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SS AA MM MM AA NN FF AA TT TT NN II NN GG   
Nedgången bland IT-företagen efter att bubblan sprack runt millennieskiftet ledde till att färre 
studenter sökte sig till de IT-relaterade utbildningarna och många redan utbildade hade svårt 
att hitta arbete. När konjunkturen vände för bara något år sedan, skapades ett motsatt 
förhållande. Idag finns det en stor vilja hos företagen att expandera sin verksamhet, men den 
bristande arbetskraften sätter stopp för utvecklingen. Antalet sökande till landets utbildningar 
är fortsatt lågt.  
 
Arbetet avser att undersöka hur dagens företag marknadsför sig och motiverar den utbildade 
personal som finns på marknaden. Vi har genom en intervjustudie försökt att se på hur 
företagen gör för att attrahera och locka ny personal. De företag som vi har valt att undersöka 
är ett större och internationellt företag samt ett mindre och inte alls lika välkänt konsultbolag.  
 
Analysen belyser de skilda förutsättningarna som företagen i IT-branschen har. De arbetar på 
olika sätt i sin marknadsföring mot presumtiv arbetskraft och vi påpekar också skillnader i 
yrkesroller och attraktionskraft av olika sorters IT-yrken. 
 
Slutligen diskuteras och sammanfattas de strategier företagen har för att attrahera personal. 
Marknadsföringen behöver i många fall breddas för att lättare nå ut med en bild av företaget 
och branschen i stort för att på vis göra rekryteringen lättare.   
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11   II NN LL EE DD NN II NN GG     

11 .. 11   BB AA KK GG RR UU NN DD SS HH II SS TT OO RR II KK   OO CC HH   SS II TT UU AA TT II OO NN SS AA NN AA LL YY SS   
Sverige befinner sig i en högkonjunktur och företagens efterfrågan på arbetskraft är stor. 
Samtidigt utgör kunskapsintensiva företag en allt större del av ekonomin, mer än de någonsin 
har gjort tidigare och arbetsuppgifterna blir allt mer specialiserade. I den nya ekonomi hämtas 
arbetskraften från distinkta personalpooler av särskilt kvalificerade människor som 
exempelvis har rätt högskoleutbildning och är antingen nyexaminerade, arbetslösa eller villiga 
att byta arbete. Sådan är idag situationen inom IT-branschen; produktiviteten och 
produktionskapaciteten beror till allt större del, och i en del fall uteslutande, på den kvalitet 
och mängden kunskap som är samlat inom ett företag. Allt mindre beror på de klassiska 
produktionsfaktorerna, som exempelvis effektivitet i produktion.  
 
IT-branschen upplevde vid mitten av 90-talet en massiv uppgång med Internets vida spridning 
till de enskilda konsumenterna. Samtidigt fortsatte integreringen av datasystem till alla typer 
av produkter, produktioner och tjänster i samhället. Det visade sig dock att uppgången burits 
upp av kraftiga spekulationer och när den så kallade IT-bubblan sprack runt millenniumskiftet 
störtdök flertalet företag, en del för att aldrig komma upp igen. En stor del mycket välutbildad 
personal friställdes. Utbudet av civilingenjörer, datavetare och systemvetare förvandlades 
snabbt från underskott till överskott. Efterfrågan av de typer av tjänster som skapades i den så 
kallade dotcom-revolutionen kvarstod dock, även om förväntningarna harmoniserats 
väsentligt. I samband med att konjunkturen vände slukades den tillgängliga arbetskraften upp 
igen inom IT-yrkena och nu befinner sig företagen åter igen i ett läge där tillgången på 
lämplig arbetskraft till synes begränsar svenska IT-företags expansionsmöjligheter (se fig 1.1)   
 
Enligt Konjunkturinstitutets uppgifter ter det sig som om IT-branschen (i alla fall beträffande 
konsulter) under mitten av 2006 passerade jämvikten mellan orderingång och tillgången på 
kvalificerad arbetskraft. Det är nu arbetstagarnas marknad. Vikström (2007) konstaterar att 
personalbristen utgör det störta hotet mot de stora konsultbolagens tillväxt. De stora 
konsultbolagen verkar vända sig utåt och slår sig ihop eller köper upp utländska företag för att 
möta efterfrågan (Vikström 1-2007). 
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Främsta hindret för företagets verksamhet: otillräcklig efterfrågan

Främsta hindret för företagets verksamhet: brist på arbetskraft

Fig 1.1 Företagarnas åsikter angående de främsta hindren för företagens verksamhet i kvartalsåterkommande
undersökningar. I diagrammet åskådliggörs även konjunkturcyklerna tydligt; kurvorna som representerar
efterfrågan av företagens tjänster och företagens efterfrågan av arbetskraft bildas näst intill perfekta
speglingar av varandra.  Datan avser datakonsulter och företag inom dataservice och är uttryckt i nettotal.
(Källa: Konjukturberometern fram till första kvartalet 2007, Konjunkturinstitutet)     
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På den inhemska marknaden tar konsultbolagen till alla möjliga medel för att väcka intresse 
för arbetet inom företagen. Det blir allt vanligare att företagen erbjuder vidareutbildningar och 
välbetalda traineeships. Anställda uppmuntras att delta i rekryteringen genom sina kontakter 
och får tipspengar för varje person de kan hjälpa in i anställning. För att motverka de negativa 
fördomar datakonsultyrket dras med har några stora konsultbolag infört 
stresshanteringsprogram och noggrannare övertidsbevakning för att få yrket att framstå som 
mer attraktivt. (Viktröm 2-2007).  
 
Att arbetskraftstillgången sätter ett tak på utvecklingen har vidare konsekvenser än en 
begränsning av de enskilda IT-företagens tillväxt. Många sektorer med både privata företag 
och direkt samhällsstödjande funktioner är idag beroende av IT-infrastruktur eller håller på 
med uppbyggnaden av sådant. Organisationer tar i allt större utsträckning in IT i den övriga 
verksamheten som nyckelfunktion. Det är därför troligt att den bromsade framfarten i IT-
branschen har konsekvenser för hela den svenska ekonomin. Finans- och 
omvårdnadssektorerna tillhör exempel på affärsområden som har stora investeringsbehov 
beträffande IT både i Sverige och utomlands. Svensk IT-näring kan göra stora vinster av att 
ligga i framkant av denna utveckling men utvecklingsmöjligheterna hindras om inte 
personaltillgången blir bättre. (Malmqvist 2007)  
 
Den här uppsatsen belyser rekryteringssituationen för samtliga företag och organisationer som 
anställer personer med betydande IT-kompetens, alltså de som slåss om arbetskraften från 
samma personalpool som beskrevs i början av kapitlet. Vi berör därför inte enbart de företag 
som traditionellt klassats till IT-branschen (exempelvis datakonsulter och 
mjukvaruutvecklare).    
 
Problemet med tillväxten av arbetskraft hos företag som efterfrågar IT-personal är att 
tillskottet till arbetsmarknaden inte alls motsvarar behovet från samhället. Vad figur 1.1 inte 
avslöjar bortom konjunkturläget är den väntade volymsökningen för hela branschen på grund 
av det växande långsiktiga behovet i samhället av IT-tjänster.  
 
