellan

en bra prestation och belöningen eftersom belöningen uppstår till följd av

individens uppfattning att denne presterat väl). För det andra är

belöningarnas effektivitet, på grund av sin självadministrerande karaktär,

inte beroende av organisationens belöningssystem eller av att någon person

är närvarande. Den tredje fördelen med denna form av belöningar, jämfört

med exempelvis monetära belöningar, är att dess kostnad för

                                          
130 Feldman & Arnold, 1983
131 Umstot, 1985, s.119
132 Feldman & Arnold, 1983
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organisationen är låg.134 Denna typ av belöningar är ofta varaktiga och

uppfyller behov av självförverkligande och personlig utveckling135.

Belöningars livscykelsammanhang
Vad som uppfattas vara belöningar och incitament samt vad som motiverar

en individ varierar vartefter individen förändras, blir äldre och får en

annorlunda livssituation. Detta benämns i Erikssons rapport som

belöningars livscykelsammanhang. Under livscykelns gång förändras vilka

incitament som upplevs motiverande. I livscykelns början framstår de mer

kortsiktiga incitamenten, till exempel lön, viktiga. Senare fungerar de mer

långsiktiga incitamenten såsom förändrade arbetsuppgifter, alternativa

utvecklingsmöjligheter, karriärer, etc motiverande. 136

Hur livscykeln ser ut varierar givetvis från individ till individ men en

förändring som många berörs av är bildandet av familj. Under denna period

i livet ökar arbetets sociala kostnader för många anställda vilket kan få till

följd att lönen förlorar en del av sin incitamentsfunktion. Andra värden än

lön framstår då som kritiskt viktiga även om de ekonomiska behoven

samtidigt ökar. Senare i livet minskar försörjningsbördan och

vårdnadsansvaret för barnen varför individens livssituation kan tänkas

återgå till att likna den vid livscykelns början. De sociala kostnaderna är

lägre och lönen kan återfå sin betydelse som incitament.137

Ett livscykelresonemang kan också föras kring benägenheten att byta

arbetsgivare. Under vissa perioder i livscykeln kan ett byte av arbetsgivare

                                                                                                                           
133 Feldman & Arnold, 1983
134 ibid
135 Umstot, 1985, s.119
136 Eriksson, 1998
137 ibid
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ha ett egenvärde i sig vilket innebär att benägenheten att byta arbete är hög.

Under andra perioder kan förutsägbarhet, stabilitet och säkerhet anses vara

viktigt vilket minskar benägenheten att byta arbete. 138

3.2.4 Sammanfattning

Genom att redogöra för teorier kring arbetsdesign, företagskultur och

belöningssystem har vi ämnat täcka de viktigaste av alla de aspekter som

påverkar arbetstillfredsställelse. Arbetsdesign syftar till en medveten och

meningsfull planering av ett arbetes strukturella och sociala aspekter139. Vi

har främst koncentrerat oss på arbetsberikning och belyst det genom

arbetskaraktärmodellen140. Denna modell visar hur fem dimensioner av

arbetet förväntas leda till bland annat hög arbetstillfredsställelse samt låg

personalomsättning141. Ett företags kultur påverkar bland annat dess strategi

för rekrytering, befordringar, strategi för personalutveckling samt

belöningssystem. Kerr & Slocum menar att olika företagskulturer bidrar till

olika grader av lojalitet och gruppkänsla.142 Vi har vidare behandlat den

konkreta utformningen av ett belöningssystem vilket uppmuntrar anställda

till att delta i organisationen. Den konkreta utformningen innefattar

grundläggande krav på belöningssystem, distribution av belöningar, inre

och yttre belöningar samt belöningars livscykelsammanhang.

                                          
138 Eriksson, 1998
139 Umstot, 1984
140 ibid
141 Hackman & Oldman, 1975 ur Umstot, 1984
142 Kerr & Slocum, 1987 ur Sheridan, 1992
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Arbets-
tillfredsställelse

Möjlighet till
Karriär förflyttning inom

organisationen

3.3 Möjlighet till förflyttning inom organisationen
Möjligheter till

förflyttning inom

organisationen

innebär att

arbetsgivaren ger

den anställde

möjlighet att

påverka sitt

yrkesliv samt ger ökade möjligheter till karriär och utveckling utan att

behöva byta arbetsgivare.143 Om de anställda inte får det utrymme och de

möjligheter till utveckling som efterfrågas byter de arbete och tar med sig

sitt yrkeskunnande till en ny arbetsgivare144. Om ett företag visar att de bryr

sig om sina anställdas yrkesliv och erbjuder yrkeslivs- och

karriärutveckling kan de anställda känna större vilja att stanna kvar hos sin

arbetsgivare145.

3.3.1 Karriär

Förutom att karriär är en av möjligheterna

till förflyttning inom organisationen

påverkar karriärmöjligheter också den

anställdes arbetstillfredsställelse146, vilket

illustreras i figur 3.2 och 3.3. Traditionellt

                                          
143 Joynt,  1992
144 Lönn, 1996
145 De Cenzo & Robbins, 1996
146 Feldman & Arnold, 1983, Spector, 1997
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sett har karriär ofta förknippats med att individen förflyttar sig uppåt i en

mer eller mindre förutsägbar hierarki av liknande arbeten147. Ju högre upp i

hierarkin positionen befinner sig desto mer auktoritet förknippas med

positionen och den individ som besitter den148. Detta synsätt var vanligt

under industrialismen. Då dominerade stora, stabila och hierarkiska företag

där de anställda utvecklade en företagsspecifik expertis, var lojala och

konformistiska samt gjorde karriär genom befordringar till högre positioner

i hierarkin. Idag har industrialismen ersatts av en ny epok, vilken Arthur et

al benämner den nya ekonomin (jämför informationssamhället). Detta

epokskifte har med sina avreglerade marknader inneburit krav på mer

flexibla strukturer och anställningsförhållanden.149

De upplevda möjligheterna till förflyttning eller till karriär inom

organisationen är till viss del beroende av storleken på organisationen150.

Företag i IT-branchen framstår ofta mindre än de företag som dominerade

under industrialismen. I den nya ekonomin fungerar inte längre den

pyramidiala linjeorganisationen. Den traditionella pyramidstrukturen

designades för att skapa de bästa förutsättningarna för effektivitet och

produktivitet när humankapitalets värde bedömdes vara nära noll. I den nya

ekonomin krävs strukturer som möjliggör kreativitet, förändringsförmåga

och tillväxt.151 På senare år har ett stort antal nya organisationsmodeller

brukats för att uppnå detta. Vad de har gemensamt är främst att de har

institutionaliserat grupparbete samt att de tenderar att vara plattare än sina

                                          
147 Arthur et al, 1999
148 Hodge et al, 1996
149 Arthur et al, 1999
150 March & Simon, 1958
151 Malmberg, 2000
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hierarkiska föregångare.152 Vi förmodar att det kan vara svårt för företag i

den nya ekonomin att erbjuda karriärmöjligheter i form av att ”klättra i

hierarkierna” då de nya strukturerna ofta karaktäriseras av en

förhållandevis platt organisation153. Det finns dock möjligheter för anställda

att växa och göra framsteg på andra sätt än genom att klättra i hierarkin. En

möjlighet är att erbjuda den anställde successivt mer utmanande

arbetsuppgifter på olika områden utan att förändra dennes rang i

organisationen. Ett annat sätt är att låta den anställde bli någon form av

specialist inom ett område.154 Enligt Arthur et al är det idag även vanligt att

göra karriär genom att byta arbetsgivare. De menar att denna form av

karriär är typisk i den nya ekonomin.155

Utifrån ovanstående resonemang definierar vi karriär utifrån Linds syn på

begreppet:

Karriär är ett individuellt begrepp, som förvisso kan innebära att stiga i

chefshierarkin, men som lika väl kan omfatta andra utvecklingsvägar – allt

efter individuella behov och önskemål. Det som för individen upplevs som

ett utvecklande byte av tjänst är ett steg i karriären oavsett vilken status den

nya tjänsten har.156

3.3.2 Sammanfattning

Möjligheter till förflyttning inom organisationen har vi förknippat med

karriärmöjligheter. Vi menar att karriär kan vara mer än den traditionella

förflyttningen uppåt i hierarkin. I dagens nya företagsstrukturer157 kan även

                                          
152 Nonaka & Takeuchi, 1995
153 ibid
154 Schein, 1978
155 Arthur et al, 1999
156 Egen definition utifrån Lind, 1988
157 Nonaka & Takeuchi, 1995
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utvecklingsvägar såsom att få mer utmanande arbetsuppgifter samt att bli

specialist ses som en form av karriär158.

3.4 Antalet upplevda externa alternativ till anställning
Antalet externa

alternativ till

anställning en

anställd

upplever

varierar från

individ till

individ159. Antalet externa alternativ till anställning en individ upplever att

denne har påverkas enligt vår uppfattning av arbetsmarknadssituationen

samt av inlåsningseffekter.

3.4.1 Arbetsmarknaden

Under nästan alla förhållanden är

ekonomin, med dess inverkan på

arbetsmarknaden, den variabel som bäst förutsäger personalomsättning.

När det finns gott om arbetstillfällen är den frivilliga personalomsättningen

hög medan den är låg när det är ont om arbetstillfällen.160 Som nämnts i

inledningen är arbetsmarknaden för yrkesgrupper inom IT-branschen för

närvarande mycket gynnsam. Personalomsättningen inom denna bransch,

samt inom andra kunskapsintensiva branscher, har på senare tid ökat.

Cappelli menar att det idag är marknaden och inte det enskilda företaget

                                          
158 Schein, 1978
159 March & Simon, 1958
160 ibid
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Arbetsmarknaden Antalet upplevda
Inlåsningseffekter externa alternativ

som bestämmer företagets personalomsättning. En företagsledning kan

göra sin organisation till en attraktiv och premierande arbetsplats men

företaget kan aldrig konkurrera med marknadens dragningskraft, dess

lockande erbjudanden och dess ihärdiga rekryterare.161

Situationen på arbetsmarknaden kan också tänkas påverka

arbetstillfredsställelsen. Under en lågkonjunktur där det finns få

möjligheter till alternativ anställning är det troligt att en anställds

arbetstillfredsställelse höjs. Snarare än att hindra en missnöjd anställd från

att sluta, minskar få externa alternativ till anställning den anställdes vilja att

sluta genom att det egna arbetet framstår mer positivt. Enkelt uttryckt

framstår vilket arbete som helst bättre när alternativet är arbetslöshet än när

alternativet är likvärdiga eller bättre erbjudanden om anställning.162

3.4.2 Inlåsningseffekter

Inlåsningseffekter163 uppstår när en

individ handlar på ett sådant sätt att

andra intressen och aktiviteter som egentligen är skilda från handlandet

påverkas. Individen hamnar på grund av sina tidigare handlingar således i

en position där ett beslut får konsekvenser även för andra intressen än dem

som är direkt relaterade till beslutet. Att avbryta handlingarna får då en så

hög kostnad att detta inte längre är ett alternativ.164 Inlåsningseffekter för en

anställd kan till exempel uppstå när denne genom att arbeta på ett företag

en längre tid skaffar sig företagsspecifik kunskap som inte är tillämpbar i

andra företag vilket gör att individen blir mindre attraktiv på

arbetsmarknaden. Beckers beskrivning av inlåsningseffekter inkluderar att

                                          
161 Cappelli, 2000
162 Breif & Schneider, 1991
163 Jämför eng. side-bets
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individen blir medveten om kostnaderna de tidigare handlingarna medför

först när individen ställs inför beslutet att avsluta dessa handlingar165. Den

anställde är inte medveten om att den kunskap denne bygger upp på sitt

nuvarande företag senare kommer visa sig vara obsolet på marknaden. De

kostnader som är förknippade med inlåsningseffekter kan vara av både

materiell, social och psykisk karaktär166.

Om en individ, inför ett beslut att avsluta sin anställning, upplever

inlåsningseffekter kan det, enligt vår åsikt, medföra att antalet externa

alternativ till anställning upplevs vara färre. För att knyta an till det tidigare

givna exemplet kan en individ som byggt upp en företagsspecifik kunskap

inte tillämpa sin kunskap utanför det egna företaget och har därför

begränsade alternativ till anställning. I själva begreppet inlåsande effekter

ligger enligt vår mening en antydan om att den anställde blir bunden till sitt

eget företag. Att skapa inlåsningseffekter framstår därför användbart i ett

personalbehållningssammanhang. Inlåsningseffekterna får emellertid inte

skapa missnöje bland de anställda då vi förutsätter att företag månar om

sina anställdas välbefinnande.

3.4.3 Sammanfattning

Antalet externa alternativ till anställning en anställd upplever sig ha beror

till störst del på arbetsmarknaden167. Vi menar att även inlåsningseffekter168

kan begränsa antalet upplevda externa alternativ till anställning.

                                                                                                                           
164 Becker, 1960
165 ibid
166 ibid
167 March & Simon, 1958
168 Becker, 1960
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4. EMPIRI

I detta kapitel redovisas resultatet av intervjuerna och av våra två formulär.

Intervjuerna återges inte i sin helhet utan endast essensen i respondenternas

svar redovisas för att underlätta uppsatsens tillgänglighet.

Respondenterna som ingår i denna studie är mellan 24 och 34 år och har

arbetat på respektive företag mellan tre månader och fyra år. Sex

respondenter är kvinnor och åtta är män. Alla respondenter, förutom tre, är

utbildade civilingenjörer eller systemvetare. De tre respondenter som inte

är utbildade till civilingenjör eller systemvetare har varierande utbildningar.

En respondent har genomgått en ettårig programmeringsutbildning medan

de andra två respondenterna har läst 40p ADB respektive högskoleexamen

i användarinriktad systemutveckling. Samtliga svarande arbetar

huvudsakligen som systemutvecklare. Majoriteten av respondenterna tillhör

och/eller arbetar i en grupp. Fyra av respondenterna har tidigare erfarenhet

från liknande arbeten inom IT-branschen medan de övriga anställdes på sitt

nuvarande företag direkt efter utbildningen och/eller har tidigare haft helt

andra arbetsuppgifter.

