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Sammanfattning 
 
Detta är en kvalitativ studie som fokuserar på en facklig organisations betydelse för intern rörlighet. Syftet är att bidra med 
kunskap om och studera vilken roll en facklig organisation har för intern rörlighet av personal inom en kommun. 
Frågeställningarna rör fackliga företrädares och medlemmar i den fackliga organisationens uppfattningar om hantering av intern 
rörlighet, samt den fackliga organisationens främjande eller försvårande av denna. 
 
För att besvara frågeställningarna utifrån den kvalitativa ansats som tillämpas har empiri insamlats genom intervjuer med fyra 
personer från varje aktörsgrupp vilket resulterade i att åtta intervjuer genomfördes. 
 
Resultatet presenteras i två delar, en för varje aktörsgrupp. Av resultatet framkommer att den fackliga organisationen på många 
sätt uppfattas främja intern rörlighet för medlemmarna inom kommunen genom sitt arbete med att underlätta förutsättningarna för 
intern rörlighet. Resultatet visar också att det finns möjligheter för den fackliga organisationen att inom vissa områden förbättra sitt 
främjande arbete för medlemmarnas interna rörlighet inom kommunen.  
 
Studien har två slutsatser. Den ena är att den fackliga organisationen måste prioritera intern rörlighet som arbetsområde inom hela 
organisationen. Den andra är att den fackliga organisationen endast har egentligt inflytande på negativ intern rörlighet. 
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1. INLEDNING 
 
Rörlighet är ett brett begrepp som kan ses ur ett flertal perspektiv. Det kan 
handla om geografisk rörlighet, byte av arbetsgivare eller rörlighet inom en och 
samma anställning (jmf Bruun, 2004). I denna studie fokuseras den senare 
varianten samt rörlighet inom en organisation och vilken betydelse en facklig 
organisation har för detta.  
 
Dagens arbetsmarknad präglas av snabba förändringar och omställningar och 
utgör därmed en fara för arbetstagarnas önskan om stabilitet (Bruun, 2004). 
Denna arbetsmarknad förutsätter rörlighet i olika former som förflyttningar 
mellan anställning, arbetslöshet, föräldraledighet och utbildning, vilket innebär 
att individerna måste kunna hantera detta. Fackliga organisationer är 
betydelsefulla aktörer på arbetsmarknaden som bevakar sina medlemmars 
intressen och deras arbete kan i hög grad styras och anpassas av 
arbetsmarknadens utveckling (Kalliola, 2005). Vi menar att arbetsmarknadens 
högre krav på rörlighet borde innebära att detta blir en betydelsefull fråga för de 
fackliga organisationerna att arbeta med. 
 
Sverige har en mycket stark och utbredd facklig organisationsgrad jämfört med 
andra länder. Den svenska fackliga modellen ses ofta som en inspirationskälla 
världen över för arbetstagarnas möjligheter till påverkan på arbetsmarknaden 
(Sverke & Hellgren, 2002). Det är av största vikt för de fackliga 
organisationernas framtida villkor att de lyckas attrahera, bevara samt mobilisera 
sina medlemmar (Abrahamsson, 2002). Grundförutsättningen för en facklig 
demokrati är att kunna skapa ett brett engagemang hos medlemmarna. 
Abrahamsson (2002) menar att det därför är av betydelse att framhäva vilka 
kommande medlemsintressen svensk fackföreningsrörelse står inför och vilka 
strategier som kan användas för att behålla arbetsplatsdemokratin samt vara en 
viktig aktör på arbetsmarknaden. Vi menar att arbetsmarknadens krav på 
rörlighet kan skapa ett intresse hos medlemmarna i fackliga organisationer att få 
stöd och kunskap för att kunna hantera rörligheten och att det därmed blir en 
fråga av vikt även för de fackliga organisationerna. 
 
På grund av arbetslivsfrågornas decentralisering har det skett en förskjutning av 
fackliga frågor från centrala nivåer i de fackliga organisationerna till 
arbetsplatserna (Sverke & Hellgren, 2002). Det vill säga att de lokala fackliga 
klubbarna på senare år har fått en mer betydande roll. Kjellberg (2002) anser att 
det krävs att fackliga centralorganisationer och fackliga organisationer ser till att 
medlemsgrupper och lokala fackklubbar har likasinnade intresseområden. De 
lokala fackklubbarna har därmed fått ett större ansvar för att urskilja 
medlemmarnas intressen och vad de ska arbeta med. 
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Utifrån detta, med rörlighet som en viktig fråga på arbetsmarknaden och 
fackliga organisationer som betydelsefulla aktörer på densamma, finner vi det 
intressant att studera vilken betydelse en facklig organisation kan ha för intern 
rörlighet i en kommunal organisation och på arbetsmarknaden.  
 