Sverige behöver få in IT-ingenjörer och datavetare på arbetsmarknaden i större omfattning än 
idag. Fler behöver utbildas till IT-yrken. Men den bittra sanningen är att utvecklingen på 
högskolan går åt helt fel håll, vilket åskådliggörs i figur 1.2. Allt färre söker sig till de 
relevanta utbildningarna. IT-ingenjörsutbildningen vid Uppsala Universitet kan statuera som 
exempel. Till hösten 2007 hade utbildningen 58 förstahandssökande till 60 platser 
(antagningsstatistik, Verket för Högskoleservice). Även om alla utbildningsplatser 
gissningsvis kommer att fyllas till terminsstarten finns inget utrymme för att öka antalet 
examinerade eftersom det saknas intresse bland högskolesökande.  
  
Inom de datavetenskapliga utbildningarna är situationen ännu värre. Antalet sökande är så lågt 
att antalet platser dragits in på flera högskolor och sammantaget i hela landet var antalet 
sökande per plats nästan nere på 1 person/plats. På många håll, speciellt på de mindre 
högskolorna fylls inte utbildningsplatserna på de matematiskt/naturvetenskapliga 
datautbildningar på långa vägar (Verket för Högskoleservice, antagningsstatistik).  
 
Baserat på ansökningssiffrorna till landets högskolor kommer inte arbetsmarknadssituationen 
förbättras inom den närmaste 5 årsperioden och förmodligen längre än så. Företagen ställs nu 
inför en konkurrens, inte enbart från företag som erbjuder liknande produkter och tjänster i 
rent försäljningsavseende, utan nu även med den starkt begränsade arbetskraften.  
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Företagen måste på allvar fråga sig vad de anställda vill ha och vad företagen kan göra för att 
möta kraven. Olika företag har olika förutsättningar att locka till sig personal. Det blir viktigt 
för företagen att effektivt kunna föra fram vad som just gör den egna organisationen 
annorlunda jämfört med andra organisationer även om de till synes har många likheter.  
 
 

11 .. 22   UU PP PP SS AA TT SS EE NN SS   SS YY FF TT EE     
Vi avser att undersöka rekrytering av IT-tjänster ur ett brett spektra av företag genom de 
förutsättningar som råder idag och som diskuterats ovan. Företagen arbetar under olika 
förhållanden i avseende av storlek, lönsamhet, spridning, inriktning och en rad andra 
egenskaper. Den deskriptiva delen av uppsatsen syftar till att ge svar på hur företag gör för att 
få tag på lämplig personal och vilka svårigheter företagen stöter på vid rekryteringen i den 
rådande situationen. Undersökningen ska belysa arbetet kring rekrytering och hur företrädare 
för företag ser på den nuvarande situationen. Vi har genomfört två intervjuer; ett med ett 
mindre konsultbolag och ett med ett stort internationellt företag som anställer flera tusen IT-
utbildade. Båda företagen redovisar positiva resultat och önskar expandera personalstyrkan 
vilket vi förutsatt efter att ha studerat företagens platsannonser på deras hemsidor och andra 
medier.  
 
Den empiriska studien kommer att analyseras utifrån teorier om hur företagens varumärke 
som arbetsgivare ska lyftas fram. Företagens olika förutsättningar ger upphov till 
begränsningar och möjligheter företagen har att nå ut till intressanta personer ur 
rekryteringssyfte. Dessutom vill vi försöka se vad i arbetet och företagsbilden som gör en 
anställning mer attraktiv än en annan. Genom teorier och undersökningar inom 
arbetsmotivation hoppas vi se vilka aspekter av arbetet som är viktiga för att locka kompetent 
personal till företagen. Våra förhoppningar är att analysen ska ge insikter i företagens arbete 
som kan generaliseras till samliga företag som eftertraktar IT-personal. Även närbesläktade 
företag och organisationer som arbetar med humankapital som främsta konkurrensmedel i 

Fig 1.2 Antalet förstahandssökande
till landets civilingenjörs-
utbildningar, data- och system-
vetenskapsutbildningarna samt
antalet tillgängliga utbildnings-
platser till respektive utbildning.
Bland civilingenjörsutbildningarna
återfinns utbildningar som inte är
direkt IT-relaterade (t.ex. kemi-
teknik, bioteknik, byggteknik m.m.)
men uppgifterna antas i alla fall
vara representativa för de
utbildningar ur vilka IT-företag
vanligtvis rekryterar (t.ex. IT-teknik,
data teknik, teknisk fysik och dyl.). 
(Källa: Statistiska Centralbyrån)  
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branscher där personaltillgången är en flaskhals i tillväxten kan ha nytta av den analys 
uppsatsen presenterar.    
 
Många tidningsartiklar i ämnet lyfter fram den dåliga återväxten av IT-personal och det låga 
antalet sökande i högskoleutbildningarna som huvudproblemet för branschen. Det var därför 
lockande att ge sig in på denna problematik. Av begränsningsskäl kommer vi dock att lämna 
problemet med rekrytering till högskolan något hängande och rikta in uppsatsen på företagens 
rekryteringsproblem. Ämnet kommer att tas upp i frågor som berör hur företag marknadsför 
sig och hur respondenterna i våra intervjuer anser att bilden av branschen är bland unga som 
ska söka till högskoleutbildningar. Vi gör alltså antagandet att företagen har inflytande i 
situationen på högskolorna. Högskolans rekrytering och de övriga samhälleliga orsakerna till 
utvecklingen är något som vi av utrymmesskäl får lämnas öppet till framtida studier. Att fullt 
ut analysera ungas attityder till IT-yrken görs bäst i en studie av just den målgruppen. 
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22   TT EE OO RR II   
Ramen för vårt teoretiska resonemang utgörs av begreppet employer branding. Employer 
branding beskriver företagets bild utåt mot arbetstagare och potentiell arbetskraft, medan 
arbetsmotivation lägger ett innehåll i varumärket. Det vill säga motivationen avspeglar vilka 
aspekter i arbetet som företaget ska lyfta fram för att locka människor att arbeta för ett 
företag.     

22 .. 11   FF ÖÖ RR EE TT AA GG SS BB II LL DD   ––   EE MM PP LL OO YY EE RR   BB RR AA NN DD II NN GG   
Varumärket är ett av företagens mest värdefulla tillgångar och många företag lägger ner stora 
resurser till upprätthållande och förstärkningar av varumärken.  Den traditionella synen på 
marknadsföring av varumärket – branding, har den största tonvikten på kopplingen mellan 
produkter och utvecklingen av produkter.  Termen håller dock på att utvidgas alltmer sedan 
humankapital blivit viktigare för företags överlevnad. (Backhaus & Tikoo 2004) 
 
Employer branding innebär ett upprätthållande av ett företags varumärke gentemot dess 
human resource funktioner. Det används således för att marknadsföra företaget som 
arbetsgivare i bland annat ett rekryteringssyfte. Tanken är att göra blivande och nuvarande 
arbetstagare informerade och förstående om företagets strategier och kultur. Employer 
branding är således ett långsiktigt styrredskap tillika marknadsföringsverktyg för att attrahera 
bra och kompetent personal samtidigt som rätt personal kan rekryteras. (Backhaus & Tikoo 
2004, Sullivan 2004) 
 