4.1 Arbetstillfredsställelse

4.1.1 Varför började respektive stannar de anställda kvar på
sitt nuvarande företag?

Anledningen till att våra respondenter började arbeta på respektive företag

var främst att de kände någon som arbetade på företaget eller att de på

annat sätt hade hört mycket gott om företaget. Andra anledningar som

nämndes var att den svarande fått ett trevligt bemötande vid de första

kontakterna med företaget, att duktiga och kompetenta personer står bakom
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företaget samt att arbetsuppgifterna verkade lockande. Även företagets

storlek har omnämndes som en bidragande faktor och respondenternas

önskemål gällde både stora och små företag. De flesta svarande menar att

det är samma sak som en gång fick dem att börja på företaget som också får

dem att stanna kvar idag. Det är dock, för de flesta, även andra faktorer

utöver de som var kända vid beslutet att tacka ja till anställningen som idag

bidrar till att de anställda stannar kvar. Respondenterna nämnde exempelvis

att de trivs med sina arbetsuppgifter och sina arbetskamrater, att de sitter i

egna lokaler och inte flyttar runt trots att de arbetar som konsulter, att

företaget erbjuder utvecklings- och karriärmöjligheter samt att man lär sig

mer hela tiden. Dessutom nämnde några respondenter att ett öppet klimat,

arbetsvillkor, lön och frihet är något som får dem att stanna på sin

arbetsplats idag.

Respondenterna blir främst engagerade av vetskapen om att de har

möjlighet att påverka, att företagsledningen eller chefer lyssnar på deras

åsikter och att samarbetet i arbetsgruppen fungerar bra. De engageras

dessutom av att arbetsuppgifterna är tillfredsställande, att de känner att de

gör skillnad och tillför någonting samt att de får möjlighet att ta ansvar. På

frågan vad de svarande känner engagemang för nämns arbetsgruppen,

kunden och projektet i samma utsträckning. Företaget omnämns också i

motsvarande utsträckning men respondenterna påpekar att företaget ofta

kommer i andra hand.

4.1.2 Faktorer och krav i arbetssituationen

Under intervjuerna nämnde respondenterna trivsel med arbetsuppgifter och

arbetskamrater i stor utsträckning som minimikrav på en arbetsplats. En

respondent tycker att det är väldigt viktig att man kommer överens med

sina arbetskamrater och att man kan slappna av med dem. En annan
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respondent anser att stimulerande arbetsuppgifter är det absolut viktigaste

men vill även arbeta med trevliga och kompetenta människor. Även en

marknadsmässig lön nämndes i stor utsträckning i detta sammanhang.

Andra faktorer som nämndes som minimikrav är arbetsmiljön, ett öppet

klimat, att få uppskattning, att få lära sig nya saker samt att kunna se

resultatet av det man gör.

På frågan vad de svarande anser att de erhåller utöver minimikraven på sin

nuvarande arbetsplats varierade svaren mycket. Bland svaren återfinns en

bra lön, möjligheter att vara med och påverka, möjligheter att utvecklas om

man vill, frihet under ansvar, möjligheter att bli delägare, ett fritt klimat där

man disponerar sin arbetstid själv, trivsel med arbetskamraterna samt bra

kontakt med ledningen eftersom det egentligen inte finns någon hierarki.

De faktorer från vårt svarsformulär, se bilaga 3, vilka av respondenterna

uppfattas som minimikrav är att:

•  kunna utföra dina arbetsuppgifter på det sätt du finner bäst

•  få utvecklas och förverkliga dina ambitioner

•  få kvalificerade arbetsuppgifter

•  få information om din och företagets verksamhet

•  ha goda relationer till dina arbetskamrater

•  ha goda fysiska arbetsförhållanden
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De faktorer från vårt svarsformulär (se bilaga 3) vilka av respondenterna

uppfattats som motiverande är att:

•  kunna påverka om du arbetar självständigt eller i grupp

•  ha möjlighet att påverka företagets framtid

•  ha möjlighet till befordring

•  ha möjlighet till andra förmåner

•  arbeta inom ett välrenommerat företag

•  ha ett arbete som inte inkräktar på din fritid

•  arbeta i ett företag där cheferna är synliga och delaktiga i organisationen

•  resultatet av ditt arbete syns

4.1.3 Belöningssystem

Under intervjuerna ombads respondenterna beskriva respektive företags

belöningssystem. Belöningssystemen på respektive företag beskrevs på

följande sätt:

Alla respondenter återgav att Företag 1 tillämpar individuell lönesättning

med ett mållönesystem där en fast lön kompletteras med en rörlig del som

är beroende av företagets resultat samt av uppfyllelse av uppsatta mål för

kompetensutveckling. Vidare omnämndes en årlig konferensresa samt

diverse aktiviteter av alla respondenter. En respondent ansåg att

möjligheten att få ta ansvar var en förmån.

På Företag 2 nämnde alla respondenter att de tilldelas en bonus där en del

utfaller på grund av hur företaget går ekonomiskt samt en del vilken

utfaller beroende på om den anställde når upp till sina personliga mål. De

personliga målen sätts upp under personliga utvecklingssamtal. Personalen

erbjuds även att delta i resor, vilket flertalet respondenter upplyste oss om.
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En respondent omtalade även sociala aktiviteter som en del av

belöningssystemet. Att företaget tillämpar individuell lönesättning

framkom i andra sammanhang under intervjun.

Av de svarande på Företag 3 nämnde hälften att företaget tillämpar

individuell lönesättning. Beroende på tjänst har vissa anställda även

övertidsersättning vilket omnämndes av ett fåtal. Respondenterna nämnde

dessutom olika slags förmåner. Vilka och hur många förmåner

respondenterna nämnde varierade. Det framgick dock att företaget förutom

lön erbjuder förmåner såsom konferensresor, subventionerade motionskort,

personalvård, rabatter i diverse affärer, gratis frukost och frukt, fester och

pubkvällar samt andra gruppaktiviteter. Alla respondenter nämnde flera

förmåner förutom en svarande som trodde att företaget inte hade några

förmåner förutom lön. Dessutom nämnde ett fåtal svarande företagets

vinstandelsfond som en del av företagets belöningssystem.

Många respondenter anser att lönesättningen på deras respektive företag är

rättvis då den är individuell. Flera respondenter påpekade dock att rättvisa

vad gäller lön och förmåner är beroende av den anställdes förmåga att

förhandla med arbetsgivaren. De svarande anser att motparten i

löneförhandlingen är måttligt informerad om vad de anställda har presterat

och att detta är något som kan förbättras. När respondenterna tar ställning

till huruvida deras lön är rättvis jämför de sig främst med vänner med

motsvarande utbildning som arbetar på ett annat företag inom samma

bransch, med arbetskamrater samt med statistik från fackförbunden. En av

respondenterna reflekterade även över rättvisan i sin lön jämfört med andra

yrkesgrupper. Respondenten jämförde sig med dem i sin bransch, det
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tyckte denne var mest rättvist, men när respondenten jämförde sig med till

exempel lärare menade respondenten att denne kom högre.

De flesta respondenter tycker att det uppmärksammas om de gör någonting

bra men att detta kan ske i större utsträckning. Nästan ingen av

respondenterna upplever att de belönas direkt för prestationer över

förväntan. Däremot anser vissa att deras prestationer över förväntan

återspeglas i lönen. Respondenterna anser inte att en extra ekonomisk

belöning är av särskilt stor betydelse, vid en prestation över förväntan, utan

värdesätter framförallt erkännande. Att någon säger att man har gjort något

bra ger enligt en respondent motivation. En annan respondent menar att en

liten belöning utgör det lilla extra som gör att nästa gång man ser att något

kan göras gör man det utan att tveka och utan att tro att det kommer

glömmas och försvinna.  Några av respondenterna påpekade vikten av att

dessa prestationer uppmärksammas vid lönesättningen. En respondent

uttrycker exempelvis att gör man bra saker ganska ofta vill man att det ska

märkas i lönen.

På frågan om hur lönesättningen skall ske fick vi många varierande svar.

De flesta nämnde dock att utbildning och hur viktig den anställde är för

företaget bör vägas in vid lönesättningen. Den anställdes prestation

nämndes också i stor utsträckning på olika sätt: hur kompetent man är, om

man har kompetensutvecklats, hur bra man är på att lösa uppgifter, om man

sköter sitt arbete på ett bra sätt och hur pass engagerad man är. Några

respondenter påpekade också vikten av att arbetsuppgifterna och det ansvar

de medför vägs in. Individuell lön nämndes av ett antal respondenter som

önskvärt. Andra faktorer som enligt respondenterna bör påverka lönen är:

anställningstid, ålder, hur bra man fungerar i gruppen, hur man fungerar

socialt mot kund samt vilken rutin man har inom företaget. Det framgick
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även att det, utöver ovanstående faktorer, var viktigt att företaget som lägst

betalar en marknadsmässig lön för att få sina anställda att stanna kvar. En

respondent menar att företag på grund av konkurrensen om arbetskraft i

princip kan erbjuda vad som helst för att få folk att stanna kvar.

Respondenten anser att det inte bara är arbetsprestationen som är det

viktiga. Ytterligare en respondent menar att företagsledningen skall se till

vad den konkurrerar med i lönesättningen, till exempel vad de anställda

skulle få om de går till ett annat företag.

De flesta respondenter tycker sig kunna påverka sin egen löneutveckling

genom löneförhandlingar. Det påpekades dock att det är viktigt att

motparten vid förhandlingen verkligen har kunskap om den anställdes

prestation eftersom lönen till stor del är fastställd redan innan

förhandlingen och endast är förhandlingsbar i en viss utsträckning. En

respondent menar att det känns som att det redan är bestämt innan

löneförhandlingen ungefär vilken lön, med ett spann på en tusenlapp, man

kan få. En annan respondent menar att löneförhandlingen mest handlar om

vad motparten tycker om respondenten. Vad respondenten gör måste

komma fram till dem som sätter lönen. Många av de svarande anser att

motpartens kunskap om deras prestation var bristfällig. En svarande

uttrycker det som att motparten är någorlunda välinformerade men att det

kunde vara bättre. Det skulle enligt respondenten kännas bättre om chefen

oftare kom och tittade vad man gjorde. Flera respondenter sa också att

framgången vid löneförhandlingarna till stor del beror på hur pass duktig

den anställde är på att förhandla. En av de svarande menar att det nog finns

anställda som har samma kompetens men där vissa har högre lön för att de

är bättre på att förhandla. Andra sätt att påverka sin lön är, enligt de
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svarande, genom att byta arbetsplats, genom att göra ett bra jobb samt

genom att ta på sig mer ansvar.

Ett övervägande antal av respondenterna tror att deras preferenser vad

gäller belöningssystem och förmåner kommer att förändras under deras

arbetsliv. Flertalet av dessa hade dock svårt att se hur eller varför. Den

faktor som dock framkom var att en förändrad familjesituation då man

skaffar barn medför att fritid värderas högre samt att vissa förmåner såsom

resor och företagspubar då inte längre upplevs som särskilt förmånliga. Ett

fåtal respondenter menar också att man genom att byta arbetsgivare får

insikt i andra belöningssystem och då kanske förändrar sina preferenser.

De förmåner respondenterna helst skulle vilja ha framgår av bilaga 4. De

förmåner vilka önskats i störst utsträckning är övertidsersättning,

vidareutbildningar, hög lön och delägarskap.

4.1.4 Arbetssituationen

Arbetsuppgifterna visade sig ha stor betydelse för trivseln med arbetet.

Respondenterna vill ha varierande, utvecklande och utmanande

arbetsuppgifter.  Det är också mycket viktigt för de anställda att kunna

påverka vilka uppgifter och projekt de arbetar med samt hur och när

arbetsuppgifterna genomförs. En respondent uttrycker det som att ingen

skall stå över axeln och säga vad man ska göra. Vissa svarande nämnde

betydelsen av att arbeta med något de var bra på för att kunna göra sitt

bästa. En respondent vill ha att arbetsuppgifterna skall vara en utmaning,

men en rimlig sådan, annars finns det risk för försämrat självförtroende. En

annan svarande menade att får man inte göra det man är bra på inser man

att man skulle kunna göra ett bättre jobb, och få mer respons på att man är

duktig, om man gjorde någonting annat. Några av de anställda nämnde
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även vikten av att arbeta med ny teknik så att de förblir attraktiva på

arbetsmarknaden. Vikten av att få gehör för sina åsikter samt att arbetet är

av betydelse och en viktig del av organisationen påpekades även. Detta

uttrycks exempelvis av en respondent som vill att arbetet skall vara viktigt

för någon och att det respondenten gör skall kännas betydelsefullt. Flera

respondenter ville kunna påverka företagets och arbetsgruppens inriktning

på längre sikt, såsom strategi, kunder, projekt och rekrytering.

Från svarsformuläret med faktorer som berör arbetssituationen (se bilaga 3)

anser respondenterna att de fem viktigaste är (i fallande ordning):

1. ha goda relationer till dina arbetskamrater

2. få utvecklas och förverkliga dina ambitioner

3. få uppskattning när du gör ett bra arbete

4. få kvalificerade arbetsuppgifter

5. ha möjlighet till goda inkomster

4.1.5 Företagskultur

Flertalet av de svarande anser att en företagskultur är viktig. Den skapar

enligt många respondenter vi-känsla och samhörighet. Genom kulturen lär

man sig också vad man gör och hur det skall göras på företaget. Många

menar att kulturen främst tar sig uttryck i sociala aktiviteter såsom pubar,

kick-offer, resor och sportaktiviteter. Flera tycker att kulturen skall bidra

till öppenhet, exempelvis skall man kunna gå till vem som helst, när som

helst, oavsett befattning. Respondenterna nämner också att det pratas

mycket om företagskultur men att de egentligen inte vet vad kulturen är

eller innefattar. Vissa av de svarande menar att företagskulturen på deras

respektive företag har tunnats ut då företaget har vuxit.
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4.1.6 Vad får anställda att sluta respektive stanna kvar på ett
företag?