1.1 Den studerade organisationen 
 
Den studerade organisationen är en större facklig organisation som organiserar 
anställda tjänstemän inom offentlig och privat sektor. Organisationen är 
uppbyggd med en förbundsordförande, en förbundsstyrelse, ett resurscentrum1, 
sju verksamhetscenter2 samt ett flertal lokala klubbar och avdelningar. Den 
fackliga organisationen har 170 000 medlemmar varav 75 procent är kvinnor. I 
den kommun vår studie genomförs finns det 724 medlemmar och även där utgör 
kvinnor 75 procent av dessa. Den fackliga organisationen är partipolitiskt 
obunden men är inte opolitisk, det vill säga att den fackliga organisationen tar 
ställning i frågor som är viktiga för dess medlemmar. Den fackliga 
organisationen står för trygghet, utveckling och arbetsglädje utifrån den enskilde 
medlemmens villkor. 
 
Den fackliga organisationen arbetar utifrån arbetsplatserna och medlemmarna 
eftersom det är på arbetsplatserna medlemmarna diskuterar sin arbetssituation 
och vad som behöver förbättras. Genom de lokala fackliga klubbarna och 
avdelningarna kan medlemmarna påverka sina arbetsplatser och 
anställningsvillkor. Klubbarna och avdelningarna erbjuder medlemmarna, 
ombuden och styrelsen facklig utbildning. Det är även medlemmarna som väljer 
sina fackliga företrädare som har i uppdrag att representera medlemmarna 
gentemot arbetsgivaren i förhandlingar. I varje klubb eller avdelning finns en 
styrelse som arbetar för medlemmarna. De lokala styrelserna har ansvar för att 
förverkliga mål, riktlinjer samt för de visioner som är beslutade i den fackliga 
organisationen. Det är även varje styrelses uppdrag att se till att medlemmarna 
när de behöver förtroendevaldas hjälp blir kompetent företrädda. Vidare är det 
även styrelsernas ansvar att information till medlemmarna finns tillgänglig och 
att de får ta del av denna.   
 
 
 
 
 

                                                
1 Resurscentrumet bevakar medlemmarnas intressen utifrån nationell synvinkel samt bedriver arbete med 
utbildningsfrågor och opinionsbildning.  
2 På verksamhetscenter arbetar ombudsmän och verksamhetschefer som bedriver ett regionalt arbete.  
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1.2 Syfte och frågeställningar 
 
Syftet är att bidra med kunskap om och studera vilken roll en facklig 
organisation har för intern rörlighet av personal inom en kommun. För att uppnå 
vårt syfte utgår vi från följande tre frågeställningar. 
 

1. Hur uppfattar och hanterar fackliga företrädare intern rörlighet inom 
kommunen?  
 

2. Hur uppfattar medlemmar i den fackliga organisationen att dess 
företrädare hanterar intern rörlighet inom kommunen?  
 

3. På vilka sätt främjar respektive försvårar den fackliga organisationen 
intern rörlighet inom kommunen? 

 

1.3 Centralt begrepp 
  
Vårt centrala begrepp i studien är intern rörlighet. Detta begrepp kan inneha 
olika betydelser och bland annat definieras intern rörlighet som omflyttning av 
anställda inom en organisation vilket även är känt som anställningsrörlighet som 
resulterar i förändring av ansvar och funktioner i arbetet (Pilar de Luis Carnicer, 
Martínez Sánchez, Pérez Pérez, José Vela Jiménez, 2004).  Ytterligare två 
betydelser av intern rörlighet definierar Hallqvist (2005) i sitt resonemang om 
mobilitet. Horisontell intern rörlighet är förflytning mellan funktioner eller 
yrken som är liknande gällande befogenheter och ansvar samt befinner sig på 
samma organisatoriska nivå. Vertikal intern rörlighet är förflyttning uppåt i 
organisationens ledningshierarki som ger ökade och större befogenheter.  
 
Positiv och negativ intern rörlighet är de begrepp som vi till största del använder 
oss av i studien för att tydliggöra uppfattningar om intern rörlighet. Furåker 
(2004) definierar positiv intern rörlighet som frivillig rörlighet inom en 
organisation på arbetstagarens eget initiativ och negativ intern rörlighet som 
ofrivillig och påtvingad rörlighet i en organisation. Negativ intern rörlighet kan 
enligt oss uppstå genom exempelvis omplacering och uppsägning på grund av 
arbetsbrist. Vi utgår i denna studie från Furåkers (2004) definition. 
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1.4 Disposition 
 
Nedan följer en presentation av uppsatsens upplägg och innehåll för att 
underlätta vidare läsning. 
 