Syftet med employer branding är att differentiera företaget gentemot konkurrenter (i det här 
fallet alla som konkurrerar om samma arbetskraft) inom områden där värdesystem och policys 
dominerar. Det som även karakteriseras är hur företaget beter sig för att upprätthålla uppsatta 
mål, attraherar, motiverar och behåller nuvarande och potentiella arbetstagare (Ambler & 
Barrow 1996). Dutton et al. (1994) beskriver att människor söker identifikation med sin 
organisation och kommer att attraheras om den uppfyller kraven och/eller är unik för deras 
del. En positiv identifieringen bidrar till personligt självförtroende, och fler arbetare kommer 
att identifiera sig med organisationen. Employer branding innehåller följdaktligen symboliska 
element som innovation och prestige. Arbetsgivare erbjuder liknande arbetsuppgifter men den 
bilden människor får av företaget urskiljer företaget från sina konkurrenter och har med det 
lättare att attrahera personal (Lievens & Highhouse 2003, Backhaus & Tikoo 2004). Lievens 
& Highhouse finner likt de slutsatser som dras i avsnittet angående arbetsmotivation (sid 9) 
att symboliska värden har större betydelse vid företagsidentifikation och attraktion som 
arbetsgivare än styrinstrument såsom lön och andra belöningssystem.  
 
Employer branding leder till ett psykologiskt kontrakt mellan arbetsgivare och arbetstagare. I 
kontraktet ingår de attribut som förmedlas genom varumärket och det är från de attributen 
som personalens förväntningar på företaget och sitt arbete skapas. Det är därför viktigt att den 
information som företaget vill förmedla är så komplett som möjligt för att öka chanserna att 
fler personer söker sig till företaget. Lika viktigt är det att bilden som överlämnas är realistisk, 
annars bryter företaget det psykologiska kontraktet. Den anställde får på så vis fel 
förväntningar av företaget, vilket kan leda till en ökad personalomsättning och andra icke-
önskvärda beteenden från de anställda. (Backhaus & Tikoo 2004) 
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22 .. 22   AA RR BB EE TT SS MM OO TT II VV AA TT II OO NN   

2.2.1 Arbetets utformning 
Hackman & Oldhams modell har sedan publikationen 1975 fått en stor genomslagskraft i hur 
arbeten ska utformas och i förlängningen till hur organisationer slutligen strukturer sig. 
Studien som lade grund till modellen var en utvärdering av arbetsmiljöer som blivit 
”industrialiserade” genom årtiondena. Det vill säga de arbetsmiljöer som fick en stark 
likriktning för att uppnå effektivisering och stordriftfördelar genom en likriktning av 
arbetsuppgifter. (Hackam & Oldham 1975, Schou 1991). Hackman & Oldhams modell består 
av fem dimensioner som samtliga spelar en tydlig roll för att berika arbetet och höja 
motivationen. Översatt till ett rekryteringsperspektiv (som uppsatsen vill lyfta fram) kan de 
fem dimensionerna ses som aspekter av arbete, vilka är viktiga att arbetsgivaren förmedlar vid 
anställning av eftertraktad personal:  
 
Färdighetsvariation – arbeten ska innebära att individen använder så många färdigheter som 
möjligt och inte blir alltför specialiserad när det gäller ett specifikt arbetsmoment. 
Identifiering av arbetsuppgifter – individen ska se helheten av arbetsuppgiften i företagen. 
Ur arbetsuppgiften ska individen kunna identifiera början och slutförande. Betydelse – 
arbetsuppgiften ska betraktas som signifikant och betydelsefull för organisationen. 
Självständighet – individen ska till stor utsträckning själv kunna planera utförandet av 
arbetsuppgiften och även medverka till utformandet. Återkoppling – arbetet ska utvärderas 
på ett objektivt sätt och individen ska tydligt kunna se resultatet av det utförda arbetet.  
 

2.2.2 Arbetsmotivation hos ingenjörer 
I en kvantitativ studie presenterar Shou (1991) en rad faktorer som påvisats ha en inverkan på 
motivationen hos svenska ingenjörer. Bland de faktorerna återfinns sådana som kan vara 
intressanta att beakta ur en rekryteringssynvinkel. Inledningsvis tar Shou upp ett generellt 
fenomen som alltmer genomsyrar human resource-arbetet hos humankapitalintensiva företag. 
Flertalet företag missar att beakta det och att se till varje enskild anställds preferens i arbetet.  
 
Den sammantagna urvalsgruppen av ingenjörer visar sig vara heterogen i flera avseenden av 
motivationsfaktorer. Det visar på att rekryteringen måste ske på individuell nivå eftersom 
personer reagerar olika på företeelser inom ett företag som exempelvis belöningssystem, 
karriärmöjligheter, arbetsuppgifter och andra personliga utvecklingssteg. Det är nödvändigt 
att företag på ett personligt plan matchar behoven som finns i verksamheten med de högst 
individuella önskemål som anställda och presumtiva anställda har. 
 
Tidsfaktorer – Shou ser skillnader i tillfredställelse av engagemang/identifikation med 
företag (den s.k. E/I-faktorn), tilltagande ålder och antal år som anställd inom ett företag. 
Generellt gick tillfredställelsen med arbetsuppgifterna upp ju längre personer stannade inom 
företaget, men bara upp till en viss gräns. Efter ca 15 år vände trenden och arbetes 
tillfredställelse gick ner.  
 
E/I-faktorn steg även med stigande ålder, fast efter 50-55 år gick det ner och det fortsatte 
förmodligen fram till pensionsåldern, 65 år. Undersökningen pekar på att företag ska arbeta 
hårdare med att behålla engagemanget bland den äldre åldersgruppen för att ta till vara den 
stora gruppens kompetens. Den yngsta åldersgruppen (20-29 år) var generellt mer positiv till 
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arbetsklimatet än de andra åldersgrupperna. Arbetsplatser med en låg medelålder hade ett mer 
positivt arbetsklimat än arbetsplatser med hög medelålder. Undersökningen kunde inte fastslå 
huruvida äldre medarbetare påverkades positivt av införandet av vad som till synes verkar 
vara mer entusiastisk yngre personal. Det verkar dock viktigt att integrera unga anställda inom 
ett företaget för att utveckla ett bättre arbetsklimat över lag.  
 
Kundkontakt – Undersökningen visar att personer som är i kontakt med företagens externa 
omgivning har en högre grad av tillfredställelse av arbetet, högre E/I-faktor. De upplevde ett 
bättre arbetsklimat, var mer nöjda med belöningssystemen och upplevde arbetsuppgifterna 
vara mer motiverande. Om det beror på arbetsuppgifterna i sig är dock svårt att säga, men det 
kan enligt Shou bero på vilken typ av människor som kopplas till arbetsuppgifterna. Personer 
som är lämpade att sköta kundkontakter i egenhet av exempelvis goda sociala egenskaper har 
en positivare syn på arbetet som helhet än någon som har en mer isolerad tillvaro på företaget.  
 