Majoriteten av respondenterna anser att trivsel med lön, arbetsuppgifter och

arbetskamrater är viktigt för att de skall stanna kvar i ett företag.

Uppskattning, bra stämning, trivselarrangemang och

utvecklingsmöjligheter nämns också i viss utsträckning av de svarande. En

av respondenterna nämner att trygghet är viktigt eftersom man då vet vad

man har. Likaså nämns förmåner  och delägarskap.

Respondenterna nämner främst missnöje med arbetsuppgifter som skäl att

avsluta en anställning. Många nämner också att ett bättre erbjudande, med

exempelvis högre lön, kortare arbetstid eller större möjligheter att arbeta

självständigt, kan var ett skäl till att sluta. Andra skäl som nämndes av flera

svarande är att man ej utvecklas tillräckligt, att företaget ej erbjuder

karriärvägar eller en tillfredsställande löneutveckling samt att stämningen

på företaget förändras till det sämre. Andra anledningar som framhölls var

att man ej har möjlighet att påverka eller att relationen till arbetskamraterna

inte fungerar.

4.2 Antalet externa alternativ till anställning
Alla respondenter anser att de har mycket goda möjligheter att byta

arbetsplats. Alla utom en respondent tror att de goda möjligheterna till

annan anställning påverkar deras syn på den nuvarande arbetsplatsen. De

kan ställa högre krav på sin nuvarande arbetsgivare och arbetssituation, det

är lättare att se det negativa samt toleransnivån sänks. Hur synen på

arbetsplatsen förändras uttrycks även i påståenden som att man finner sig

inte i vad som helst, skulle det vara något man inte gillar eller om man blir

osams med chefen så finns möjligheten att byta arbete samt att man inte
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känner sig bunden. De flesta kan tänka sig att byta arbete idag men tror

dock att de kommer att arbeta kvar inom sitt nuvarande företag åtminstone

ett par år till. De flesta respondenter tror sig någon gång komma att byta

arbete och inte vara kvar på samma arbetsplats hela arbetslivet. De

uttrycker också att arbetsmarknaden är så idag att man byter arbete inom

några år samt att det inte är särskilt vanligt idag att man arbetar på samma

ställe hela livet.

Anledningen till att de skulle kunna tänka sig att byta arbete är främst att de

vill se nya saker, variera sig eller att de får ett bättre erbjudande. Några av

respondenterna tror att deras behov av att se något nytt kanske kan

tillgodoses av deras nuvarande företag genom att de får byta till en annan

del av företaget eller får byta till ett annat arbetsområde. En respondent

påpekade att det är svårare att utvecklas inom det område man redan

arbetar inom. Den svarande menar att man då måste byta arbetsgivare för

att utvecklas. Någon respondent tror att dennes nuvarande företag

eventuellt skulle bemöta ett bättre erbjudande från ett konkurrerande

företag beroende på hur viktig den anställde är för företaget. En annan

svarande anser att det är först när den anställde meddelar att denne vill sluta

som företaget försöker åtgärda eventuella brister och det menar

respondenten är för sent. En respondent menar att hans företag inte har

möjligheter att bjuda emot löneerbjudanden från exempelvis USA eller

Tyskland.
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5. ANALYS

Detta kapitel inleds med en analys av empirin i syfte att analysera huruvida

teorier kring personalomsättning kan tillämpas på personalbehållning.

Kapitlet fortsätter med en analys av anställdas möjlighet och vilja att byta

arbetsplats. Vidare analyseras vilka faktorer anställda anser vara viktiga

för att stanna kvar på sin arbetsplats.. Vid analysen har de teorier och

begrepp som redovisats i referensramen använts som analysverktyg.

5.1 Kan teorier kring personalomsättning tillämpas på
personalbehållning?

Det kan vid en första anblick framstå självklart att det är samma faktorer

vilka orsakar personalomsättning som i sin motsats bidrar till

personalbehållning. Om ett företag åtgärdar de faktorer vilka leder till

personalomsättning och får omsättningen att sjunka, kan detta te sig som

samma sak som personalbehållning. Så behöver dock inte vara fallet. Att

åtgärda faktorer som skapar missnöje med ett arbete medför inte

nödvändigtvis att arbetet upplevs tillfredsställande169. Om exempelvis

missnöje råder med ett företags fysiska arbetsmiljö, vilket får personalen att

sluta, kan företaget förbättra arbetsmiljön för att minska missnöjet och

därmed minska personalomsättningen. En god arbetsmiljö är dock ingen

garanti för att personalen stannar i företaget. Arbetsmiljö är därmed en

faktor som kan orsaka personalomsättning men som inte bidrar till

personalbehållning. En sådan faktor som främst bidrar till missnöje kallar

Herzberg för hygienfaktor170.

                                          
169 Herzberg,1968 ur Vroom & Deci, 1992; Robbins, 1991
170 ibid
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I motsats till en hygienfaktor kan exempelvis erkännande skapa

tillfredsställelse med arbetet och därför bidra till personalbehållning.

Bristen på erkännande framstår dock inte som en tillräcklig anledning för

att avsluta en anställning. En sådan faktor som bidrar till

arbetstillfredsställelse benämns med Herzbergs terminologi motivator171.

5.1.1 Motivatorer

De faktorer vilka enligt vår undersökning visade sig vara motivatorer är att:

kunna påverka om du arbetar självständigt eller i grupp, ha möjlighet att

påverka företagets framtid, ha möjlighet till befordring, ha möjlighet till

andra förmåner, arbeta inom ett välrenommerat företag, ha ett arbete som

inte inkräktar på din fritid, arbeta i ett företag där cheferna är synliga och

delaktiga i organisationen samt att resultatet av ditt arbete syns. Vi klassar

dessa faktorer som motivatorer då de på svarsformuläret av respondenterna

uppfattats som motiverande (se bilaga 3).

Herzbergs undersökning visade att prestation och karriärmöjligheter var

motivatorer172. Dessa faktorer kan motsvaras av ett synligt resultat av

individens arbete respektive att ha möjlighet till befordring som även i vår

undersökning visade sig upplevas motiverande. Herzbergs undersökning

visade även att erkännande fungerar motiverande173. I vår undersökning

finns ingen stor enighet bland respondenterna huruvida erkännande är ett

minimikrav eller något motiverande. Majoriteten klassade dock erkännande

som en motivator.

                                          
171 Herzberg,1968 ur Vroom & Deci, 1992; Robbins, 1991
172 ibid
173 ibid
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Herzberg menar att arbetet i sig själv är en motivator174. De faktorer på vårt

svarsformulär som berör själva arbetet ses i störst utsträckning som ett

minimikrav av respondenterna. Vi tror att denna skillnad kan bero på att

våra respondenter upplever sig ha goda möjligheter att byta arbete och

därför enligt dem själva ställer högre krav på sin arbetsplats. En annan

anledning kan vara att Herzbergs undersökning genomfördes på 1950-

talet175. Under 1950-talets industrialism värdesattes inte arbetarna på

samma sätt som i dagens informationssamhälle176 varför en anställd idag i

allmänhet kan ställa högre krav på sin arbetsplats än på 1950-talet.

Arbetsuppgifterna är på de flesta västerländska arbetsplatser på grund av

dagens höga krav mer varierande och utmanande vilket innebär att detta

numera tas för givet av de flesta anställda. Detta kan vara en anledning till

att de faktorer som rör själva arbetet i vår undersökning visat sig vara ett

krav. Samma sak gäller för utveckling. I Herzbergs undersökning

klassificerades utveckling främst som en motivator177 medan det i vår

undersökning visat sig vara ett krav. Som diskuteras senare i analysen (se

5.3.2) tror vi att även denna skillnad beror på en förändrad attityd i dagens

samhälle jämfört med det samhälle som rådde på 1950-talet.

5.1.2 Hygienfaktorer

De faktorer som i vår undersökning visade sig vara minimikrav är att:

kunna utföra dina arbetsuppgifter på det sätt du finner bäst, få utvecklas

och förverkliga dina ambitioner, få kvalificerade arbetsuppgifter, få

information om din och företagets verksamhet, ha goda relationer till dina

arbetskamrater samt att ha goda fysiska arbetsförhållanden. Vår tanke var

                                          
174 Herzberg,1968 ur Vroom & Deci, 1992; Robbins, 1991
175 Robbins, 1991
176 SOU 1997:63
177 Herzberg,1968 ur Vroom & Deci, 1992; Robbins, 1991
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att jämställa ovanstående faktorer med vad Herzberg kallar hygienfaktorer

då de av respondenterna ses som minimikrav på vårt svarsformulär (se

bilaga 3). Denna tanke visade sig emellertid inte vara lämplig för alla

faktorer.

Fysiska arbetsförhållanden återfinns bland hygienfaktorerna både i vår och

i Herzbergs undersökning178. Förhållandet till chefen menar Herzberg är en

hygienfaktor179 och likaså i vår undersökning anser majoriteten av

respondenterna att detta är ett minimikrav även om enigheten inte är så

stor. Att som anställd få information om sin och företagets verksamhet

anser våra respondenter vara ett minimikrav. Vi menar att huruvida en

anställd har tillgång till denna information eller ej kan ses som en del av

företagets policy och administration. Företagets policy och administration

visade sig i Herzbergs undersökning vara en hygienfaktor180 vilket stöder

vårt resultat att det är en hygienfaktor att som anställd få information om

sin och företagets verksamhet.

Arbetskamraterna ger upphov till en skillnad mellan vår och Herzbergs

undersökning. Goda relationer till arbetskamrater har betecknats som ett

minimikrav av våra respondenter medan Herzbergs undersökning varken

visar någon preferens för arbetskamrater som en hygienfaktor eller som en

motivator181. Vi menar att arbetskamrater kan fylla flera funktioner och

därför fungerar både som hygienfaktor och som motivator. Att inte trivas

med sina arbetskamrater ter sig som en mycket psykiskt påfrestande

situation. Trivseln med arbetskamraterna är därför enligt vår uppfattning en

                                          
178 Herzberg,1968 ur Vroom & Deci, 1992; Robbins, 1991
179 ibid
180 ibid
181 ibid
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hygienfaktor då vantrivsel med sina medarbetare troligen skulle få en

anställd att sluta på sin arbetsplats. Herzberg menar att en hygienfaktor som

upplevs fungerande endast får individen att hålla en neutral åsikt om sin

arbetssituation182. Vi menar dock att arbetskamrater kan bidra till mer än så.

Arbetskamraterna har förmågan att exempelvis dela ut erkännande och

uppskattning vilket vi ser som en belöning och som något motiverande.

Arbetskamrater kan således enligt vår mening även fungera som en

motivator. Respondenterna nämnde även arbetskamrater både som ett skäl

till att stanna och sluta på en arbetsplats, vilket skulle tala för vårt

påstående att en faktor kan fungera både som hygienfaktor och motivator.

5.1.3 Sammanfattning

Ovan förda resonemang visar att det inte nödvändigtvis är samma faktorer

som påverkar personalomsättning och personalbehållning. Vår

undersökning visar, i likhet med Herzbergs183, att en arbetsgivare genom att

förhindra missnöje bland de anställda därmed inte tvunget får de anställda

att bli tillfredsställda med sin arbetssituation. Vi menar därför att det finns

en mycket intressant distinktion mellan hygienfaktorer och motivatorer där

missnöje med hygienfaktorer orsakar personalomsättning och motivatorer

bidrar till personalbehållning. Vilka specifika faktorer i arbetssituationen

som klassificeras som hygienfaktorer respektive motivatorer är enligt vår

analys emellertid inte helt överensstämmande med Herzbergs

klassificering. Vi anser att detta till viss del kan bero på förändringar i

samhällsekonomin under de dryga fyrtio år som förflutit sedan Herzbergs

undersökning. Vi har inte funnit något uttalande där Herzberg nämner

huruvida en och samma faktor i arbetssituationen kan fungera både som en

                                          
182 Gordon, 1987
183 Herzberg,1968 ur Vroom & Deci, 1992; Robbins, 1991
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hygienfaktor och en motivator. Vi anser dock att vissa faktorer, såsom

arbetskamrater och utvecklingsmöjligheter, kan fylla båda dessa funktioner

och på så sätt bidra både till personalomsättning och personalbehållning

beroende på hur de upplevs av den anställde.

Vi menar således att vissa faktorer bidrar till personalbehållning och vissa

till personalomsättning. Ibland kan dock dessa faktorer sammanfalla. Vi

anser att de faktorer som framstår som viktiga för de anställda kan

återfinnas i samma teoriområden vare sig de klassificeras som motivatorer

eller hygienfaktorer. Våra respondenter anser exempelvis att goda fysiska

arbetsförhållanden är en hygienfaktor medan ett synligt resultat av arbetet

är en motivator. Ett företag kan påverka båda dessa faktorer genom att

förändra arbetsdesignen. Således återfinns både faktorer som bidrar till

personalomsättning och faktorer som bidrar till personalbehållning i samma

teoriområde vilket gör teoriområdet relevant både för inblick i vad som

påverkar personalomsättning och personalbehållning.

Följaktligen är vi av den åsikten att de teorier vi presenterat i referensramen

kan användas till att få insikt i både personalomsättning och

personalbehållning. De delfaktorer teoriområdena behandlar kan dock var

för sig bidra till personalbehållning respektive personalomsättning.