Kapitel 2. Här redovisas en teoretisk referensram med relevanta teorier för 

vår studie. Kapitlet är uppdelat i tre avsnitt; arbetsrelaterade 
förutsättningar för intern rörlighet, icke arbetsrelaterade 
förutsättningar för intern rörlighet samt intern rörlighet och 
fackligt arbete.  

 
Kapitel 3. I detta kapitel återfinns en beskrivning av våra metodologiska 

utgångspunkter, studiens upplägg och genomförande samt hur 
bearbetning och analys gjorts. 

 
Kapitel 4. Här presenteras studiens resultat i två avsnitt. Ett för de 

intervjuade fackliga företrädarna samt ett för de intervjuade 
medlemmarna. 

 
Kapitel 5. I detta kapitel finns en resultatdiskussion i tre delar där 

resultatet knyts samman med teorin. En översikt av den fackliga 
organisationens främjande och försvårande för intern rörlighet 
avslutar kapitlet. 

 
Kapitel 6. Här återfinns en kritisk reflektion över studien och vårt 

tillvägagångssätt. 
 
Kapitel 7. Det avslutande kapitlet berör studiens slutsatser och förslag till 

vidare forskning. 



 5

2. TEORI 
 
I detta kapitel redovisas olika relevanta teorier för vårt forskningsområde. Först 
presenteras teorier om arbetsrelaterade och icke arbetsrelaterade förutsättningar 
för intern rörlighet. Faktorer som kan påverka förekomsten av rörlighet på 
arbetsmarknaden kan nämligen enligt Pilar de Luis Carnicer et al (2004) vara 
arbetsrelaterade som exempelvis lön, anställningsform och förmåner eller icke 
arbetsrelaterade som arbetstillfredsställelse, konflikt mellan arbete och familj 
eller kön och ålder. I det sista avsnittet beskrivs intern rörlighet samt fackligt 
arbete. 
 

2.1 Arbetsrelaterade förutsättningar för intern rörlighet 
 
Faktorer som kan påverka intern rörlighet kan vara arbetsrelaterade. En sådan 
inverkande faktor på rörlighet är enligt Pilar de Luis Carnicer et al (2004) hur 
hög attraktivitet ett jobb anses ha av den anställde. Hög lön är ett av de 
vanligaste sätten för arbetsgivaren att göra ett jobb attraktivt, men deras 
forskning visar att enbart detta inte förklarar någon form av rörlighet. Om ett 
arbete däremot anses vara attraktivt av arbetstagaren av flera anledningar som 
exempelvis att det innebär rättvisa belöningssystem, hög arbetstillfredsställelse 
och/eller hög anställningstrygghet har det ett positivt samband med intern 
rörlighet. Även anställningsform och utbildning är positivt sammankopplat med 
intern rörlighet enligt författarna. 
 
Internrekrytering lyfts ofta fram som betydelsefull för intern rörlighet. Möjlighet 
till karriärvägar och därmed rörlighet främjas enligt Garavan & Coolahan (1996) 
om en organisation har och använder sig av en internrekryteringspolicy. Utifrån 
ett organisationsperspektiv är det av stor betydelse för den interna rörligheten 
och individens egen karriärutveckling att en organisation har en 
internrekryteringspolicy. I stort är det även en fördel om organisationen har en 
intern arbetsmarknadspolicy så att både organisation och individ vet vad som 
gäller för frågor kring intern rörlighet. Det är dock viktigt att den personliga 
lämpligheten för en viss tjänst inte förbises i de fall en internrekryteringspolicy 
finns och används. Garavan & Coolahan (1996) hävdar att intern rörlighet 
hämmas om tjänstens krav överstiger individens kvalifikationer eftersom denne 
då inte kan uppfylla de uppsatta förväntningarna. Det kan resultera i låg 
motivation till arbetet samt ovilja att stanna kvar i organisationen. Däremot är 
villkoren för detta bättre i de företag och organisationer som förhåller sig 
analyserande mot omvärlden. Pilar de Luis Carnicer, Martínez Sánchez, Pérez 
Pérez & José Vela Jiménez (2003) anser att det är viktigt för organisationer och 
företag i dagens turbulenta företagsklimat att kunna vara flexibla inför 
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konjunktursvängningar och högre kostnader samtidigt som det är av betydelse 
att de kan behålla kunnig personal. Ett sätt att både spara in på kostnader och 
behålla kompetent personal är att internrekrytera till lediga tjänster. 
 