Återkoppling – En erkänd viktig aspekt på arbetet för att uppnå hög tillfredställelse och 
motivation, är omgivningens gensvar på det egna och utförda arbetet (det är bland annat en av 
Hackman & Oldhams fem dimensioner av en god arbetsutformning). Olika arbetsuppgifter 
ger olika utrymme för feedback, vilket påverkar hur individen ser på arbetet. Precis som 
nämnts ger en ökad kundkontakt upphov till bland annat ökad motivation. En viktig orsak till 
det är återkopplingens roll. Den anställde ska få snabb respons på sitt arbete, vilket i sig leder 
till en känsla av självutveckling, möjlighet till självförverkligande och kontroll.  
 
Lönesättning och belöningssystem – Enligt klassisk organisatorisk motivationsteori är 
lönesättning inte en central fråga för arbetsmotivationen, såvida inte den anställde upplever att 
lönen är för låg. I de fallen dominerar missnöjet med lönen och medför att de andra 
motivationsfaktorerna inte kan bära upp en positiv bild av arbetet och företaget. Beträffande 
löner och andra belöningar är det viktigaste att individen känner att lönen sätts utifrån 
personliga förutsättningar. På företag som har en uttalad lönepolitik är personalen mer 
missnöjd jämfört med de företag som inte har en uttalad lönepolicy.  
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33   UU NN DD EE RR SS ÖÖ KK NN II NN GG SS MM EE TT OO DD   

33 .. 11   UU RR VV AA LL   
Studien utgjordes av kvalitativa intervjuer med personer direkt insatta i personalrekrytering 
bland IT-utbildade. Två företrädare för IT-företag intervjuades; en representant för human 
resource avdelningen vid Sony Ericsson i Lund med särskilt ansvar för rekrytering samt VD:n 
för IT-konsultbolaget Gnistra i Uppsala. Företagen valdes speciellt ut för att representera 
storleksmässigt olika aktörer på arbetsmarknaden som dessutom erbjuder olika produkter och 
tjänster. Sony Ericsson är ett av landets störta arbetsgivare inom IT-sektorn med en väl 
utbyggd organisation för att rekrytera personal till företagets olika verksamhetsområden. 
Gnistra är en litet konsultbolag med 13 anställda. Båda företagen upplever en hög produkt- 
alternativt tjänsteefterfrågan och är intresserade av att öka antalet anställda enligt 
annonseringen på respektive företags hemsida.  
 

33 .. 22   UU TT FF ÖÖ RR AA NN DD EE   
Intervjuerna byggdes upp enligt riktlinjer som beskrivs av Magne Holme & Krohn Solvang 
(1996). Inget standardiserat frågformulär användes för att respondenterna i högsta möjliga 
mån skulle få uttrycka sina egna uppfattningar. Intervjuerna öppnades med allmänna frågor 
om arbetsmarknaden i stort. Respondenternas initiala svar fick således ange riktningen för 
resten av intervjun. Samtliga intervjuade personer upplevdes vara väldigt öppna och utförliga 
i sina svar. De flesta frågor fick uttömmande och utvecklade svar. En manual användes 
samtidigt (enligt Holme & Solvang 1996) för att se till att intervjun täckte de frågor som 
undersökningen sökte svar på. Den bestod av de frågor som förberetts och som avsåg täcka in 
de den övergripande frågeställningen och annan relevant information. Frågorna är återgivna i 
bilagan. På grund av intervjuernas öppenhet blev det mer passande att ställa frågorna i en helt 
annan ordning än som är beskrivet. I vissa fall omformulerandes frågor för att passa 
situationen bättre. Den aggregerade informationen som erhölls var översiktligt ändå helt 
jämförbar för de båda företagen. 
 
De två intervjuerna ägde rum i respektive företags lokaler; mötesrum användes för avskildhet 
och intervjuerna kunde äga rum i lugn och ro utan störande moment. Intervjuerna på de båda 
företagen pågick i 45-50 minuter. Samtalen spelades in digitalt och transkriberades kort efter 
intervjutillfället. 
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44   FF ÖÖ RR EE TT AA GG SS PP RR EE SS EE NN TT AA TT II OO NN EE RR  

44 .. 11   SS OO NN YY   EE RR II CC SS SS OO NN   
Sony Ericsson är ett internationellt samriskföretag som grundades i oktober 1999. Företaget är 
till lika delar ägt av svenska Ericsson AB och japanska Sony Corporation. Sony Ericsson är 
ledande inom telekommunikationslösningar och beprövad underhållningsteknik på en 
internationellt komplex och dynamiskt krävande marknad. Företaget är verksamt i 40 länder 
med 7500 anställda, som tillsammans bidrar med utveckling, design, marknadsförning, 
försäljning, distribution och service. (Sony Ericsson, hemsida)  
 
Hörnstenar i Sony Ericssons vision, för en hållbar framtid är god personalvård, proaktiv 
miljövård och aktivt samhällsengagemang. Sony Ericsson vill att deras anställda ska ha en 
tillfredsställande och lukrativ karriär, som bidrar att de tillsammans uppnår framgång. De har 
skapat en karriärplan som innefattar tilltagna kompensationer och förmåner med tillhörande 
program. Karriärplanen är skapad för att främja personalens personliga utveckling med 
exempelvis introduktionsprogram, prestationshantering, kompetenshantering och 
ledarskapsprogram. Vid rekrytering och annonsering efter personer till ledande positioner 
inom företaget letar rekryterarna medvetet efter inspirerande och uppmuntrande personer som 
är duktiga på strategiskt tänkande och är visionära. (Sony Ericsson, hemsida) 
 

44 .. 22   GG NN II SS TT RR AA   
Gnistra är ett mindre konsultbolag beläget i centrala Uppsala. Företaget grundades 1999 av tre 
nyexaminerade civilingenjörer. Det började med att två av dem sedan tidigare utvecklat ett 
sammanställande program för kursutvärderingar på Uppsala Universitet. De startade ett eget 
företag för att få igenom sin idé. Gnistra blev sedan en fortsättning på det tidigare startade 
bolaget, men det var av en ren slump att de valde att verka inom IT-branschen.  
 
Gnistra framhäver sig som ett kreativt företag med god sammanhållning och intressanta 
kunduppdrag. Deras affärsidé är att företaget ska inneha och erbjuda de bästa 
mjukvarukonsulterna samt utföra utredningsarbeten. (Gnistra, hemsida) Gnistra har i nuläget 
13 anställda konsulter som tillsammans verkar och utvecklar mjukvara åt företag som vill ha 
tekniska lösningar på problem, arbetsresurser och systemlösningar (intervju). Konsulterna är 
samtliga specialister inom sina specifika områden; exempelvis specialistkompetens inom 
projektledning och mjukvaruutveckling. Genom personalens kunskaper anser de själva bli den 
bästa av outsourcing-partner för företag som vill ha mindre och högkvalitativa projekt 
levererade i tid. Gnistra har kunder främst inom de nätbaserade branscherna såsom Casino & 
Pokerspel och telekommunikation, men även inom industriföretag som är i behov av tekniska 
system. (Gnistra, hemsida) 
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55   II NN TT EE RR VV JJ UU MM AA TT EE RR II AA LL   

55 .. 11   FF ÖÖ RR EE TT AA GG EE NN SS   PP OO SS II TT II OO NN   PP ÅÅ   AA RR BB EE TT SS MM AA RR KK NN AA DD EE NN   
Bilden av en akut arbetskraftskris tonades ner av företrädaren för Sony Ericsson. Att rekrytera 
erfaren och specialiserad personal exempelvis till chefstjänster är alltid svårt med tanke på 
alla kriterier som måste uppfyllas både av företaget och av den som rekryteras. Bland 
nyexaminerade IT-studenter har företaget haft en stark ställning i fråga om att locka studenter 
till anställning. Respondenten pekade på resultatet av den senaste företagsbarometern där 
teknikstudenter fått rangordna företag de helst vill arbeta hos och Sony Ericsson hamnade då i 
topp. Den senaste tiden har antalet sökande överskridigt antalet lediga platser men trenden är 
helt klart neråtgående där färre och färre söker de utsatta tjänsterna. Vid intervjutillfället 
(2007-04-30) uppgavs det att företaget förväntade sig en ändring av läget inom ungefär sex 
månader. Det vill säga trots företagets gynnsamma position att kunna attrahera människor till 
anställning är det en brist på kandidater för att täcka företagets rekryteringsbehov nära 
förestående.   
 