5. ANALYS

77

5.2 Har anställda möjligheten och viljan att byta
arbetsplats?

5.2.1 Arbetsmarknaden

March & Simon menar att arbetsmarknaden är den variabel som bäst

förutsäger personalomsättning. När det finns gott om arbetstillfällen är den

frivilliga personalomsättningen hög medan den är låg när det är ont om

arbetstillfällen.184 Vi har tolkat March & Simon som att en förutsättning för

frivillig personalomsättning är att den anställde både har viljan och

möjligheten att byta arbete (jämför önskan och möjligheterna till

förflyttning utanför organisationen i figur 3.2 och 3.3). Situationen på

arbetsmarknaden avgör om den anställde kan byta arbete. Alla

respondenter anser att de har mycket goda möjligheter att byta arbetsplats.

Denna inställning yttrar sig genom uttalanden respondenterna gjort som

svar på frågan om de upplever att de har goda möjligheter att byta

arbetsplats:

”Ja uj ja! Arbetsmarknaden är ju helt våran nu”

”Det är nästan så det känns onödigt att gå med i A-kassan.”

”Ja, om jag vill. Företagen skriker efter folk med min kompetens”

Respondenterna har också viljan att byta arbetsplats. De flesta

respondenterna uppger att de kommer att stanna kvar i deras nuvarande

företag åtminstone i ett par år till, men menar att de någon gång kommer att

byta arbete. Vi fick uppfattningen att det är kutym i IT-branschen att i ett
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längre tidsperspektiv inte stanna kvar på en och samma arbetsplats. Vår

tolkning är att det ligger en värdering i att byta arbete oavsett den anställdes

trivsel. Detta illustreras av citaten:

”Jag känner ingen som har jobbat mer än tre år inom samma företag i den

här branschen.”

”Det är ju egentligen sagt när man börjar att man tänker att ’ja, om två, tre

år är det dags att byta jobb’. Så är det ju på arbetsmarknaden idag.”

Ur empirin har vi således tolkat att de svarande både har viljan och

möjligheten att byta arbete – de anställda kan inte bara tänka sig, utan har

också intentionen, att i ett längre tidsperspektiv frivilligt avsluta sin

nuvarande anställning samtidigt som det idag för IT-kompetenta finns gott

om arbetstillfällen. Enligt March & Simon korrelerar en situation på

arbetsmarknaden där det finns gott om arbetstillfällen med hög

personalomsättning185. Vi kan inte uttala oss om personalomsättningens

storlek bland IT-kompetenta men förutsättningarna finns och därmed

föreligger en risk för hög frivillig personalomsättning.

Det ljusa läget för våra respondenter på arbetsmarknaden idag påverkar i

stor utsträckning deras syn på sin nuvarande arbetsplats. Att

respondenterna upplever det vara lätt att byta arbete menar de resulterar i

att deras toleransnivå mot företaget minskar samt att de ställer högre krav

på trivsel.

                                                                                                                           
184 March & Simon, 1958
185 ibid
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” …har man en dålig dag, om datorn har kraschat, då tänker man att nu ska

jag byta jobb. Hade det inte varit en sådan arbetsmarknad som det är nu, då

hade man kanske inte tänkt så.”

Breif & Schneider menar att en arbetsmarknadssituation med endast få

möjligheter till anställning höjer den anställdes arbetstillfredsställelse med

sin nuvarande anställning186. Situationen för våra respondenter är den

omvända då arbetsmarknaden erbjuder många alternativ till anställning. Vi

kan inte uttala oss om respondenternas arbetstillfredsställelse har minskat i

takt med att arbetsmarknaden har blivit mer gynnsam. Vad vi dock kan läsa

ut av empirin är att den gynnsamma arbetsmarknaden gör att

respondenterna ställer högre krav på trivsel med arbetssituationen. Vi

tolkar det som att det därför är svårare för företaget att tillfredsställa de

anställdas krav. Att vi inte kan se att respondenternas arbetstillfredsställelse

är låg under dagens gynnsamma arbetsmarknadsförhållanden kanske beror

på att företag idag erbjuder sina anställda mer än vad de skulle göra om

arbetsmarknaden var mindre gynnsam. Detta kan ha kompenserat den

minskade arbetstillfredsställelsen.

Att arbetsmarknadssituationen påverkar de anställdas syn på sitt arbete talar

enligt vår åsikt för ett samband mellan arbetsmarknaden och

personalomsättning. Arbetsmarknaden påverkar inte bara möjligheten utan

även indirekt viljan att avsluta en anställning eftersom arbetsmarknaden

påverkar respondenternas syn på sin arbetsplats negativt. March & Simon

dristar sig, som nämndes inledningsvis, till att säga att arbetsmarknaden är

den variabel som bäst förutsäger personalomsättning187. Även om vi utifrån

                                          
186 Breif & Schneider, 1991
187 March & Simon, 1958
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vår empiri inte kan bekräfta March & Simons påstående talar den ovan

analyserade empirin för att ett samband finns.

Anledningarna till att byta arbete är enligt de svarande att de vill se nya

saker, att de vill variera sig eller att de får ett bättre erbjudande från ett

annat företag. Enligt Cappelli kan en företagsledning göra sin organisation

till en attraktiv och premierande arbetsplats, men företaget kan aldrig

konkurrera med arbetsmarknadens dragningskraft, dess lockande

erbjudanden och dess ihärdiga rekryterare188. Vi tolkar det som att

arbetsmarknadens dragningskraft främst består av lockelsen i att se

någonting nytt i bemärkelsen nya arbetssätt, nya organisatoriska strukturer

och en annorlunda företagskultur. En sådan helt ny arbetsmiljö kan det

egna företaget oftast inte erbjuda utan den anställde söker sig därför till en

annan arbetsgivare.

5.2.2 Inlåsningseffekter

Respondenternas påstådda benägenhet att byta arbete skulle tyda på att

endast små inlåsningseffekter föreligger. Detta behöver dock inte vara

fallet. Becker menar att en individ blir medveten om inlåsningseffekterna

först vid ett beslut om förändring189. Om Beckers påstående är riktigt skulle

de anställda inte uppleva denna inlåsningseffekt förrän de står inför ett

verkligt beslut att avsluta anställningen. Så kan vara fallet med våra

respondenter. Vi tolkar det som att de anställda inte känner sig inlåsta då de

uttrycker att de kan och kommer att byta arbete. Respondenterna stod dock

inte inför det verkliga beslutet att avsluta sin anställning varför eventuella

inlåsande effekter var omedvetna vid tidpunkten för intervjuerna.

                                          
188 Cappelli, 2000
189 Becker, 1960
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Företags administration kan orsaka inlåsningseffekter för de anställda190. Vi

ser att vissa av de önskemål om förmåner som respondenterna framfört,

såsom delägarskap, har en viss inlåsande effekt. Även om vi inte är insatta i

de specifika regler som gäller verkar gentlemen’s agreement191, råda kring

det faktum att en anställd inte fortsätter att vara delägare efter en avslutad

anställning. Vi menar därför att delägarskap orsakar inlåsande effekter då

det skulle åsamka den anställde materiella och psykiska kostnader om

denne slutar, eftersom den anställde då förväntas avsäga sig sitt

delägarskap. Eftersom delägarskap är dock en preferens bland de anställda

anser vi att det kan vara en inlåsningseffekt som inte upplevs alltför negativ

och därför kan användas av företag i syfte att behålla personal.

Sammanfattningsvis visar sig inte inlåsningseffekter upplevas bland de

anställda i särskilt stor utsträckning. Huruvida detta beror på att

inlåsningseffekter inte existerar eller om de anställda endast är omedvetna

om inlåsningseffekterna kan vi dock inte uttala oss om.

5.2.3 Sammanfattning

I modellen över personalbehållning som presenteras i referensramen (figur

3.3) visas att arbetsmarknaden upplevs vara mindre gynnsam och att

inlåsningseffekter existerar i hög grad. Dessa förhållanden är, enligt vår

utformning av modellen, de optimala när företag vill uppnå

personalbehållning. Idag är situationen för företag i IT-branschen

annorlunda, för att inte säga den motsatta. Arbetsmarknaden för IT-

kompetenta är mycket gynnsam192 och vi kan inte se att inlåsningseffekter

existerar i någon högre grad. Därmed upplever personalen att antalet

                                          
190 Becker, 1960
191 Muntlig överenskommelse som baseras på ömsesidigt förtroende, Engelsk-svensk/
svensk-engelsk ordbok, 1983
192 Opitz, 2000, Lignell, 2000
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externa alternativ till anställning är stort och att de har goda möjligheter till

förflyttning utanför organisationen. Dessa förhållanden sammanfaller

snarare med modellen över personalomsättning (figur 3.2). Utifrån detta

resonemang framstår det som ytterst viktigt att företag, med önskan om att

behålla personal, motverkar att de anställda upplever en önskan om

förflyttning utanför organisationen. Enligt figuren över personalbehållning

motverkar företagen en upplevd önskan om förflyttning hos de anställda

genom att verka för arbetstillfredsställelse samt erbjuda möjligheter till

förflyttning inom organisationen. Hur detta skall uppnås analyseras i det

följande avsnittet.

5.3 Vilka faktorer anser anställda vara viktiga för att
stanna kvar på sin arbetsplats?

De faktorer vilka kommer att analyseras under detta avsnitt är de som i vår

undersökning har framstått som viktigast för respondenternas

arbetstillfredsställelse. De första fem faktorerna som presenteras är de vilka

respondenterna ansåg vara viktigast, enligt svarsformuläret (se bilaga 3).

Kerr & Slocum menar att en organisations strategier för rekrytering,

placering av anställda, befordringar, strategier för personalutveckling och

belöningssystem påverkas av organisationens kultur193. Vi anser, med

utgångspunkt i Kerr & Slocums påstående att företagskultur påverkar

omfattande delar av företagets verksamhet, att de fem faktorer som nedan

presenteras påverkas av företagets kultur. Vi kommer därför även att föra

ett resonemang kring företagskulturens betydelse för de anställdas trivsel

och hur kulturen kan bidra till personalbehållning. Resonemanget kring vad

anställda anser vara viktigt i sin arbetssituation kommer att ligga till grund

för den incitamentsstruktur som kommer att presenteras i kapitel 6.

                                          
193 Kerr & Slocum, 1987 ur Sheridan, 1992
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5.3.1 Arbetskamrater

Att ha goda relationer till sina arbetskamrater är den faktor från vårt

svarsformulär (se bilaga 3) som respondenterna anser vara den viktigaste.

Flertalet av de anställda tycker också att trivsel med arbetskamraterna är ett

minimikrav, vilket framkom både under intervjuerna och i svarsformuläret

över arbetssituationen (se bilaga 3).

”[Arbetskamraterna] är väldigt viktiga. Om man tänker till så spenderar

man ju faktiskt åtta timmar ihop med sina arbetskamrater, det är ju mer än

vad man gör med sin sambo. Det är väldigt viktigt att man kommer överens

och trivs.”

”[Arbetskamraterna] är väldigt viktiga. Det är viktigt att ha kul på jobbet,

att trivas, om man ska jobba där i flera år. Man behöver ju inte vara

kompisar men förstå varandra och kunna prata.”

Att förhållandet till arbetskamraterna inte fungerar anser vissa respondenter

vara ett skäl att sluta på sin arbetsplats. Respondenterna nämner också att

trivsel med arbetskamraterna är något som får dem att stanna kvar på en

arbetsplats.

En tänkbar förklaring till att arbetskamraterna framstår som viktiga för

respondenterna är att arbetet till stor del sker i grupp. En gruppbaserad

organisationsstruktur är ofta svaret på behovet av flexibla och kreativa

strukturer i den nya ekonomin194. Vi har uppfattat en tendens mot att arbete

på företag inom kunskapsintensiva branscher idag ofta sker i grupp. Att

sammanföra anställda i grupp ter sig svårare i de traditionella hierarkiska

                                          
194 Nonaka & Takeuchi, 1995
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strukturerna eftersom de anställdas befattningar då innefattar större

gradskillnad vad gäller status och kompetens195. Att arbeta i grupp torde

medföra en större daglig interaktion mellan människor än vad den

traditionella hierarkin gör. Interaktionen mellan människor i de nya

organisationsstrukturerna anser vi fyller både en social och en arbetsmässig

funktion till skillnad från den traditionella hierarkin där arbetskamraterna

snarare enbart fyller en social funktion. Trivsel med arbetskamraterna

framstår därför som mer angeläget under dagens nya arbetsformer.

Det kan förefalla svårt för ett företag att påverka de anställdas relation till

varandra. Detta faktum kan vara anledningen till att relationen till

arbetskamrater inte är något som återfinns i praktiskt tillämpbara teorier

såsom arbetsdesign. Vi menar dock att företaget kan främja och underlätta

skapandet av relationer mellan de anställda på arbetsplatsen genom att

ordna sociala aktiviteter som skapar vi-känsla och samhörighet.

5.3.2 Personlig utveckling

Möjligheter till personlig utveckling har både under intervjuerna och på

svarsformuläret framstått som mycket betydelsefullt för våra respondenter.

Att få utvecklas och förverkliga sina ambitioner anser respondenterna vara

den näst viktigaste faktorn i sin arbetssituation (se bilaga 3). På

svarsformuläret har respondenterna valt att klassa även denna faktor som

ett minimikrav (se bilaga 3). Under intervjuerna nämndes möjligheter till

utveckling främst som en faktor vilken får respondenterna att stanna kvar i

en organisation.

                                          
195 Hodge et al, 1996
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”Så länge man känner att man utvecklas så tror jag att man är kvar på ett

företag. Det är om man känner att man vill mer och inte de kan ge en det

som man känner att man vill byta jobb”

”Jag kommer att stanna kvar på [företaget] så länge jag känner att jag

utvecklas här, så länge jag känner att jag lär mig nya saker. Det är det som

håller mig kvar”

Det är intressant att notera att möjligheter till utveckling inte nämndes i

särskilt stor utsträckning som ett minimikrav under intervjuerna trots att

utveckling klassificerades som ett minimikrav på svarsformuläret. Vi

förmodar att det faktum att möjligheter till utveckling inte nämndes i så

stor utsträckning som ett minimikrav under intervjuerna kan bero på att

behovet av utveckling är mindre påtagligt i det dagliga arbetet. I ordet

utveckling lägger vi betydelsen att individens kunskaper förkovras och

stärks. Enligt vår mening är detta en mognadsprocess som inte sker över en

dag. Behovet av utveckling kan därför tänkas bli mer påtagligt i ett längre

tidsperspektiv. Att möjligheterna till utveckling främst blir påtagliga i ett

längre tidsperspektiv stöds också av det faktum att det främst berördes i

samband med vad som får respondenterna att stanna kvar på en arbetsplats.