Det finns teorier som visar på samband mellan kompetensutveckling och intern 
rörlighet. Garavan & Coolahan (1996) menar att utbildning och fortbildningar 
av olika slag ökar sannolikheten för att en individ ska avancera i sin karriär och 
därmed också röra sig internt inom organisationen. Det vill säga att 
kompetensutveckling kan bidra till intern rörlighet. Statens kvalitets och 
kompetensråd, KKR, (2003) menar att tillgången på kompetens och kunnande 
kan vara en avgörande faktor för en organisations framgång. Ansvaret för 
kompetensförsörjning är enligt Anttila (2001) fördelat på fem olika instanser.  
De är linjechefer, kompetensutvecklare, ledningen, medarbetare samt 
intresseorganisationer. Det övergripande ansvaret som gäller för samtliga 
instanser är att utveckla kompetenskrav, synliggöra befintlig kompetens, 
prioritera rätt kompetensområden samt utveckla nödvändig kompetens. Antilla 
(2001) menar att intresseorganisationer, exempelvis fackliga organisationer, har 
ett ansvar gällande kompetensutveckling att föra en politik som leder till att 
deras medlemmar får väsentlig utveckling. Medarbetarna själva ansvarar för att 
säkerställa att de kan lösa sina arbetsuppgifter samt för att bedöma sin 
kompetens och sitt kompetensbehov. Anttila (2001) hävdar att 
kompetensförsörjning är att anskaffa, utveckla och behålla personella resurser 
inom organisationen och samtidigt kunna fördela och använda dessa på bästa 
sätt. Vidare menar han att kompetensförsörjning kräver en förmåga att 
synliggöra organisationens kompetensbehov utifrån omvärldsutveckling och 
företagets verksamhetsplan. KKR (2003) anser att kompetensförsörjning kan 
utvecklas parallellt med övriga strategier och ingå som en naturlig del i 
verksamhetsplanen. Anttila (2001) påpekar att framtidens kompetensbehov kan 
kartläggas och byggas redan idag, eftersom kompetens tar tid att utveckla. 
Viktigt är dock enligt KKR (2003) att ständigt arbeta med att analysera 
kompetensbehov, då omvärlden ständigt förändras och vi ställs inför nya krav. 
KKR (2003) menar att strategiskt arbete med kompetensförsörjning är att 
intressera sig för individen, gruppen och organisationens kompetens och sedan 
kunna bygga denna kompetens till omgivningen. Eftersom individer är 
kompetensbärare är de en viktig aktör i organisationen.  
 
Sammanhängande med kompetensutveckling och dess betydelse för intern 
rörlighet är även mer organisatoriska förutsättningar. Garavan & Coolahan 
(1996) lyfter fram att karriärmöjligheter i en organisation, vilka kan ses som en 
variant av intern rörlighet, kan förstås ur två perspektiv. Dessa perspektiv är det 
individuella, mer personliga och det organisatoriska, mer strategiska. Författarna 
menar att dessa två perspektiv bör integreras på ett bra sätt när det gäller 
karriärutvecklingsplaner i en organisation. Görs inte detta kan de istället skapa 
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barriärer som hindrar karriärutveckling och därmed även hämmar den interna 
rörligheten. Detta får effekter både på organisatorisknivå genom minskad 
möjlighet att använda arbetskraften optimalt och på individnivå genom minskad 
motivation och arbetstillfredsställelse. Garavan & Coolahan (1996) menar även 
att möjligheterna till karriär och rörlighet är mindre i företag och organisationer 
som går i försvarsposition mot marknaden och dess förutsättningar.  
 
Det finns forskning som visar att rörlighet i arbetslivet har kopplingar till 
hälsoaspekter. Rothstein & Boräng (2006) menar att personer som har 
arbetsrelaterad stress, depression eller oro och därför ligger i riskzonen för att bli 
långtidssjukskrivna ofta är de personer som har varit på samma arbetsplats i mer 
än fem år. Samtidigt menar Furåker (2006) att personer som har arbetat länge på 
en och samma arbetsplats har svårigheter att röra sig internt. Han menar att en 
person som under en längre tid haft samma arbetsuppgifter kan ha svårt att se 
nya perspektiv och inse att de kan ha behov av att utvecklas och röra på sig inom 
organisationen eller på den övriga arbetsmarknaden. Även Hagström (2005) 
påvisar att risken för att bli sjukskriven ökar om individen inte har möjlighet att 
byta arbetsplats. Hon menar även att om den höga sjukfrånvaron i Sverige ska 
hämmas måste arbetsgivare och andra inflytande aktörer, exempelvis fackliga 
organisationer, arbeta för att öka den frivilliga rörligheten. Att främja rörlighet 
hos både sjukskrivna och friska medarbetare skapar ett hälsosammare arbetsliv. 
Hagströms (2005) studie visar även att de arbetsförhållanden som tycks ha störst 
samvariation med hur frisk en individ är bland annat är tron på goda möjligheter 
till att byta arbetsplats. Rothstein & Boräng (2006) resonerar kring 
problematiken angående att många anställda i Sverige är missnöjda med sin 
psykosociala arbetsmiljö. Detta borde enligt Rothstein & Boräng (2006) 
medföra att personerna i fråga söker sig bort från sina arbetsplatser för att få en 
bättre psykosocial arbetsmiljö. Om så vore fallet skulle detta öka rörligheten i 
organisationen och på arbetsmarknaden. Så är det dock inte, anställda som 
upplever hälsoproblem och dålig arbetsmiljö har överraskande låg rörlighet. 
Författarna menar att låg rörlighet kan ha olika orsaker men en förklaring kan 
vara att arbetstagare som upplever dålig psykosocial arbetsmiljö inte i ett tidigt 
skede försöker byta arbete eller arbetsplats. Detta resulterar ofta i att 
arbetstagare blir kvar i den dåliga miljön så länge att det leder till 
långtidssjukskrivning. Rothstein & Boräng (2006) anser att en förändring i ett 
tidigt skede är av vikt, då det fortfarande finns möjligheter till förbättring, 
eftersom dessa personer då fortfarande är attraktiva hos andra arbetsgivare. 
Denna attraktivitet försämras troligtvis när det gått så långt som till 
långtidssjukskrivning.   
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2.2 Icke arbetsrelaterade förutsättningar för intern rörlighet 
 