För Gnistra är situationen en annan. Företaget erbjuder högkompetenta konsulttjänster och 
kräver därför en viss erfarenhet hos dem som söker tjänsterna. VD:n som intervjuandes 
(2007-05-04) uppgav fyra års arbetserfarenhet inom området som ett ungefärligt minimikrav. 
Det betyder att nyexaminerade inte alls är en målgrupp för rekryteringen utan främst konsulter 
från andra företag. Företagets VD uppger att personalrekryteringen är svår just nu och att han 
upplevde att svårigheterna började under hösten 2006. Vid tidigare rekryteringar uppgavs att 
det närmast var ett problem då det kom för många intresseanmälningar medan den senaste 
rekryteringen inte resulterade i någon anställning. Ett litet konsultföretag som Gnistra har inte 
råd att anställa personer som inte är helt lämpade till de utsatta tjänsterna.   
 

55 .. 22   FF ÖÖ RR EE TT AA GG EE NN SS   AA TT TT RR AA KK TT II OO NN SS KK RR AA FF TT   
De två företagen som deltog i studien lyfte fram ganska vitt skiljda konkurrensfördelar när det 
gäller att attrahera människor till företagen. Gnistras VD lyfte fram den geografiska faktorn 
som viktig. Arbetsmarknaden i Uppsala är inte lika stor som i Stockholm och följaktligen är 
det många fler som söker sig dit. Att kunna erbjuda arbete i Uppsala sågs som en stor fördel 
för företaget då de kan erbjuda anställda kortare resväg och mer fritid för just människor 
bosatta i Uppsala. De centralt placerade lokalerna ansågs också som en viktig 
attraktionsfaktor.  
 
Sony Ericsson försöker att locka med bland annat företagets storlek och internationella 
etablering. Det finns gott om utvecklingsmöjligheter för individen inom företaget. Några 
faktorer som lyfts fram är möjligheter till internationell karriär, möjligheter till att nå högre 
befattningar inom företaget samt ett brett utbud av interna utbildningar för person- och 
kompetensutveckling. I och med den svåra arbetskraftssituationen anade respondenten från 
Sony Ericsson att kraven vid rekrytering skulle tvingas sänkas något och internutbildningen 
som en följd göra internutbildningarna mer omfattande. Dessutom erbjuds arbeten som passar 
olika personer. En del arbetsuppgifter är kraftigt specialiserade och riktar in sig på några få 
detaljer medan andra arbeten innebär vitt skiljda projektarbeten med mycket resor. 
Företrädaren i intervjun påpekar att arbetet inom företaget utgörs i en stimulerande och 
kreativ miljö med en ung arbetskraft. För övrigt framgick det ur intervjuerna att personalen på 
de båda företagen har en relativt låg medelålder; ungefär 32 år för Gnistra och 35-39 år för 
Sony Ericsson.  
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Karriärmöjligheterna är betydligt mer begränsade på Gnistra. Utrymmet för befordran är 
mycket liten på grund av företagets storlek. Istället lyftes utvecklingsmöjligheterna utav 
arbetet i sig fram. Med erfarenhet kan konsulterna åta sig mer avancerade uppdrag och få en 
mer ledande roll hos kunderna. Gnistras VD medger att det antagligen är vanligare bland unga 
att söka sig till konsultjobb medan personer som nyligen bildat familj inte är lika lockande av 
arbetet. Däremot är det tänkbart att äldre personer som inte är lika styrda av 
familjeförhållandena söker sig tillbaka till konsultyrket. Samtidigt kunde det innebära 
problem med äldre arbetskraft eftersom de har högre krav på medbestämmande och att mer 
erfarna personer inte var lika ”hungriga” och villiga att lära sig nya saker.  
 
Även vid lönesättning skiljde sig företagen åt. Generellt ger en anställning som konsult mer 
betalt än som anställd vid ett företag som Sony Ericsson. Gnistra ligger generellt över andra 
konsultföretag beträffande löner. Företaget har inte höga over head-kostnader och tjänsterna 
drar in bra resultat. På Sony Ericsson är lönepolitiken mer restriktiv. Varje erfarenhetsnivå har 
ett visst lönespann och företaget kan normalt inte konkurrera med konsultlöner utan försöker 
istället lyfta fram andra attraktionsfaktorer som beskrivits ovan. Den specifika lönesättningen 
är dock upp till den rekryterande chefen att bestämma. Därför finns visst individuellt utrymme 
vid löneförhandlingar. Båda företagen har bonussystem av olika slag. I Sony Ericsson finns 
resultatbaserade bonusar både för den närmaste gruppen och för hela företaget. Den senare 
bonusen är främst riktad till chefer. Hos Gnistra utför prestationsbonusen en ganska stort del 
av lönen. Exakt hur mycket framgick dock inte ur intervjun.  
 

55 .. 33   RR EE KK RR YY TT EE RR II NN GG SS PP RR OO CC EE SS SS EE NN   OO CC HH   
MM AA RR KK NN AA DD SS FF ÖÖ RR II NN GG   

Sony Ericsson ägnar stora resurser för att nå ut till studenter. Personen vi intervjuade på 
human resourse-avdelningen åker själv ut till arbetsmarknadsdagar för studenter och 
representerar företaget. Vid de tillfällena utannonseras även renodlade tjänster för 
nyexaminerade vilket brukar ge ett gott ansökningsutslag. Sony Ericsson är även sponsor för 
olika organisationer och specifika engagemang. Studenter erbjuds besöka företaget för att få 
en bild av hur arbetet på företaget ser ut och företrädare för företaget reser till skolorna för att 
föreläsa om arbetet. I längre perspektiv försöker Sony Ericsson samarbeta med andra företag 
för att få unga människor att söka in på de för företaget relevanta utbildningarna. Eftersom 
Gnistra inte har samma rekryteringsbehov av studenter har de ingen liknande verksamhet. En 
viss kontakt med universitetet finns. De utför bland annat uppdrag åt Uppsala Universitet men 
når inte ut och informerar studenter på samma sätt som Sony Ericsson. 
 