Att stanna kvar eller inte på en arbetsplats är enligt vår uppfattning ett

övervägande som växer fram över tiden.

Som tidigare nämnts i kapitel 5 har vi ämnat jämställa minimikraven på

svarsformuläret (se bilaga 3) med vad Herzberg kallar hygienfaktorer196. Vi

anser att även om de anställda klassificerat att ”få utvecklas och förverkliga

sina ambitioner” som ett minimikrav på svarsformuläret (se bilaga 3) kan

denna faktor inte jämställas med Herzbergs hygienfaktorer då
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hygienfaktorer inte upplevs motiverande197. Vi tolkar respondenternas svar

som att en anställd upplever missnöje om behovet av utveckling inte

tillfredsställs men att utveckling även kan upplevas motiverande.

Utveckling är således på grund av sin motiverade effekt enligt vår åsikt inte

en hygienfaktor i Herzbergs bemärkelse. Att utveckling kan upplevas både

som ett krav och som motiverande stöds av att vissa respondenter nämnt

möjligheten att utvecklas som någonting de erbjuds utöver de minimikrav

de ställer på sin arbetsplats samtidigt som merparten har klassificerat att få

utvecklas och förverkliga sina ambitioner som ett minimikrav på

svarsformuläret. Kanske kan respondenterna i vår undersökning sätta

möjligheter till utveckling som ett krav då de har stora möjligheter att byta

arbete till något i deras tycke mer attraktivt. Respondenterna nämner själva

att de känner att de kan ställa mycket högre krav på sina arbetsgivare

eftersom arbetsmarknaden är gynnsam. Att respondenterna klassificerat

utveckling som ett krav på svarsformuläret behöver alltså, enligt vår

mening, inte innebära att utveckling inte fungerar motiverande. Det är

snarare så att de anställda förväntar sig att erbjudas möjligheter till

utveckling på sin arbetsplats eftersom de annars anser sig ha möjligheten

att byta arbetsgivare.

Vår åsikt är att en anledning till att möjligheten att utvecklas framhållits av

respondenterna som mycket viktig kan vara att det ligger en värdering i att

vilja utvecklas. Värderingen att vilja utvecklas kan enligt vår uppfattning

ses som en del i den stora trenden mot ökad värdesättning av humankapital

och av kunskapsintensiva företag i informationssamhället198. Två av de

företag som deltagit i vår studie använder de anställdas

                                                                                                                           
196 Gordon, 1987
197 ibid
198 SOU 1997:63
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kompetensutveckling som ett mål och en parameter vid lönesättning

respektive bonusutdelning. En annan anledning till att de svarande anser att

utveckling är betydelsefullt kan vara att utveckling kan ses som en

karriärmöjlighet. Karriär kan innefatta mycket mer än den traditionella

synen att stiga i chefshierarkin199. I informationssamhällets nya ekonomi

fungerar inte längre den traditionella pyramidstrukturen eftersom det idag

krävs strukturer som möjliggör kreativitet, förändringsförmåga och

tillväxt200. Dessa nya strukturer innebär att företag i den nya ekonomin

måste erbjuda sina anställda alternativa karriärmöjligheter såsom mer

utmanande arbetsuppgifter eller möjligheten att bli specialist inom ett

område. Utifrån respondenternas uttalanden gör vi tolkningen att det inte

finns någon utpräglad hierarki på respektive företag och att de flesta

svarande inte heller efterfrågar en karriär i den traditionella bemärkelsen.

En högre kompetensnivå, som inte nödvändigtvis är förknippad med en

högre position, utgör därför i våra ögon ett steg i karriären för

respondenterna. Vi är därmed av den åsikten att våra respondenter och

deras respektive företag har anammat den nya innebörden i begreppet

karriär.

5.3.3 Erkännande

Erkännande är en annan variabel som i vår undersökning har visat sig vara

viktig för de anställda. Att få uppskattning för ett bra arbete har på

svarsformuläret placerats som den tredje mest viktiga faktorn i

arbetssituationen, av respondenterna (se bilaga 3). Det framkom även under

intervjuerna att erkännande och uppskattning var något betydelsefullt för

respondenterna.

                                          
199 Lind, 1988
200 Malmberg, 2000
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”Erkännande tycker jag känns bra [vid en prestation över förväntan]. Man

kan ofta prata om något ekonomiskt men det tycker inte jag är särskilt

viktigt. Det är mest att bli  uppskattad, att det märks att det är jag som har

gjort något bra.”

”…erkännandet vid korridorssnacket är också viktigt, att man känner att

folk tycker man gör ett bra jobb.”

Under intervjuernas gång tyckte vi oss märka att erkännande var något

respondenterna upplevde bristfälligt eller något de ville ha i större

utsträckning.

”[Att jag gör någonting bra uppmärksammas] inte särskilt. Det tycker jag

är lite dåligt. Det behövs så himla lite … bara små ord som ’det där gjorde

du bra’. Att någon på samma sätt säger att man gjort något bra, inga

pengar eller andra belöningar behövs.”

”Man skulle vilja att någon sa något i alla fall. Som det är nu förväntas

man göra bra saker hela tiden och det är ingen som orkar säga något, så

uppmuntrande ord skulle inte skada.”

Vi anser det vara möjligt för företagen att förbättra bristen på erkännande

till en inte allt för stor kostnad eftersom respondenterna inte förväntar sig

några extra materiella eller monetära belöningar utan främst önskar några

uppmuntrande ord. Betydelsen av att företag lyckas få sina anställda att

känna sig uppskattade illustreras inte minst av att erkännande och

uppskattning nämns i samband med vad som får de svarande att stanna

kvar på en arbetsplats. Några få respondenter nämnde även brist på

erkännande som en anledning att sluta på en arbetsplats. Enligt ovan

upplevde flera respondenter en brist på erkännande på sin arbetsplats. Detta
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ger upphov till en intressant paradox då bristen på erkännande dock inte

fått de svarande att sluta.

5.3.4 Arbetsdesign

Arbetsuppgifternas betydelse återkom i många olika sammanhang under

intervjuerna. Även på svarsformuläret visade sig dess betydelse vara stor.

Att få kvalificerade arbetsuppgifter visade sig vara den fjärde mest viktiga

bland faktorerna i arbetssituationen (se bilaga 3). Respondenterna har

många åsikter om hur arbetsuppgifterna skall vara utformade. Vi har valt

att analysera dessa åsikter i enlighet med arbetskaraktärmodellen (se figur

3.4).

Den första arbetsdimensionen är enligt Hackman & Oldman variation av

färdigheter i arbetet. De menar att variation av färdigheter består i att de

anställda får använda flera värdefulla färdigheter, talanger och

skickligheter.201 Vi har under intervjuerna uppmärksammat att

respondenterna har önskemål om utmanande och utvecklande

arbetsuppgifter.

”Att [arbetet] är stimulerande och man tvingas tänka mycket [gör att jag

trivs med ett arbete]. Det får inte bara vara ett mekaniskt arbete utan det

ska vara kreativt, man ska skapa något.”

Dessa önskemål har vi tolkat som att de efterfrågar en variation av

färdigheter. Denna efterfrågade variation skall dock, enligt vissa svarande,

inte bestå i att den anställde går utanför sitt kompetensområde i alltför stor

                                          
201 Hackman & Oldman, 1976 ur Umstot, 1984
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utsträckning. Respondenterna visar en vilja att arbeta med något de

behärskar.

”[Det är viktigt] att man får göra något som man är bra på, tydliga mål

som man känner att man klarar av att nå. Visst ska det vara en utmaning,

men en rimlig sådan. Annars finns det risk att man får försämrat

självförtroende om man misslyckas gång på gång.”

”Får man inte göra någonting som man är bra på gör man inte sitt bästa.

Då inser man att man skulle göra ett bättre jobb och få mer respons på att

man är duktig om man gjorde något annat”

Med uppgiftsidentitet menar Hackman & Oldman att en individ gör ett

arbete från början till slut, hela arbetet snarare än enbart delar av det202. Att

resultatet av arbetet syns har inte så många respondenterna angivit som

särskilt viktigt jämfört med andra faktorer på svarsformuläret, men det har

däremot uppgivits vara motiverande (se bilaga 3).

” Man skapar något och man kan se ett resultat och det är oerhört viktigt

för mig”

Den grad till vilken arbetet har en betydelsefull inverkan på andra i

organisationen bestämmer hur betydelsefull en anställds uppgift är203.

Denna arbetsdimension har uttryckts av vissa respondenter bland annat

genom uttalanden som:

”Det viktigaste för mig är att mitt arbete känns viktigt för någon, att man

får någon slags respons på det man gör och att det inte känns som ett

löpande band. Man kan få den tråkigaste arbetsuppgift att bli kul bara man

känner att det är viktigt. Det man gör ska kännas betydelsefullt.”

                                          
202 Hackman & Oldman, 1976 ur Umstot, 1984
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De tre ovanstående arbetsdimensionerna variation av färdigheter,

uppgiftsidentitet och betydelsefull uppgift förväntas leda till att arbetet

upplevs vara meningsfullt204.

Autonomi innebär enligt Hackman & Oldman att en individ har frihet

under utförandet av arbetet exempelvis genom att denne själv får planera

och fatta beslut205. Autonomi framstod som förhållandevis viktigt för

respondenterna. Detta kan ses på svarsformuläret där möjligheten att kunna

utföra arbetsuppgifterna på det sätt individen finner bäst uttrycktes som ett

krav (se bilaga 3). Autonomins betydelse framhävs även i följande citat:

”Att det inte finns någon som står och berättar precis hur man ska göra

saker och ting [gör att jag trivs med mitt arbete]… man måste ha ganska

stor frihet att lösa uppgiften på sitt eget sätt”

”Att det är fritt, det är ingen som står över axeln och säger att ’nu ska du

göra det här och det här’ [gör att jag trivs med mitt arbete].”

Autonomi förväntas medföra att en anställd upplever ansvar för arbetet206.

Med återkoppling menas att den anställde får tydlig och direkt information

om arbetsresultat och prestation207. Återkoppling kan vara både positiv och

negativ. Det är främst den positiva delen som efterfrågas av

respondenterna.

                                                                                                                           
203 Hackman & Oldman, 1976 ur Umstot, 1984
204 ibid
205 ibid
206 ibid
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”Det viktigaste är den direkta feedbacken, att det uppmärksammas på något

sätt genom att någon säger att ’det där gjorde du bra’, gärna inför andra.”

Vikten av positiv återkoppling har redan illustrerats och diskuterats under

erkännande (se 5.3.3). Återkoppling förväntas leda till kunskap om

resultatet av arbetssituationen208.

Att arbetet upplevs meningsfullt, att den anställde upplever ett ansvar för

arbetet samt att den anställde har kunskap om resultatet av

arbetsprestationen förväntas enligt arbetskaraktärmodellen leda till

personliga och arbetsrelaterade resultat. Dessa resultat är hög inre

motivation, hög kvalitet på arbetsprestationen, hög arbetstillfredsställelse

samt låg frånvaro och låg personalomsättning.209 De sammanhang i vilka

arbetsuppgifternas betydelse främst framhävdes av de svarande kan enligt

vår åsikt kopplas till två av dessa personliga och arbetsrelaterade resultat i

arbetskaraktärmodellen. De svarande såg arbetsuppgifterna som ett skäl till

att stanna på en arbetsplats. Vi anser således att arbetsuppgifterna kan bidra

till låg personalomsättning. De svarande såg även arbetsuppgifterna som ett

skäl till att trivas med sitt arbete. Arbetsuppgifterna kan följaktligen även

bidra till arbetstillfredsställelse.

Vi menar att ytterligare ett personligt och arbetsrelaterat resultat i

arbetskaraktärmodellen kan urskiljas ur empirin. Flera respondenter är av

den åsikten att en individ inte gör sitt bästa om denne inte får hålla på med

något som individen är bra på. Respondenterna sammankopplar således

arbetsuppgifterna men kvaliteten på sin arbetsprestation.

                                                                                                                           
207 Hackman & Oldman, 1976 ur Umstot, 1984
208 ibid
209 ibid
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Vi anser oss således finna stöd i empirin för den koppling Hackman &

Oldman gör mellan arbetsdimensionerna och resultaten.

Arbetskaraktärmodellen visar dock ett mellanliggande led där

arbetsdimensionerna förväntas leda till ett antal psykiska tillstånd hos

individen. Dessa psykiska tillstånd förväntas i sin tur leda till de personliga

och arbetrelaterade resultaten.210 Vi kan inte uttala oss om huruvida våra

respondenter upplever dessa psykiska tillstånd men respondenterna verkar,

i viss utsträckning, förknippa arbetsdimensionerna med de personliga och

arbetsrelaterade resultaten. Arbetskaraktärmodellen med dess fem

arbetsdimensioner förefaller följaktligen vara relevant att ha i åtanke för ett

företag som vill behålla sin personal. Individer med stort behov av

personlig utveckling reagerar ofta mycket positivt på arbetsberikning211. En

arbetsberikande åtgärd torde således fungera mycket väl i en

incitamentsstruktur då de anställda i stor utsträckning efterfrågar

möjligheter till personlig utveckling.