Flera studier visar att rörlighet påverkas av mer personliga faktorer, det vill säga 
icke arbetsrelaterade, än av arbetsuppgifter och arbetsmarknad (Pilar de Luis 
Carnicer et al, 2004). De personliga faktorerna kan påverkas av socialisationen 
på arbetsplatsen genom exempelvis relationer till kollegor, könsroller eller 
sociala kontexter. Om det finns förmåner och villkor i anställningen som en 
individ uppfattar underlättar möjligheten att kombinera arbetsliv och familjeliv 
påverkar det individens beslut gällande rörlighet enligt Pilar de Luis Carnicer et 
al (2004). De anser att familjesituationen påverkar en individs benägenhet och 
beslut till rörlighet. Pilar de Luis Carnicer et al (2003) menar att det är just 
konflikt mellan arbete och familj som är en av de mest betydelsefulla 
påverkansfaktorerna för individers rörlighet. Även Garavan & Coolahan (1996) 
hävdar att rörlighet kan hämmas av familjesituationen. I likhet med Pilar de Luis 
Carnicer et al (2004) anser Garavan & Coolahan (1996) att en konflikt mellan 
familj och arbete har ett negativt samband med intern rörlighet. Dessa författare 
hävdar även att bland anställda som upplever detta är den interna rörligheten låg 
och avsikterna att sluta på arbetsplatsen är högre. Denna typ av konflikt kan 
också ha olika inverkan på män och kvinnor i deras beslut gällande rörlighet. 
Pilar de Luis Carnicer et al (2004) menar att kvinnor anpassar sig mer efter 
familjen än män, som istället anpassar sig mer efter arbetet. Pilar de Luis 
Carnicer et al (2003) anser att arbete och familj ofta behandlas som två separata 
system oberoende varandra. I dagens samhälle har dock alltfler ett stort ansvar 
inom båda dessa fält. Att uppnå en balans mellan dessa två fält och dess krav har 
blivit en stor och viktig fråga. Pilar de Luis Carnicer et al (2004) anser ändå att 
det inte är familjesituation som styr beslut gällande rörlighet utan snarare andra 
frågor som exempelvis en eventuell konflikt mellan arbete och familjeliv. 
 
Det finns skillnader i vad som påverkar kvinnors respektive mäns rörlighet 
enligt Pilar de Luis Carnicer et al (2003). Det är exempelvis viktigare för män 
med hög arbetstillfredsställelse genom rättvisa löner och befordringar. För 
kvinnorna är det de icke arbetsrelaterade faktorerna som är mest betydelsefulla. 
Vidare har kvinnor överlag lägre rörlighet på arbetsmarknaden än män. Pilar de 
Luis Carnicer et al (2003) anser även att den anställdes egna uppfattningar är 
viktiga för hur den individuella rörligheten ser ut. Även Andersson & Tegsjö 
(2006) menar att kön påverkar sannolikheten att byta jobb. I allmänhet byter 
män arbete i större utsträckning än kvinnor. Ses det till utbildningsnivå byter 
män och kvinnor med högre utbildning oftare arbete än andra grupper på 
arbetsmarknaden (Andersson & Tegsjö, 2006).  
 