Båda företagen i studien annonserar tjänster i dags- och facktidningar men båda anger också 
att på senare tid har gensvaret mot annonserna sjunkit betydligt. Stepstone (används av Sony 
Ericsson), Monster (används av både Gnistra och Sony Ericsson) är annars viktiga 
annonseringsplatser för företagen. Företagen lägger också ut platsannonser på respektive 
hemsida. Sony Ericsson har på sin hemsida specifika platsannonser medan Gnistra i egenskap 
av konsultföretag har en konstant öppen annonsering. Gnistras VD uppger att personliga 
kontakter alltmer blir en viktigare källa för rekrytering. Det verkar som om rekryteringen då 
också underlättas eftersom personen redan från börjar sägs vara tekniskt lämpad. Sony 
Ericsson har även bredare reklamkampanjer i form av reklamskyltar och reklam i tidningar för 
att få människor att förstå att företaget har ett stort rekryteringsbehov. Sökande till företaget 
hamnar i en databas där exempelvis chefer i efterhand kan söka efter en viss typ av person för 
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en tjänst. Även om Sony Ericssons platsannonser oftast är specifika för en viss tjänst kan 
sökande personer rekryteras till andra delar av företaget.        
 
Sony Ericsson söker människor med lite mer skiftande egenskaper än vad Gnistra gör. Gnistra 
är mer bestämda angående vilken typ av människor företaget eftertraktar. Konsulterna är ett 
av företagets vikigaste marknadsföringsverktyg och företaget lägger därför stor vikt vid 
kandidaters personliga egenskaper. Förutom stor teknisk kunskap krävs ett betydande mått av 
social kompetens. Gnistras VD betonar att inte alla som är tekniskt kunniga passar för 
konsultrollen.   
 
Företrädaren för Sony Ericsson betonar vikten av att vara snabbt ute när de rekryterar. Med 
tanke på den heta arbetsmarknaden finns det stor risk att människor söker sig till andra företag 
om inte rekrytering sker så effektivt som möjligt. 6-8 veckor ansågs vara en typisk tidsrymd 
för en rekrytering på Sony Ericsson. Annonseringens tid utgör ungefär 2 veckor och 
resterande tid för gallring och intervjuer. Det är normalt för nyanställda att ha gått igenom 2-3 
intervjuer hos företaget på väg till anställning. Till chefs- och andra specialiserade positioner 
inom företaget kan dock rekryteringsprocessen ta längre tid. På Gnistra tog en rekrytering 
ungefär lika lång tid. Gnistras VD beskrev en omfattande gallringsprocess bland de sökande. I 
gallringsprocessens första steg identifierades de mest passande personerna och de kallas sedan 
för intervju. På intervjuerna analyserar Gnista personerna genom frågorna som ställs men 
även via färdighetstester. Den mest lämpade personen analyseras lite mer ingående genom fler 
intervjuer och att bland annat referenser kontaktas i ett sista steg. Problem som kan uppstå vid 
rekryteringen var att det ibland saknas underlag för att få fram en lämplig person. Det är inte 
heller ovanligt att en arbetssökande är i kontakt med flera företag samtidigt, vilket ibland inte 
kommer fram förrän sent i processen och en lämplig person måste avskrivas för att personen 
ifråga hittat ett annat arbete någon annanstans.  
 
Båda företagen angav att det är vanligt att rekrytering sker från andra konsultföretag vilket 
ibland kunde vara känsligt. Gnistras VD angav att avtal finns mellan uppdragsgivare och 
konsult och att det därför inte kan ske någon rekrytering dem mellan. Sony Ericsson däremot 
gav en bild av att det fenomenet var mycket vanligt.    
 

55 .. 44   AA RR BB EE TT EE TT SS   EE GG EE NN SS KK AA PP EE RR   
Intervjupersonernas svar på återkoppling i arbetet var vitt skiljda mellan de två företagen. På 
Sony Ericsson sker två samtal per år mellan chef och anställd där den anställde får feedback 
om sitt arbete och en chans att svara och ställa frågor till chefen. Anställda får också chans att 
utvärdera sin chef i enkäter. Gnistras VD uppgav att bristen på feedback från uppdragsgivarna 
var ett problem. Ofta var de nöjda med att uppdragen utförts och såg feedback som extra 
arbete. Däremot hade företaget långa relationer med kunderna och därigenom kom 
information fram om hur uppdragen såg ut och exekverades.  
 
Som tidigare nämnts rymmer Sony Ericsson en mängd olika arbeten, även för personer med 
samma utbildningsbakgrund. Vissa arbetar är närmare slutprodukten medan andra är inriktade 
på särskilda detaljer. Allt beroende på vilken person som passar till respektive arbete. Som 
konsult arbetar man alltid väldigt nära kunden men vi ville veta vilken återkoppling till 
slutresultatet själva arbetet har. Det vill säga hur nära slutprodukten och slutkunden 
konsulterna arbetar. Gnistras VD menade att konsulterna på företaget med sin breda 
kompetens var väl införstådda med helheten av de processer som de arbetade med i 
uppdragen. I intervjun användes specifikt uttrycket domänkunskap för att visa på en bred 
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förståelse för uppdragen.  I vissa fall jobbade man också nära uppdragsgivaren kunder. Det 
fanns dock också uppdrag som var både tidsmässigt korta och smala till karaktären. 
Respondenten jämförde också de egna konsulterna med de större konsultbolagens anställda 
och pekade på att Gnistra var betydligt med personliga i sitt arbetssätt. Dessutom var 
konsulterna betydligt mer kunniga och kunde ta uppdrag med mer ansvar. 
 
På frågan varför intresset bland unga att söka sig till IT-yrkena är så lågt var de två 
respondenterna samstämmiga. Det berodde främst på den dåvarande lågkonjunkturen efter att 
IT-bubblan sprack. Gnistras VD ansåg att det finns mycket för företaget att göra för att öka 
ungas intresse för IT men att det också kunde vara en tidsfråga innan människor i stor 
utsträckning uppfattande att IT-utbildningar ger välbetalda jobb. Sony Ericssons företrädare 
medgav också att företaget kunde göra mer för att väcka intresse för företaget. Hon ansåg 
också att uppfattningen om IT-yrkena har ändrats. Från att vara glamoröst och glassigt under 
90-talet till i princip vilket yrke som helst nuförtiden.  Samtidigt vill företagen inte ha samma 
stegring av lönerna som när IT-bubblan byggdes upp vilket kanske bidragit till IT-yrkenas 
mer blygsamma framtoning på senare tid.    
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66   AA NN AA LL YY SS   

55 .. 11   VV AA RR UU MM ÄÄ RR KK EE TT SS   BB EE TT YY DD EE LL SS EE   
Sony Ericsson och liknande stora företag är mer attraktiva för IT-utbildade i landet än stora 
konsultbolag som efterfrågar samma unga arbetskraft. Sony Ericsson har hittills haft en större 
tillgång på arbetskraft, åtminstone av nyexaminerade studenter än vad det finns arbetstillfällen 
i företaget. Konsultbolag har jämförelsevis haft en betydligt trögare rekrytering i ungefär ett 
år vilket kan utläsas ur Konjunkturinstitutets företagsbarometer. Sony Ericsson ligger i topp 
på teknikstudenternas företagsbarometer (inte att förväxla med Konjunkturinstitutets 
undersökning) och orsakerna till det kan ha att göra med företagets starka varumärke.  
 