5.3.5 Belöningar

Att erbjudas möjlighet till goda inkomster är enligt de svarande den femte

mest betydande faktorn i arbetssituationen (se bilaga 3). Respondenterna är

inte överens om huruvida lön är ett minimikrav eller något som motiverar

vilket kan tyda på att lön fyller flera funktioner. En marknadsmässig lön

kan ses som ett krav medan en hög lön av vissa upplevs motiverande.

                                          
210 Hackman & Oldman, 1976 ur Umstot, 1984
211 ibid
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Grundläggande krav på belöningssystem
Det finns fyra grundläggande krav som ett belöningssystem bör uppfylla

för att vara effektivt212. Vi ämnar analysera om dessa krav också är något

respondenterna anser vara viktigt för att de skall uppleva belöningssystemet

som tillfredsställande. Det första kravet är att belöningssystemet måste ge

de anställda tillräckliga medel för att tillfredsställa deras grundläggande

behov213. Detta krav framstår som en självklarhet i svenska organisationer

varför vi inte kommer diskutera det första kravet vidare.

Det andra kravet är att företagets belöningssystem måste framstå som

fördelaktigt framför andra organisationers belöningar214. Detta krav på

extern rättvisa215 har visat sig vara mycket viktigt för respondenterna.

Framförallt visar sig vikten av extern rättvisa genom att respondenterna i

mycket stor utsträckning jämför sin lön med individer utanför det egna

företaget. De jämför sig med vänner som har liknande utbildning men som

arbetar på andra företag samt med lönestatistik från fackförbunden. Att

lönen är marknadsmässig ses dessutom av de svarande som ett krav. Lönen

måste i enlighet med vår tolkning sättas i relation till externa företags löner

för att individen skall kunna avgöra om den är marknadsmässig. Vi tolkar

därför kravet på marknadsmässig lön som ett krav på extern rättvisa.

Många respondenter anger även att ett bättre erbjudande från ett annat

företag skulle få dem att sluta på sin nuvarande arbetsplats.

                                          
212 Feldman & Arnold, 1983
213 ibid
214 ibid
215 ibid
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”Om man blir erbjuden 5 000 mer i lön på ett annat ställe skulle man

överväga [att byta jobb], men allt hänger inte på lönen men har man

samma arbetsuppgifter och det är ett likvärdigt företag är det klart att man

skulle överväga det.”

Vi tolkar respondentens citat som ett krav på extern rättvisa. Får

respondenten en högre lön på en annan arbetsplats som kräver en likvärdig

arbetsinsats ifrågasätts rättvisan i att respondenten inte får lika mycket lön

på sitt nuvarande företag.

Det tredje kravet är att belöningarna inom organisationen ges ut på ett

rättvist sätt, så kallad intern rättvisa216. När vi frågade om respondenterna

ansåg att respektive företag tillämpade en rättvis lönesättning jämförde de

sig med sina arbetskamrater och nämnde inte alls sin egen prestation.

Rättviseteorin säger att anställda gör sociala jämförelser genom att

observera utfall och insats. Enligt teorin gör individen först en jämförelse

mellan sin egen insats och sitt eget utfall för att sedan göra samma

jämförelse med någon annan individ.217 Utifrån de svar respondenterna

givit, på frågorna om de anser att lönesättningen är rättvis samt vad de

jämför sin lön mot, är vi av uppfattningen att de anställda lägger betydligt

mindre vikt vid arbetsinsatsen jämfört med utfallet. Få respondenter

nämner att de jämför sin egen arbetsinsats med sitt eget utfall eller

jämförelsepersonens arbetsinsats i förhållande till dennes utfall.

Respondenterna gör främst jämförelsen mellan sitt eget utfall och

jämförelsepersonens utfall. Den egna insatsens vikt visar sig dock i viss

utsträckning bland respondenternas svar på andra frågor. Många nämner att

lönen upplevs som rättvis då den är individuell, vilket enligt vår åsikt, tyder

                                          
216 Feldman & Arnold, 1983
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på att den egna arbetsinsatsen har en viss betydelse. De svarande anser

också att de kan påverka sin egen löneutveckling genom att göra ett bra

jobb och ta på sig mer ansvar vilket innebär att de ökar sin egen

arbetsinsats.

Enligt rättviseteorin upplever en individ orättvisa både till följd av att

denne är överkompenserad eller underkompenserad218. Vi är av den

uppfattningen att orättvisa till följd av överkompensation inte upplevs i

samma grad som orättvisa på grund av underkompensation. Vi menar att

det idag mer eller mindre är ett faktum att IT-kompetent personal har höga

löner jämför med akademiker i andra branscher. Det var endast en

respondent som under intervjuerna jämförde sin egen lön med löner i en

annan bransch. Vi tolkade uttalandet som att respondenten visade en

tendens till att känna sig överkompenserad.

”Jag jämför med dem i min bransch, det tycker jag är mest rättvist. Jämför

jag med, säg lärare, så kommer man ju högre.”

Att de övriga respondenterna inte reflekterat i dessa banor är ytterligare ett

tecken på att de svarande inte tar särskilt stor hänsyn till sin arbetsinsats i

förhållande till personer i andra branscher. Detta agerande är dock inte

förvånande eftersom marknaden till stor del styr lönerna och det därför inte

endast är arbetsinsatsen som avgör lönenivån.

”Det som är viktigt är att de som sätter lönen har insikt i

arbetsprestationen. Samtidigt i denna bransch där det är konkurrens om

folk är det viktigast att få folk att stanna kvar, så i princip kan man bjuda

                                                                                                                           
217 Feldman & Arnold, 1983
218 ibid
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vad som helst bara folk stannar. Så då är inte arbetsprestationen det absolut

viktigaste … det räcker med att man är någorlunda och har huvudet ovanför

axlarna och inte gör bort sig så drar man in pengar åt företaget och det är

det som de tycker är viktigast.”

Marknaden kan således trissa upp lönenivån i vissa branscher. I IT-

branschen förväntas ett underskott på IT-kompetenta i framtiden219 vilket

gör att lönenivån i denna bransch är förhållandevis hög. Detta faktum

verkar dock inte leda till en känsla av orättvisa på grund av

överkompensation bland anställda i IT-branschen.

Respondenterna anser att följande faktorer skall tas i beaktande vid

lönesättningen: den anställdes utbildningsbakgrund, hur viktig den

anställde är för företaget samt den anställdes prestation. Vissa svar tyder på

att den anställdes prestation inte alltid upplevs vara känd av den person på

företaget som ansvarar för lönesättningen. Därför är den interna rättvisan,

enligt vissa respondenter, till viss del beroende av hur bra den anställde är

på att förhandla.
”Jag tror att det är som alltid vid löneförhandlingar att man har en fördel

om man är bra på att förhandla. Det finns nog folk som har samma

kompetens men där vissa har högre lön för att de är bra på att förhandla.”

”[Tillvägagångssättet vid lönesättning] är lite orättvist beroende på hur bra

man är på att argumentera för sig själv. De som inte är så bra på att

argumentera får kanske mindre lön än de som är bra på det och det känns

lite orättvist, men samtidigt är det svårt att ha det på något annat sätt.”

                                          
219 Lignell, 2000
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Sammanfattningsvis framstår rättvisa, både intern och extern, som mycket

viktig för respondenterna. Vi menar dock att de anställda inte tar särskilt

stor hänsyn till sin arbetsinsats när de avgör rättvisan i lönesättningen.

Dessutom är vi av den åsikten att orättvisa främst upplevs på grund av

underkompensation.

Det sista kravet på ett belöningssystem är det skall ta hänsyn till de

anställda som individer. Belöningssystemet bör erbjuda flera typer av

belöningar och delas ut på olika grunder.220 De belöningar som erbjuds av

företagen ses inte alltid som en belöning av alla anställda. Detta kan bero

dels på att olika människor har olika preferenser men också på att individer

har olika stora möjligheter att utnyttja belöningarna.

”… men pubkvällarna utnyttjar man ju inte på samma sätt när man har

småbarn.”

”Har man en familj kanske man inte vill åka bort på konferensresa som

normalt ses som en belöning.”

Som nämnts ovan anser respondenterna också att lönen bör baseras på flera

olika grunder, såsom utbildning och hur viktig en anställd är för företaget.

Respondenterna verkar således hålla med om att belöningssystemet skall ta

hänsyn till de anställda som individer och därför skall belöna på olika

grunder.

                                          
220 Feldman & Arnold, 1983
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”Man ska väga in utbildning, men jag ser många personer på det här

företaget som inte har så mycket utbildning men som är ovärderliga för

företaget … då måste man fundera på vad man ska gå på … så man måste

väga in personens roll och viktighet för företaget.”

Vi kan konstatera att referensramens fyra grundläggande krav på ett

belöningssystem i vår undersökning har visat sig vara viktiga för att de

anställda skall vara nöjda med belöningssystemet.

Distribution av belöningar
Lawler presenterar ett antal aspekter ett företag bör ta hänsyn till vid

utformningen av ett belöningssystem.  En belöning måste vara betydande,

det vill säga ha ett värde, för den anställde om belöningen skall kunna

påverka dennes beteende och känslor.221 Vilka belöningar som framstår

vara betydande för respondenterna framkom under både intervjuerna och

på förmånsformuläret (se bilaga 4). Respondenterna efterfrågade under

intervjuerna främst erkännande och symboliska belöningar samtidigt som

de menade att en monetär belöning var av mindre betydelse i direkt

samband med en prestation. Respondenterna uttryckte dock en önskan om

att prestationer över förväntan sedan bör uppmärksammas vid en framtida

löneförhandling. Önskemålen kring förmåner (se bilaga 4) var varierande

men vissa förmåner hade många respondenter preferenser för. Dessa var

övertidsersättning, vidareutbildningar, hög lön och delägarskap.

Preferenserna för de, enligt vår mening, nyare förmånerna såsom städning

och barnomsorg är enligt undersökningen inte särskilt många. Av de

förmåner respondenterna önskar resulterar många främst i pengar. Dessa

pengar kan den anställde sedan själv omsätta till något denne värdesätter.

                                          
221 Lawler, 1977 ur Feldman & Arnold, 1983
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Förmåner som ger pengar kan således enligt vår åsikt lättare tillfredsställa

individuella behov och därmed bli betydande för indivden.

Belöningar framstår vara något betydande för respondenterna i den

bemärkelsen att belöningarna till viss del påverkar de anställdas känslor

och beteende. Detta illustreras av följande citat.

”Något litet, en middag. Eller att någon säger det, man behöver inte få

någonting. Bara säga det betyder oerhört mycket, det ger motivation.”

”Det är det där lilla extra som gör att nästa gång när man ser att man kan

göra någonting, då gör man det utan att tveka och utan att man tror att det

bara kommer att glömmas och försvinna och ingen kommer att tycka varken

bu eller bä, utan det kommer att märkas och man kommer att få en klapp på

ryggen…”

I det dagliga arbetet tyder vi det som att respondenterna främst efterfrågar

symboliska belöningar eller några uppskattande ord till följd av en bra

prestation. Vi tolkar således respondenternas uttalanden som att dessa

belöningar och uppskattande ord kan påverka de anställdas känslor och

beteende genom att höja motivationen och skapa en vilja att utföra mer än

vad arbetet kräver.

Belöningar måste vara synliga för att den anställde skall se sambandet

mellan prestation och belöning222. Vi upplever det som att de anställda inte

ser sambandet mellan prestation och belöning i särskilt stor utsträckning då

de inte upplever att de belönas direkt vid prestation. Vi menar dock att

respondenterna efterfrågar ett samband. De vill att prestationer skall
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speglas i lönen vilket medför ett önskemål om att motparten vid

löneförhandlingen är medveten om vad den anställde har presterat.

Belöningar bör kunna distribueras på ett flexibelt sätt i mening att

belöningen skall kunna delas ut i olika stor grad. Belöningar bör också

kunna delas ut förhållandevis frekvent för att ha ett större inflytande på den

anställdes beteende. Till sist bör belöningarna ur företagets synvinkel vara

ekonomiskt försvarbara.223 Vi kan inte se att respondenterna direkt

uttrycker en efterfrågan av dessa aspekter. Vi menar dock på att företag kan

ta hänsyn till dessa aspekter och samtidigt tillfredsställa sina anställda.

Respondenterna värderar erkännande och lön högt. Dessa belöningar kan

delas ut frekvent respektive i olika hög grad och uppfyller således kraven

på frekvens och flexibilitet. Erkännande kostar dessutom inte mycket för

företaget varför det uppfyller den ekonomiska aspekten.

Inre och yttre belöningar
Vid en första anblick ter sig yttre belöningar224 vara det som respondenterna

efterfrågar i störst utsträckning. De efterfrågar hög lön, erkännande och

uppskattning vilka alla distribueras av någon annan än individen själv. Vid

analysen av empirin framträder dock även inre belöningar225 som något de

svarande eftersträvar. De anser att goda relationer till arbetskamrater,

kvalificerade arbetsuppgifter samt att få utvecklas och förverkliga sina

ambitioner är viktigt i deras arbetssituation. Dessa faktorer kan väntas leda

till inre belöningar då de framkallar en känsla av välbefinnande och denna

känsla inte distribueras av någon annan utan av individen själv. Trots att
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företaget tillhandahåller dessa faktorer är det upp till individen om dessa

känns inre belönande eller ej. Kvalificerade arbetsuppgifter är ett sådant

exempel. Arbetsuppgifterna tillhandahålls av företaget men det är

individens upplevelse av arbetsuppgifterna som avgör huruvida dessa är

inre belönande eller ej. Detta speglas av det tidigare resonemanget under

arbetsdesign (se 5.3.4) där de svarande efterfrågar arbetsuppgifter de

behärskar för att uppnå den känsla av välbefinnande som följer av att

individen känner att denne är duktig på sitt arbete.

Enligt vår uppfattning används yttre belöningar i större utsträckning än inre

belöningar av företag för att påverka sina anställda. Vi menar dock att inre

belöningar är minst lika viktiga. Företagen kan tillhandahålla möjligheter

för de anställda att uppleva inre belöningar men i slutänden är det ändå den

anställdes upplevelse som avgör om denne känner sig inre belönad. Ur

företagets synvinkel kan därför inre belöningar anses vara ett osäkert kort.