Anställda som är äldre har en lägre grad av både intern och extern rörlighet än 
yngre vilket kan ha flera anledningar (Pilar de Luis Carnicer et al, 2004). 
Exempelvis kan det bero på att yngre kan ha mer utbildning samt nyare 
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kunskaper än äldre som däremot kan befinna sig på höga positioner som gör det 
svårt att komma vidare inom organisationen. Garavan & Coolahan (1996) tar 
även de upp ålder som en inverkande aspekt på karriär och rörlighet. De anser 
att ålder korrelerar negativt med rörlighet i arbetslivet. Rörligheten minskar ju 
äldre man blir, vilket Garavan & Coolahan (1996) menar, kan bero på normer 
om karriärmöjligheter och ålder. Även Furåker (2006) hävdar att personer som 
närmar sig pension har mindre benägenhet till rörlighet. Han anser att personer 
som närmar sig pension oftare har svårare att finna motivation till exempelvis 
vidareutbildning och rörlighet i arbetslivet. Dessa personer ser det inte 
meningsfullt att satsa på en eventuell omskolning till ett nytt yrke när deras tid i 
arbetslivet snart är slut. 
 
Personer som frivilligt rör sig i arbetslivet ser det som en möjlighet att lära och 
utvecklas i sitt yrkesverksamma liv men även i sin livslånga utveckling (Lantz & 
Friedrich, 2006). Förutsättningar för att en individ faktiskt ska röra sig, både 
externt och internt, handlar om dennes benägenhet, vilja och beredskap till att 
genomföra en förändring (Furåker, 2006). Han anser att det vid yrkesbyten 
främst handlar om individens egen vilja och motivation till rörlighet och 
förändring men att det även är viktigt att se till individens kunskap och vad 
arbetet kräver för kompetens. Lantz & Friedrich (2006) menar att alla människor 
skiljer sig åt i benägenhet att bejaka sin egen anställningsbarhet och i förmåga 
att på eget initiativ upprätthålla nödvändig kompetens och hantera andra 
aspekter som främjar anställningsbarhet. Vidare menar dessa författare att 
många personer inte är förberedda eller redo för omställningar och att de på så 
sätt påtvingas rörlighet. Anledningar till att många räds denna ofrivilliga 
rörlighet kan vara upplevelser av osäkerhet inför det nya samt övervärdering av 
den gamla tryggheten (Lantz & Friedrich, 2006). Furåker (2004) anser att 
rörlighet som sker ofrivilligt kan vara psykologiskt påfrestande för individen 
samt innebära en dramatisk förändring i personens liv, genom exempelvis 
förlust av arbetskamrater och försvagat självförtroende. Denna rörlighet kan 
dock även ge positiva följder, som möjligheter att prova något nytt med nya 
utmaningar (Furåker, 2006). Vissa personer kan dessutom känna rädsla för att 
anställningstryggheten minskar om de tillämpar rörlighet, vare sig det är extern 
eller intern rörlighet (Lantz & Friedrich, 2006). Författarna anser att personer i 
många fall, när de blivit sjukskrivna på grund av arbetet, har kommit till insikt 
och förstått att rörlighet i ett tidigt skede skulle kunna ha bidragit till en 
trygghet. 
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2.3 Intern rörlighet och fackligt arbete 
 
Alla företag och organisationer behöver en viss grad av intern rörlighet eftersom 
arbetstagare som finns i organisationen redan besitter kunskap och erfarenheter 
om organisationen (Furåker, 2004). Det är enligt honom nödvändigt att ta till 
vara dessa kunskaper och erfarenheter för både organisationen och individens 
utveckling. Både för hög och för låg rörlighet kan leda till bristande 
arbetsmotivation och ansvarstagande hos arbetstagarna (Bruun, 2004). Således 
är en rörlighet som är motiverande på arbetsmarknaden samt acceptabel inom 
samhällspolitiken eftersträvansvärd. En långvarig anställning i en och samma 
organisation behöver dock inte betyda att arbetstagaren har brist på rörlighet 
(Bruun, 2004). Det kan istället innebära att arbetstagaren har en variation inom 
organisationen, det vill säga att det finns utrymme för karriär och byte av 
arbetsuppgifter i arbetstagarens anställning. 
 
Lund (2006) anser att arbetstagare som befinner sig i en tillsvidareanställning 
kan uppleva en hämning av intern rörlighet genom lagen om anställningsskydd 
(LAS). Författaren menar att LAS kan påverka dessa personer negativt vid 
tankar på att byta anställning och organisation. Detta eftersom de vid byte av 
organisation mister sin möjligen säkra placering på turordningslistan och 
hamnar sist på motsvarande i den nya organisationen och därmed blir varslad 
först i de fall inte övriga LAS-regler träder in. Lund (2006) menar att detta kan 
försvåra beslut om arbetsgivarbyte eftersom det är en trygghet som sätts på spel. 
Dessa beslut kan upplevas svåra även om ett arbetsgivarbyte vore det bästa för 
individen och dennes utveckling. Däremot kan den interna rörligheten till viss 
mån främjas av LAS. Lund (2006) hävdar att de med tillsvidareanställning har 
större möjligheter till intern rörlighet, eftersom detta kan vara ett sätt att skapa 
rörlighet men att samtidigt behålla sin trygga anställning.  
 