Varumärket som arbetsgivare byggs till en viss del upp av produkten. Hur många som lockas 
till företaget med viljan att utveckla nya mobiltelefoner är omöjligt att säga utifrån vår studie. 
Däremot avslöjade intervjun med företrädaren för företaget att de jobbar hårt med att 
marknadsföra arbetsgivardelen av förtaget. Sony Ericsson ägnar stora resurser på kontakter 
med högskolan och studenter för att redan tidigt i utbildningarna belysa om vad företaget har 
att erbjuda och vad arbetet på företaget innebär. Här läggs med andra ord grunden för 
employer branding. Vi kan utläsa några faktorer som hjälper till att stärka varumärket: 
Storleken i sig kan vara en viktig komponent då ett större företag kan ses som en tryggare 
arbetsgivare; Företaget är internationellt etablerat vilket medför att anställningen ses som mer 
meriterande i många sammanhang;  Möjligheter ges till att utveckla sin karriär utomlands, 
vilket även vår respondent på Sony Ericsson påpekade.  
 
Gnistras spridning av varumärket är betydligt mer begränsad. Företagets egenskaper 
beträffande deras varumärke som arbetsgivare sprids nästan uteslutande genom professionella 
kontakter. Enligt företaget VD fungerar de anställda konsulterna som det viktigaste 
marknadsföringsverktyget. Av den anledningen framhålls att social kompetens är en viktig 
faktor som vägs in vid nyanställningar. Företagets tjänster behöver dels marknadsföras vilket 
till största delen görs av kvaliteten på arbete. Dessutom kan de anställda konsulterna fungera 
som headhunters på de arbetsplatser de är aktiva på. Hur stor del av anställningarna som 
kommer till på det sättet vet vi inte. VD:n framhåller snarare att allmänt tillgänglig 
annonsering fungerar bättre. Då företaget efterfrågar erfaren personal kan det möjligtvis vara 
ett viktigt indirekt rekryteringsverktyg; främst när det gäller att exponera företaget för 
attraktiv arbetskraft. Företagets varumärke beträffande produkt (i det här fallet tjänster) 
kännetecknas av hög kvalitet av högkompetent personal. Beträffande varumärket för att 
urskilja företaget som arbetsgivare är det inte lika självklart.  
 
Konsultyrket i allmänhet lockar med skiftande arbetsuppgifter och arbetsplatser. Gnistras 
inriktning mot hög kompetens (företagets VD jämför här med de större konsultbolagen) 
antyder att de anställda har hög status hos sina uppdragsgivare såväl som hos arbetsgivaren. 
Lönen är troligen högre än hos många av de större konkurrenterna. Företaget lockar också 
med sin geografiska placering vilket företaget kan använda som mothugg i 
trygghetsargumentationen som ibland kan föras fram av företag som erbjuder fast anställning, 
likt Sony Ericsson. Erfaren personal som Gnistra söker är troligen mindre benägen att söka sig 
till en annan ort för att arbeta. Det gör att den lokala attraktionskraften företaget har i Uppsala 
borde vara större bland just Gnistras målgrupp än vad företag i exempelvis Stockholm har.  
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Sony Ericssons rekrytering av erfaren personal fungerar förmodligen på liknande sätt. Det vill 
säga rekryteringen blir mindre allmän och mer specifik mot särskilda arbetsuppgifter och 
roller i företaget. Ett företag med flera tusen anställda liknande Sony Ericsson har fördelen 
med karriärstegar inom organisationen. Det finns redan ett visst urval av kandidater anställda 
av företaget när avancerade tjänster ska tillsättas. En viktig fråga att ställa sig är dock om 
företagets starka varumärke som arbetsgivare håller i sig när åldern och erfarenheten stiger 
bland de som företaget vill rekrytera. Med hjälp av motivationsteorin försöker vi se vad i 
arbetet som lockar, man skulle kunna säga att denna del av teorin tar upp vad employer 
branding ska innehålla. 
 

55 .. 22   AA RR BB EE TT EE TT SS   EE GG EE NN SS KK AA PP EE RR   
Att båda företagen i studien har en ung personalstyrka kan ha implikationer på framtida 
retentionen av arbetskraften i företaget speciellt om branschen fortsätter att ha brist på 
arbetskraft. Samtidigt ger det möjligheter i rekryteringshänseende om personalgruppen visar 
samma beteende som ingenjörerna i Shous undersökning (sid. 9). Arbetsklimatet var mer 
positivt på arbetsplatser med låg medelålder. Unga människor verkar alltså vara mer 
entusiastiska till arbeten är äldre. Det kan ha att göra med ökande ambitioner hos äldre 
anställda. Med stigande ålder blir det viktigare med mer inflytande i företaget vilket Gnistras 
VD antyder. E/I faktorn stiger med ökad ålder; det är vanligare för äldre anställda att befinna 
sig i beslutsfattande positioner och har därmed lättare att identifiera sig med företaget. Företag 
med nuvarande ung personalstyrka kan alltså i framtiden få problem att tillgodose många 
anställdas krav på inflytande medan just de här faktorerna kan användas som lockbete när 
erfaren personal eftersöks.   
 
Återkoppling kunde vi utifrån intervjuerna identifiera som ett problemområde i konsultyrket. 
Uppdragsgivarna verkar inte vara särskilt intresserade att ge konstruktiv kritik när uppdragen 
är slutförda. De verkar vara nöjda med att få jobben gjorda inom sina ramar för tidsåtgång och 
budget, att ge feedback till konsulterna blir ett extra arbetssteg som många uppdragsgivare 
inte tänkt på från början. Lägg till detta dimensionen identifiering av arbetsuppgifter. Som 
konsult är det vanligt att man inte ser slutresultatet av sitt uppdrag vilket ofta omfattar en 
begränsad del av en större process. Speciellt utan återkoppling blir den verkliga nyttan av 
arbetet mer svårtolkat som konsult. Fast anställda på ett företag är ofta involverade på lång 
sikt i olika projekt. De har större möjlighet att följa hela utvecklingsarbetet med exempelvis 
en produkt. Det är då också lättare att identifiera det egna arbetet som betydande för företaget 
och eventuellt för sig själv. Det är möjligt att synen på konsultyrket är mindre attraktivt av 
många i IT-branschen jämfört med att vara anställd hos ett företag som utvecklar en egen 
produkt. Det kan bottna i att vissa personer vill sätta sig själva i ett tydligt sammanhang i 
yrkesrollen representerat av arbetsdimensionerna identifiering av arbetsuppgifter, betydelse 
och återkoppling. Människor med fallenhet för konsultyrket, speciellt på ett företag som 
Gnistra där det ställs stora krav på anställdas kompetens och sociala förmåga, kanske istället 
värdesätter dimensionerna färdighetsvariation och självständighet mer.  
 
Lönesättningen må vara en både viktig och känslig fråga under anställningsproceduren men 
vår teoretiska bakgrund belyser om att lönen normalt sett inte är ett större problem under 
själva anställningens gång. Hur stort problem är då lönesättningen? För vårt större företag 
verkar det som om helt andra faktorer ligger bakom företagets attraktivitet på 
arbetsmarknaden. Som många andra större företag har Sony Ericsson en relativt hårt reglerad 
lönepolicy och uppenbarligen ligger de lägre lönemässigt än konsultföretag. Vårt andra 
undersökta företag å andra sidan, Gnistra, ligger över många andra företag med liknande 
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arbetskraft när det gäller löner. De har precis som många andra konsultföretag i branschen 
svårt att få ta på ny personal för tillfället så lönen verkar inte heller här ha något större effekt 
på hur väl företaget lockar ny personal.  
 