Belöningars livscykelsammanhang
Den övervägande delen av respondenterna befinner sig i ett tidigt stadium

av sitt arbetsliv. Detta kan vara ett skäl till att de har svårt att uttala sig om

belöningars livscykelsammanhang. För många är deras nuvarande arbete

det första. De flesta respondenterna tror att deras preferenser vad gäller

belöningar och förmåner kommer att förändras under livscykelns gång men

majoriteten av de svarande kan emellertid inte uttala sig om hur. Vi anser

dock, liksom Eriksson, att lön framstår som viktigt för respondenter i

livscykelns början226, då lön har nämnts i flera sammanhang under

intervjuerna och på formulären. Vi kan dock inte uttala oss om huruvida

lönen endast är viktig i livscykelns början eftersom majoriteten av våra

respondenter endast upplevt första delen av sin arbetslivscykel.
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Respondenterna verkar likväl lägga vikt vid de incitament Eriksson anser

vara mer långsiktiga såsom arbetsuppgifter, utvecklingsmöjligheter och

karriär227. Dessa incitament övervägs av respondenterna i samband med ett

beslut att stanna kvar eller lämna organisationen, vilket vi tolkar som att

incitamenten både är av vikt och anses vara långsiktiga. De få respondenter

som uttalade sig om hur deras preferenser kan tänkas förändras menar att

det är vid bildandet av en familj som detta sker. Respondenterna tror sig då

värdera fritid högre samt inte uppskatta förmåner såsom företagspubar och

resor i samma utsträckning som förut. Våra respondenter visar, vilket

tidigare nämnts, en stor benägenhet att byta arbete i framtiden. Vi har dock

svårt att uttala oss om huruvida detta är kopplat till respondenternas

livscykel eftersom respondenternas ålder inte skilde sig särskilt mycket åt.

Benägenheten att byta arbete verkar dessutom vara stor inom hela IT-

branschen.

På grund av den ringa åldersskillnaden mellan våra respondenter har vi

svårt att utläsa vikten av belöningars livscykelsammanhang. Vi kan endast

konstatera att medvetenheten hos våra respondenter kring belöningars

livscykelsammanhang inte är särskilt stor.

5.3.6 Kultur

De flesta av våra respondenter anser att företagskultur är viktigt. Vad

kulturen innefattar är dock mer oklart för de svarande. De flesta förknippar

emellertid kulturen med de sociala aktiviteter som företaget erbjuder sina

anställda samt den vi-känsla och samhörighet som därigenom uppstår.
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”…visst finns det en kultur men det är ju svårt att sätta fingret på vad det

är. Det är mest det här att någon kan få för sig att vi går ut och äter lunch

någon fredag eller att vi kör after work idag.”

Vi har tidigare även diskuterat det faktum att relationen till

arbetskamraterna är av betydelse för respondenterna. Graden av interaktion

mellan de anställda bestäms, enligt vår uppfattning, delvis av vilka

informella och oskrivna beteendemönster som är accepterade på

arbetsplatsen. Då vi ser beteendemönster och tillvägagångssätt som en del

av företagskulturen framstår det, utifrån respondenternas värdering av goda

relationer till arbetskamraterna, som viktigt att kulturen betonar

gemenskap. Gemenskap återfinns enligt vår mening främst i den slags

företagskultur som enligt Kerr & Slocum betonar gruppen228.

Respondenterna menar att de någon gång kommer att byta arbetsplats samt

att de skulle överväga ett bättre anställningserbjudande från ett annat

företag. Respondenterna visar således en tendens att endast stanna på ett

företag tills bättre belöningar kan erhållas någon annanstans och utlovar

inte långsiktig lojalitet till sitt företag. Respondenterna efterfrågar

erkännande för sina prestationer och möjlighet till personlig utveckling

snarare än långsiktig anställningstrygghet. Det faktum att

anställningstrygghet inte efterfrågas kan bero på att de svarande anser sig

ha goda möjligheter att erhålla en annan anställning. Dessutom vill många

respondenter att individuella prestationer skall uppmärksammas och att

lönen skall vara individuell. Dessa önskemål om hur belöningar skall delas

ut samt vilka möjligheter till utveckling ett företag skall erbjuda är enligt

vår åsikt en del av de strukturer och tillvägagångssätt som enligt vår

                                          
228 Kerr & Slocum, 1987 ur Sheridan, 1992
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definition (se 3.2.2) innefattas i företagskulturen. Dessa önskemål

innefattas i den kultur som enligt Kerr & Slocum betonar individen229.

Vilken slags kultur, i enlighet med Kerr & Slocums beskrivning230, de

anställda föredrar är utifrån ovanstående analys motstridigt. Den

uppfattning vi fått till följd av intervjuerna är emellertid att respondenterna

föredrar en kultur som lägger tonvikten på den enskilda individen i

belöningssammanhang men som ändå främjar en social gemenskap. I en

kultur som lägger tonvikten på den enskilde individen utlovar, enligt Kerr

& Slocum, inte den anställde lojalitet till företaget. Vi menar dock att

lojaliteten till företaget kan bli starkare om kulturen betonar den sociala

gemenskap respondenterna efterfrågar. Detta eftersom social gemenskap

främst återfinns i Kerr & Slocums gruppbetonande kultur vilken medför

lojalitet och långsiktigt engagemang för organisationen.231

En intressant åsikt flera respondenter framförde var att kulturen försvagas i

och med att företaget växer. Vår åsikt är att kultur är socialt konstruerad

och att den bygger på kollektivt accepterade värderingar, normer, etc (se

3.2.2). Med fler individer i företaget ter det sig enligt vår uppfattning

svårare att få konsensus kring vilka värderingar, normer etc som ligger till

grund för kulturen. De värderingar, normer, beteendemönster, ideologier,

strukturer och tillvägagångssätt kulturen en gång grundades i kanske till

viss del luckras upp och dess förmåga att påverka individerna försvagas när

företaget växer och fler och fler nya personer kommer in i företaget.
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6. INCITAMENTSSTRUKTUR

I detta kapitel illustreras en möjlig praktisk tillämpning av analysen. Syftet

med kapitlet är att sammanställa de faktorer anställda anser vara viktiga

för att stanna kvar på sin arbetsplats i en incitamentsstruktur.

6.1 Vad ingår i en incitamentsstruktur som bidrar till
personalbehållning?

Utifrån analysen av vilka faktorer anställda anser vara viktiga för att stanna

kvar på sin arbetsplats sammanställer vi nedan i figur 6.1 dessa faktorer till

en incitamentsstruktur som bidrar till personalbehållning. Faktorerna i

incitamentsstrukturen återfinns i de teorier vi presenterat i referensramen.

Vi menar utifrån den tidigare analysen att teorierna i referensramen kan

tillämpas på personalbehållning. Vi anser därför att dessa faktorer är

relevanta i en incitamentsstruktur som syftar till att behålla personal.

FIGUR 6.1 INCITAMENTSSTRUKTUR  Källa: Egen
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De faktorer som i den tidigare analysen visat sig vara betydelsefulla för

respondenterna i deras arbetssituation och som enligt vår mening direkt kan

påverkas av enskilda företag är arbetsdesign, utvecklingsmöjligheter och

belöningssystem. Tillfredsställelse med arbetsuppgifter (arbetsdesign),

utvecklingsmöjligheter och lön (belöningssystemet) bidrar enligt

respondenternas uttalanden till att de stannar kvar på sin arbetsplats medan

missnöje med dessa faktorer ses som skäl för att avsluta en anställning. Vi

anser därför att arbetsdesign, utvecklingsmöjligheter och belöningssystem

har en direkt koppling till personalbehållning.

I belöningssystemet har vi samlat de yttre belöningar232 de anställda främst

efterfrågat. Lön är en mycket framträdande del av belöningssystemet. Vi

menar att lön är den del av anställningsvillkoren som är lättast att använda

för jämförelser med andra individer och är även den mest konkreta delen i

ett anställningserbjudande från ett annat företag. Den övriga

arbetssituationen är det svårt att få en korrekt uppfattning om utan att själv

befinna sig i situationen. Därför är den övriga arbetssituationen svårare att

använda vid en jämförelse med andra individer och erbjudanden om

anställning. Detta faktum medför att en marknadsmässig lön är en

förutsättning för att kunna behålla personal. Vi har tidigare kommit fram

till att lönen kan ha flera funktioner där kravet på marknadsmässig lön

endast är en del. För att framstå som en attraktiv arbetsplats jämfört med

sina konkurrenter kan det vara eftersträvansvärt för företaget att hålla en

något högre nivå på lönen än den marknadsmässiga. Vi har därför i vår

incitamentsstruktur valt att betona vikten av att företag erbjuder sina

anställda en konkurrenskraftig lön.

                                          
232 Feldman & Arnold, 1983
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Som ett komplement till lön erbjuder idag många företag andra förmåner.

Förmåner är inte ett framträdande önskemål från respondenternas sida

vilket vi tror kan bero på att kompletterande förmåner till lön idag ses som

en självklarhet. Därför anser vi att ett företag i sin incitamentsstruktur bör

erbjuda någon form av kompletterande förmåner. De förmåner

respondenterna i första hand efterfrågar på förmånsformuläret (se bilaga 4)

är övertidsersättning, vidareutbildningar, hög lön samt delägarskap.

Förutom lön och andra förmåner anser vi att erkännandets del i

belöningssystemet bör framhävas. De svarande har poängterat relevansen

av att få erkännande och uppskattning för ett bra arbete.  Vi har fått

intrycket att erkännande är någonting som ofta glöms bort i

belöningssammanhang vilket är synd då det är en önskad belöning som är

möjlig att administrera till en låg kostnad.

Arbetets utformning har visat sig vara betydelsefullt för de anställdas

trivsel med sin anställning. Vi menar att det är viktigt att arbetet innehåller

alla de fem dimensionerna i Hackman & Oldmans arbetskaraktärmodell233.

Arbetsdesign är den främsta källan till inre belöningar vilket i sin tur har ett

stort inflytande på en individs motivation och beteende234.

Något som under analysen också framkommit som viktigt för

respondenterna är deras personliga utveckling. För att inte förlora sin

personal är det därför angeläget för företag att kunna erbjuda sina anställda

denna möjlighet. Att få utvecklas kan även ses som en form av karriär. Att

utveckling erbjuds som en karriärväg i företaget framstår som viktigt mot

                                          
233 Hackman & Oldman, 1976 ur Umstot, 1984
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bakgrunden att byte av arbete utgör en typisk karriärväg i den nya

ekonomin235. Utvecklingsmöjligheters närvaro i incitamentsstrukturen

syftar både på dess funktion som karriärväg och på dess sätt att utgöra en

möjlighet för den anställde att växa, göra framsteg och på så sätt känna sig

inre belönad.

Arbetskamrater har visat sig vara avgörande för de anställdas trivsel på

arbetsplatsen. Det är dock svårt för ett företag att garantera en trivsam

relation mellan de anställda då relationens natur avgörs mellan de enskilda

individerna. Av den anledningen att trivseln med arbetskamrater är svår för

företaget att styra har vi valt att illustrera dess betydelse för

personalbehållning som en faktor i den anställdes omgivning. Det företaget

emellertid kan göra är att erbjuda sociala aktiviteter både på och utanför

arbetstid för att på så sätt främja relationerna mellan de anställda.

Respondenterna visar dessutom en positiv inställning till arrangemang

såsom företagspubar, resor och gemensamma sportaktiviteter.

Dessa sociala aktiviteter förknippar de svarande till stor del med

företagskulturen. Kulturen omfattar dock mycket mer än så. Det är

någonting som enligt vår definition genomsyrar hela organisationen (se

definition 3.2.2) och är därför något som, om än omedvetet, påverkar de

anställdas trivsel. Dessutom kan olika former av företagskulturer

uppmuntra till olika grader av engagemang och personalbehållning236.

Företagskultur är enligt vår uppfattning inte är en variabel som lätt kan

urskiljas, påverkas och användas som ett styrmedel. I incitamentsstrukturen

                                                                                                                           
234 Feldman & Arnold, 1983
235 Arthur el al, 1999
236 Kerr & Slocum, 1987 & Kopelman, 1990 ur Sheridan, 1992
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placerar vi därför kultur, i likhet med arbetskamrater, som en faktor i den

anställdes omgivning.

Trivsel med arbetskamraterna framstår som mer påtagligt än kultur för de

anställda vilket illustreras av att kultur utgör en bakgrund till de övriga

faktorerna i incitamentsstrukturen.

Hur verksam incitamentsstrukturen är för personalbehållning påverkas till

stor del av situationen på arbetsmarknaden. Arbetsmarknaden är, som

tidigare påpekats, enligt March & Simon den variabel som bäst förutsäger

personalomsättning237. Vår undersökning bekräftar att situationen på

arbetsmarknaden påverkar de anställdas syn på sin nuvarande arbetsplats

till det sämre samt deras benägenhet att sluta. När arbetsmarknaden är

mycket gynnsam, vilket är fallet i IT-branschen idag238, ökar

incitamentsstrukturens betydelse. Om konkurrensen på arbetskraft minskar

ökar företagens förhandlingsstyrka gentemot den anställde vilket minskar

betydelsen av en fullt så konkurrenskraftig incitamentsstruktur. Detta kan

liknas vid en våg där den ena vågskålen utgörs av företagets

incitamentsstruktur och den andra vågskålen utgörs av arbetsmarknaden.

                                          
237 March & Simon, 1958
238 Opitz, 2000, Lignell, 2000
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7. SLUTSATSER OCH

REKOMMENDATIONER

I detta kapitel sammanställer vi kärnpunkterna i analysen till en rad

slutsatser samt reflekterar över undersökningens resultat. Utifrån

slutsatserna ges även rekommendationer till företag som vill behålla sin

personal. Kapitlet avslutas med förslag på fortsatt forskning.