Om intresseområden mellan medlemsgrupper och lokala fackklubbar inte är 
desamma får de fackliga organisationerna underläge gentemot arbetsgivarna och 
därmed svårt att driva frågor som gynnar medlemmarna (Kjellberg, 2002). 
Vidare menar han att fackligt agerande bör utgå ifrån medlemmarnas önskemål 
och intressen. De fackliga organisationerna bör således även agera när 
medlemmarna inte själva kan driva en fråga. 
 
Nelander & Goding (2002) redovisar i en rapport resultat på att fackliga 
medlemmar i de tre centrala organisationerna LO, SACO och TCO anser att det 
är viktigt att de fackliga organisationerna arbetar för utbildning i arbetet. Andra 
viktiga arbetsuppgifter för de fackliga organisationerna är enligt medlemmarna 
även utveckling av arbetet, rättvisa löner och inflytande i arbetet. Dessa 
arbetsområden med kompetens, utveckling i arbetet samt inflytande är de 
områden som idag har större efterfrågan än tidigare medan däremot löner alltid 
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varit ett viktigt arbetsområde enligt medlemmarna. En betydelsefull uppgift för 
de fackliga organisationerna, då arbetsmarknaden blir allt mer flexibel, är att 
skapa utbildningsmöjligheter och medvetenhet om vilka utvecklingsalternativ 
som finns (Bruun, 1997). Vidare anser han att detta krävs för att fackliga 
organisationer ska kunna stärka medlemmars anställningstrygghet och bevara 
arbetsplatser. Enligt Kjellberg (1997) har centralorganisationerna lagt större vikt 
vid arbete med professionalitet i medlemmarnas yrke. Detta eftersom att 
utbildningens roll har ökat både i samhället och på arbetsplatserna, därmed är 
det betydelsefullt att medlemmarna får rätt kompetensutveckling och lön. De 
fackliga organisationerna bör anpassa sig till arbetsgivarnas förändrade 
strategier och deras omorganisationer eftersom de annars kommer att förlora 
inflytande över arbetsvillkoren i de olika branscherna (Viklund, 2002). Därför 
anser han att det onekligen är viktigt att de fackliga organisationerna lyssnar till 
medlemmarnas intresse, då de ofta faller i linje med arbetsgivarens ageranden.  
 
Nelander & Goding (2002) hävdar att majoriteten av medlemmarna, oavsett 
vilken facklig organisation de tillhör, vill att den lokala fackliga organisationens 
inflytande ska öka eller vara oförändrat gentemot arbetsgivare. Nelander & 
Godings (2002) rapport visar i denna fråga att både tjänstemän och arbetare 
oavsett kön har lika syn angående den lokala fackliga organisationens 
inflytande. 
 
En av de fackliga organisationernas arbetsstrategier är samförstånd (Rosengren, 
1997). Författaren anser att samförstånd är den enda framgångsrika vägen och 
att fackliga organisationer ska undvika att möta sina motparter med 
konfrontation.  Genom att eftersträva samförstånd når de lättare stöd och gehör 
hos medlemsgrupperna samt ökar möjligheterna till att lösa problem med 
arbetsgivare än om konfrontation används.    
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3. METOD 
 
I detta kapitel redogör vi för hur vi gått tillväga i genomförandet av studien. 
Först beskriver vi våra metodologiska utgångspunkter och sedan följer en 
förklaring av studiens upplägg och genomförande. Avslutningsvis redovisas 
arbetet med bearbetning och analys. 
 

3.1 Metodologiska utgångspunkter 
 
Vi utgår i denna studie från kvalitativ metod då vi är intresserade av få fram 
uppfattningar om en facklig organisations betydelse och dess påverkan på intern 
rörlighet. Eftersom vår studie har en kvalitativ ansats valde vi att samla in 
kvalitativ empiri genom att genomföra intervjuer, i enlighet med Merriams 
(1994) resonemang. Vi ansåg även att intervjuer skulle kunna ge en rikare bild 
av uppfattningarna kring vårt studerade område än exempelvis en enkät med 
öppna frågor. Eftersom vi även söker en djupare förståelse och en helhetsbild 
över det nämnda fenomenet lämpar sig den kvalitativa metoden väl (Patel & 
Davidson, 2003). Då teoriutbudet inom vårt forskningsområde är relativt 
begränsat blir utgångspunkten till viss del induktiv, det vill säga att vi utgår från 
empiri (Alvesson & Sköldberg, 1994). Vi tar dock även stöd av teori i vissa 
delar av studien. Merriam (1994) anser att kvalitativ metod är induktiv eftersom 
begrepp och teorier snarare utvecklas än att existerande teori bekräftas. Enligt 
Alvesson & Sköldberg (1994) innebär ett induktivt arbetssätt att en slutgiltig och 
allmän teori ska genereras. Vi har dock inte för avsikt att skapa egen generell 
och heltäckande teori utan vill belysa vårt forskningsområde både med hjälp av 
den empiri som vi får fram och av den teori som finns. Vi har använt teori för att 
rama in vårt forskningsområde samt till viss del som hjälp för att skapa 
intervjuguiden som ligger till grund för empiriinsamlingen. Syftet med att stödja 
intervjuguiden med teori är att finna och täcka av relevanta områden för vår 
studie (Kvale, 1997).  
 