Eftersom vi inte har fått något precis bild av företagens bonussystem får vi lägga analysen av 
de åt sidan men finner det troligt att de flesta företagen erbjuder något form av 
prestationsbaserad ersättning utöver grundlönen. Det ser vi därför inte som en vanligt 
förekommande konkurrensfaktor. Generellt verkar det som om lönenivån i branschen är god 
och det verkar inte omöjligt att lönerna stiger när arbetskraftsbristen blir mer allvarlig. 
Samtidigt vill företagen undvika en lönerush likt det under IT-boomen för att förhindra en 
liknande nergång senare då konjunkturen vänder.  
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77   SS LL UU TT SS AA TT SS EE RR   
Den svåra rekryteringssituationen i IT-branschen tvingar företagen att bli mer tillmötesgående 
mot de behov personalen efterfrågar. Lönerna är det enda område företagen är försiktiga med 
att framhålla för mycket med rädsla för en löneinflation liknande den under slutet av 90-talet. 
Åtgärder som företagen specifikt använder sig av för att möta personalbristen inkluderar: 
 

• Etablering utomlands. Större företag kan expandera verksamheten till nya områden 
eller köper upp utländska företag. Mindre företag kan nå utländsk arbetskraft genom 
fusioner eller genom att bli uppköpta. 

• Utbilda personal inom företaget. Kraven sänks före inträde på en del arbetsplatser 
istället utbildas de internt specifikt inom de områden som är relevanta för företaget.  

• Försöka ändra bilden på arbetet. Föreställningar om att speciellt konsultyrket är 
väldigt prestationsbaserat och innebär långa arbetstider motarbetas. 

• Intensiv marknadsföring mot högskolestudenter. Stora företag som Sony Ericsson 
lägger stora resurser på att försöka nå blivande arbetskraft genom att redan tidigt i 
utbildningarna ge en bild av företaget och hur det är att arbeta där. 

• Extensiv annonsering. Företaget försöker synas på alla möjliga sätt och understryka att 
de söker personal. Annonserna blir mindre specifika och försöker i större mån 
attrahera till företaget och inte till arbetsuppgifter.  

• Företagen använder sig av personliga kontakter i större uträckning, framförallt för att 
locka personal från andra företag. Mer än tidigare utsätts företagen för konkurrens om 
arbetskraften genom personlig rekrytering. 

  
Vi har försökt utläsa vad det minskade intresset för att arbeta i branschen beror på. Många 
framhåller rädslan för en upprepning av den nedgång som drabbade IT-företagen som ett 
resultat av IT-bubblan. Det är omöjligt att säga hur starkt bidragande den rädslan är för det 
minskade antalet sökande till högskolan. Intresset för samtliga tekniska och 
naturvetenskapliga utbildningar går ner, inte bara de direkt IT-relaterade. Det verkar som om 
blivande studenter i stor utsträckning inte bryr sig om utsikterna på arbetsmarknaden de 
kommer att komma ut till. Andra värderingar verkar spela större roll. IT-utbildningarna och 
därmed IT-arbeten verkar ha tappat status bland unga människor. Under branschens uppgång 
lockades människor med spridda bakgrunder till företag som lovade hög status och stora 
pengar. Numer är företagens minimikrav en genomgången högskoleutbildning och gärna viss 
tidigare erfarenhet i yrket. Branschen utstrålar inte samma optimism som under 90-talet och 
löftena är betydligt mer blygsamma, trots att många bedömer branschen som mer expansiv 
och lönsam nu än under själva IT-boomen. 
 
Företagen och högskolorna behöver bredda sin marknadsföring för att på sikt öka intresset för 
IT-yrkena. Det gäller att på sikt bygga ett starkt varumärke, inte bara på produktsidan där 
företagen sedan länge satsar stora resurser utan även varumärket som arbetsgivare. Företag 
med produkter som inte syns lika tydligt i samhället jämfört med exempelvis Sony Ericsson 
behöver arbeta hårdare för att exponeras i andra sammanhang. Många företag satsar stort på 
fokusering mot nyutbildade studenter eller personal som uppfyller speciella kompetenskrav 
men en god företagsbild byggs långsiktigt. Vi tror att företag som är väl etablerade i 
människors medvetande har större chans att rekrytera fler och mer kompetent personal än 
organisationer som lägger största delen av ansträngningarna vid själva rekryteringsprocessen.   
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BB II LL AA GG AA   

II NN TT EE RR VV JJ UU FF RR ÅÅ GG OO RR   --   FF ÖÖ RR EE TT AA GG SS CC HH EE FF EE RR // AA NN SS VV AA RR II GG AA   
FF ÖÖ RR   RR EE KK RR YY TT EE RR II NN GG   

Vad heter ni?  
 
Vad har ni för utbildning? 
Vad har ni för tidigare arbeten? Hur länge som anställd? 
Vad ingår i ert arbete?  
 
Hur ser er bild ut av dagens arbetsmarknad? 
Hur upplever ni att arbetsmarknaden har ändrats de senaste åren? Varför? 
 
Hur rekryterar ni ny personal? Hur går eran rekryteringsprocess till? Hur knyts kontakter med 
ny personal?  
 
Annonsering: 
Var? Vilka medier? Vilka fungerar bäst? 
Rekryteras personal alltid till just den tjänsten de söker? 
 
-Nyexaminerade, marknadsföring mot studenter 
-Erfaren personal  
  
Marknadsföring: 
Vilken bild försöker företaget måla upp av sig själv gentemot presumtiv, eftertraktad 
personal? Hur marknadsför ni företaget?  
Hur vill företaget särskilja sig själv jämfört med andra företag som är ute efter samma 
personal? 
Vilken sorts personal vill ni anställa? Bra egenskaper hos arbetssökande? 
Ålder 
Kön 
Utbildning 
Erfarenhet 
Social kompetens 
Skicklighet 
Flit 
  
Till vilken grad är ni beredda på att tillgodose den arbetssökandes behov? 
Karriärmöjligheter 
Lönekrav (försöker företaget konkurrera om personal genom lönesättning), hur flexibel är 
företagets lönesättning? Vilka andra belöningssystem finns? 
Frihet i arbetet 
Kontakt med externa miljön (kunder, säljare, annan marknadsföring, internationellt arbete) 
 
Hur stor del av personal efterfrågan försöker ni tillgodose med hjälp av konsulter 
Varifrån hämtar ni konsulter, flyttas en del av arbetet utomlands? 
 
Upplever ni att det förekommer problem vid rekrytering av ny personal? Vilka? 
Vad gör ni för att undvika dem? 
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Antalet sökande till landets IT-utbildningar, vilket ni kanske känner till, har under de senaste 
åren minskat drastiskt; Vad anser ni att det kan bero på? 
Hur anser ni att uppfattningen är bland studenter idag?  
 
Vad anser ni att företag kan göra för att ändra den minskade trenden bland dagens studenter, 
så att fler söker till landets IT-utbildningar? 
 
Hur gör ni för att företaget ska behålla den befintliga personalen och dess kompetens? 
 