IT-kompetenta upplever idag sin arbetsmarknad som mycket gynnsam. Vår

undersökning har visat att den gynnsamma arbetsmarknaden inte bara ökar

de anställdas möjlighet utan även indirekt ökar deras vilja att byta arbete.

Enskilda företag kan inte påverka arbetsmarknadssituationen utan endast

den egna konkurrenskraften på marknaden239. Det är därför mycket viktigt

att företagen månar om faktorer som kan öka de anställdas

arbetstillfredsställelse och därmed minskar de anställdas vilja att byta

arbete. Vad de anställda anser vara viktigt för att stanna kvar på sin

arbetsplats kommer då i fokus vilket talar för relevansen i vår

undersökning.

7.1 Vilka faktorer anser anställda vara viktiga för att
stanna kvar på sin arbetsplats?

Undersökningen har visat att de faktorer de anställda upplever som

viktigast i sin arbetssituation främst är arbetskamrater, personlig

utveckling, erkännande, arbetsdesign samt belöningar.

                                          
239 Cappelli, 2000
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Arbetskamraternas vikt för den anställdes trivsel menar vi kan grunda sig i

informationssamhällets gruppbaserade organisationsstrukturer240. De

anställdas relation till varandra kan framstå som svårt för företag att

påverka. Vi anser dock att relationerna kan främjas genom att företaget

erbjuder sina anställda att delta i sociala arrangemang och aktiviteter både

på och utanför arbetstid. Vi har reflekterat över att arbetskamrater inte finns

representerade i de teorier vi läst under undersökningens gång. Vår

iakttagelse framstår intressant mot bakgrund av att arbetskamrater visade

sig vara mycket viktigt för de anställda. Vi förmodar att avsaknaden av

arbetskamrater i teorin kan ha sin förklaring i att relationen de anställda

emellan är svår för företag att påverka.

Vi kan se flera anledningar till att personlig utveckling är av vikt för de

anställda. Vi anser dels att det ligger en värdering i att vilja utvecklas och

dels att utveckling är en form av karriär. Båda dessa anledningar har sitt

ursprung i de förändringar informationssamhället inneburit. Att utveckling

värderas högt kan enligt vår åsikt ses som en del i den stora trenden mot

ökad värdesättning av humankapital och kunskapsintensiva företag i

informationssamhället241. Med informationssamhällets nya platta

organisationsstrukturer242 måste företag enligt vår uppfattning dessutom

erbjuda sina anställda karriärvägar i form av mer utmanande

arbetsuppgifter eller möjlighet att bli specialist inom ett område som ett

alternativ till industrisamhällets hierarkiska karriärvägar243.

                                          
240 Nonaka & Takeuchi, 1995
241 SOU 1997:63
242 Nonaka & Takeuchi, 1995
243 Arthur et al, 1999
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Erkännande har framhållits som betydande för de anställda. Vi anser det

vara möjligt för företag att tillämpa erkännande som en belöning till en inte

alltför stor kostnad då de anställda inte förväntar sig några extra materiella

eller monetära belöningar utan främst önskar några uppmuntrande ord.

Vi menar att de anställdas önskemål kring arbetsuppgifterna och dess

utformning ryms inom arbetskaraktärmodellen244 utifrån vilken vi valt att

analysera arbetsdesign. Eftersom denna modell innefattar de anställdas

preferenser och förväntas leda till bland annat låg personalomsättning245

anser vi att den utgör en bra utformning av företags arbetsdesign.

De belöningar de anställda främst efterfrågar är hög lön, övertidsersättning,

vidareutbildningar och delägarskap. Både intern och extern rättvisa246

framstår viktigt i belöningssammanhang. Någonting företag bör ha i åtanke

är att alla förmåner och belöningar inte uppskattas i  lika stor utsträckning

av alla anställda. Detta kan delvis kan bero på var i livscykeln den anställde

befinner sig247. Förmåner med inlåsande effekter248 framstår verksamma i

ett personalbehållningssammanhang. Kan företag skapa inlåsningseffekter,

genom efterfrågade förmåner såsom delägarskap, utan att detta upplevs

som negativt ur de anställdas synvinkel kan detta vara ett medel för företag

att behålla personal.

                                          
244 Hackman & Oldman, 1976 ur Umstot, 1984
245 Umstot, 1984, Munchinsky, 1997
246 Feldman & Arnold, 1983
247 Eriksson, 1998
248 Becker, 1960
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7.2 Vad ingår i en incitamentsstruktur som bidrar till
personalbehållning?

Det som i vår undersökning visat sig vara mest viktigt för de anställda har

sammanställts i en incitamentsstruktur (se figur 6.1). Incitamentsstrukturen

kan sägas ha två delar, där en del står under direkt påverkan av företaget

medan den andra delen innehåller faktorer i de anställdas omgivning vilka

påverkar ett företags personalbehållning men framstår svårare för företaget

att påverka. De faktorer de anställda anser vara mest viktiga och som är

direkt påverkbara av företaget innefattas i incitamentsstrukturens

arbetsdesign, belöningssystem och utvecklingsmöjligheter. Även

arbetskamrater har framstått som viktiga för de anställda. Relationen till

arbetskamraterna tillsammans med kultur, som vi anser påverkar en

övergripande del av arbetssituationen, utgör faktorer i den anställdes

omgivning vilka vi anser att företaget har svårt att direkt påverka.

Arbetskamrater och kultur påverkar dock ett företags personalbehållning

varför vi inkluderat dem i incitamentsstrukturen.

7.3 Kan teorier kring personalomsättning tillämpas på
personalbehållning?

Vår undersökning har visat att det nödvändigtvis inte är samma faktorer

som påverkar personalomsättning och personalbehållning. Vi menar att det

finns en intressant distinktion mellan hygienfaktorer och motivatorer249 där

missnöje med hygienfaktorer orsakar personalomsättning och motivatorer

bidrar till personalbehållning. Vi har dock även funnit stöd för att dessa

faktorer kan sammanfalla, det vill säga en och samma faktor i den

anställdes arbetssituation kan bidra till både personalomsättning och

personalbehållning beroende på hur den upplevs.

                                          
249 Herzberg, 1968 ur Vroom & Deci, 1992; Robbins, 1991
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Vi menar vidare att de faktorer som framstår vara viktiga för de anställda,

oavsett om deras vikt ligger i påverkan på personalomsättning eller

personalbehållning, återfinns de inom samma teoriområden. Vi anser oss

därför ha funnit stöd för att teorier kring personalomsättning kan tillämpas

på personalbehållning.

7.4 Förslag till fortsatt forskning
Vår metod tillåter inte oss att generalisera utan våra slutsatser fungerar som

vägledning och inspiration till vad som är relevant att undersöka och

reflektera över angående personalbehållning. Det förefaller därför

intressant att genomföra en liknande undersökning där slutsatsernas

allmängiltighet kan säkerställas och en vidare generalisering till andra

branscher och yrkeskategorier kan göras.

Ytterligare en intressant aspekt vore att undersöka personalbehållning i två

branscher med gynnsam respektive mindre gynnsam arbetsmarknad. Detta

skulle ge möjligheten att genom en jämförelse analysera arbetsmarknadens

påverkan på personalbehållning.

Ett av de teoriområden som förblev tämligen outforskat under vår

undersökning på grund av undersökningobjektens ringa ålder är

belöningars livscykelsammanhang. Det ter sig lämpligt att genomföra en

sådan undersökning i form av en tidsserieanalys. Belöningars

livscykelsammanhang framstår beaktansvärt för företag som vill behålla

personal i ett längre tidsperspektiv.
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Hej!

Du har blivit utvald att delta i vår studie av sätt att få medarbetare att trivas på sin

arbetsplats. Studien skall resultera i en magisteruppsats i företagsekonomi vid

Linköpings universitet. Ditt deltagande kommer att bestå i en djupintervju. Vi beräknar

att intervjun tar högst två timmar. Intervjun kommer efter Ditt godkännande att

dokumenteras på band. För att Du i förväg skall ha möjlighet att fundera lite kring våra

frågeställningar följer nedan några sammanfattande punkter över intervjuinnehållet.

Intervjun kommer främst att handla om vad som motiverar Dig att stanna kvar på en

arbetsplats. Detta innefattar frågeställningar om:

•  Motivation; vad motiverar Dig? Vad får Dig att trivas?

•  Belöningar/Förmåner; vilka är viktigast? Vilka föredrar Du?

•  Rättvisa; lönesättning, belöningssystem

•  Karriär; vad är karriär för Dig? Är det viktigt att ett företag kan erbjuda

karriärmöjligheter?

•  Arbetets utformning; arbetsuppgifter, självständighet, ansvar

•  Engagemang; vad engagerar dig? Vad känner du engagemang för inom

organisationen?

•  Dina egna funderingar och reflektioner

Vi kommer efter intervjun att skicka en utskrift av de delar av intervjun vi tänkt

använda i vår uppsats för Ditt godkännande. Vi garanterar Dig full anonymitet i

uppsatsen.

Tack för Din medverkan!

Med vänlig hälsning,

Åsa och Maria
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1. Utbildningsbakgrund?

2. Var har du arbetat tidigare?

3. Varför slutade du där?

4. Hur länge har du varit anställd på det här företaget?

5. Vilken befattning har du?

6. Vad fick dig att välja just detta företag?

7. Är det samma sak som idag får dig att stanna kvar? Om inte, vad är det som idag får

dig att stanna?

8. Vad har du för minimikrav på en arbetsplats?

9. Vad erbjuds du här utöver detta?

10. Nämn vad som får dig att stanna kvar på en arbetsplats.

11. Nämn vad som skulle få dig att sluta på en arbetsplats.

12. Tror du att du kommer att arbeta kvar här? Hur länge? Varför?

13. Skulle du kunna tänka dig att byta arbete? Varför?

14. Skulle det behovet hos dig på något sätt kunna tillgodoses av ditt nuvarande företag?

Hur?

15. Upplever du att du har goda möjligheter att byta arbetsplats?

16. Tror du att det påverkar din syn på din nuvarande arbetsplats?

17. Vad har ditt företag för belöningssystem?

18. Hur tycker du att lönesättningen skall ske? Varför?

19. Tycker du att ditt företag tillämpar en rättvis lönesättning? Varför? Vad är rättvisa

för dig?

20. Vad jämför du din lön och andra förmåner mot, när du tar ställning till om det är

rättvist eller ej?

21. Tycker du dig kunna påverka din egen löneutveckling?

22. Uppmärksammas det om du gör någonting bra? Hur?

23. Om du presterar över förväntan blir du belönad för det? Hur?

24. Skulle du vilja ha någon belöning för att du presterar över förväntan? Vilken?

25.  Tror du att dina önskemål gällande belöningar och förmåner kommer att förändras

under ditt arbetsliv?

26. Vad får dig att bli engagerad i en organisation? Vilka faktorer har betydelse?
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27. Vad känner du engagemang för?

28. Hur viktiga är arbetskamraterna för dig? Skapar engagemang? Varför?

29. Vad identifierar du dig med? Arbetskamrater, organisationen, projekt

30. Är det viktigt för dig att företaget har en utpräglad kultur eller företagsanda?

31. Har du några värderingar som det är viktigt för dig att få uppfyllda i ditt arbete?

32. Vad är det som gör att du trivs med ett arbete?

33. Vilken betydelse har arbetsuppgifternas innehåll?

34. Vad är viktigt för dig att kunna påverka i din arbetssituation?
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SVARSFORMULÄR Ta ut de fem viktigaste Minimikrav (K) eller
och  rangordna dem 1-5, motiverande (M)?
med 5 som den viktigaste

Kunna påverka om du arbetar M=10
självständigt eller i grupp 0 K=1

M=6
Kunna påverka dina arbetstider 4 K=5

Kunna påverka om du arbetar mot M=4
mål eller få direktiv om hur du skall göra 5 K=5

M=8
Ha möjlighet att påverka företagets framtid 4 K=1

Kunna utföra dina arbetsuppgifter M=3
på det sätt du finner bäst 12 K=8

M=9
Ha möjlighet till befordring 4 K=2

M=7
Ha möjlighet till goda inkomster 18 K=6

M=9
Ha möjlighet till andra förmåner 1 K=1

M=2
Få utvecklas och förverkliga dina ambitioner 34 K=9

M=2
Få kvalificerade arbetsuppgifter 21 K=10

M=6
Kunna fråga någon om råd och hjälp 5 K=5

M=3
Få information om din och företagets verksamhet 9 K=8

M=7
Arbeta i ett företag med god anställningstrygghet 0 K=3

M=7
Arbeta i ett välrenommerat företag 0 K=2

M=4
Ha goda arbetsrelationer till din närmaste chef 7 K=7

M=4
Ha goda relationer till dina arbetskamrater 35 K=9

M=2
Ha goda fysiska arbetsförhållanden 3 K=7

M=7
Ha ett arbete som inte inkräktar på din fritid 5 K=2

Arbeta i ett företag där cheferna är M=9
synliga och delaktiga i organisationen 1 K=2

M=8
Få uppskattning när du gör ett bra arbete 28 K=5

M=8
Resultatet av ditt arbete syns 5 K=2

Veta hur ditt arbete är kopplat M=5
till andra verksamheter i företaget 0 K=4

Vara med och sätta upp mål för dina M=5
egna arbetsinsatser 9 K=4
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FÖRMÅNSFORMULÄR Kryssa för de förmåner
du helst skulle vilja ha (5st)

Lunchkuponger
Barnomsorg
Tjänstebil 1
Pensionssparande 3
Delägarskap 8
Optionsprogram 2
Concierge-service
Utmärkelser
Hög lön 12
Bonusar 3
Avtalsförmåner
Resor 1
Vidareutbildningar 12
Karriär 2
Bostad 
Företagshälsovård 5
Städhjälp, etc 2
Extra semester 5
Övertidsersättning 13