Det finns olika sätt och metoder att genomföra en kvalitativ studie på. Vi har 
valt fallstudien som metod då den enligt Merriam (1994) lämpar sig bäst 
eftersom vi undersöker en specifik företeelse. I vårt fall är företeelsen en 
avgränsad organisation, nämligen en facklig organisation. Ytterligare aspekt 
som gör att fallstudiens upplägg lämpar sig för vår studie är att denna design, 
enligt Yin (2003), är att föredra då händelser i nuet undersöks och när de 
relevanta beteendena inte kan manipuleras. Yin (2003) menar även att intervju 
är ett av de viktigaste tillvägagångssätten för att samla information i fallstudier. 
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Merriam (1994) menar att det som avgör vilket fallet är vad man vill kunna säga 
något om när undersökningen är klar. I vårt fall vill vi beskriva vilken betydelse 
en facklig organisation har i förhållande till intern rörlighet och därmed blir den 
i detta avseende fallet. Vi ämnar undersöka intern rörlighet genom att intervjua 
två aktörsgrupper, det vill säga representanter från den fackliga organisationen 
och representanter från denna fackliga organisations medlemmar. Anledningen 
till att vi valde fackliga företrädare respektive fackliga medlemmars perspektiv 
är att vi anser fackliga organisationer vara en viktig aktör på arbetsmarknaden 
samt att deras påverkan på intern rörlighet är ett förhållandevis outforskat 
område.  I analysen av intervjumaterialet har vi, utifrån fallstudiens design, 
enligt Yin (2003), koncentrerat oss på att hitta eventuella likheter och skillnader 
mellan de två aktörsgrupperna. Detta för att kunna se om den fackliga 
organisationen uppfattas främja eller försvåra arbetet med intern rörlighet.  
 

3.2 Studiens upplägg och genomförande 

3.2.1 Inledande arbete 
 
Vår studie grundas på ett för oss gemensamt intresse att studera intern rörlighet. 
Detta har varit ett relativt ouppmärksammat område, men idag har alltfler fått 
upp ögonen för vilken betydelse en facklig organisation kan ha för intern 
rörlighet. Eftersom vi hade en kontaktperson i en större facklig organisation 
kändes det lämpligt att ta hjälp från denna kontakt som hänvisade oss till en 
annan person som arbetar regionalt inom den fackliga organisationen. Denna 
person träffade vi inledningsvis och diskuterade olika möjligheter och ingångar 
för att närma oss intern rörlighet utifrån en facklig organisations arbete. När vi 
formulerat gällande syfte och frågeställningar godkändes dessa av våra 
kontaktpersoner från den fackliga organisationen.      
 
För att bilda oss en uppfattning och få en bild av intern rörlighet och fackligt 
arbete började vi med att söka och läsa in oss på teorier. Vi fann många artiklar i 
olika databaser och tidskrifter med hjälp av sökorden ”intern rörlighet”, 
”kompetensförsörjning”, ”unions”, ”occupational mobility”, ”internal mobility”, 
”career mobility” och ”organizational mobility”. Vi har även sökt litteratur i 
LiUBs lokala katalog och hittade användbara böcker, relevanta både för vårt 
forskningsområde samt metod. Denna litteratur lästes och sorterades efter 
relevans. Kunskaperna vi erhöll utifrån teorin hade vi sedan med oss i skapandet 
av vår intervjuguide. 
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3.2.2 Urval 
 
Från den fackliga aktörsgruppen valde vi att intervjua totalt fyra 
heltidsarbetande personer då vi anser att dessa är mest insatta i den fackliga 
organisationens uppfattningar och hantering av intern rörlighet. En av dessa 
personer arbetar mer regionalt inom den fackliga organisationen och vår 
förhoppning är att denna person kan bidra med en mer övergripande bild av vårt 
valda forskningsområde. Tre stycken arbetar som fackligt förtroendevalda inom 
kommunen och har troligen mer kontakt och arbetar närmare sina medlemmar 
än de som arbetar mer regionalt eller centralt inom den fackliga organisationen. 
Via vår kontakt från den fackliga organisationen blev vi hänvisade till en person 
som arbetar heltid som fackligt förtroendevald i den lokala klubben inom 
kommunen. Via denna person kontaktades ytterligare två heltidsarbetande 
fackligt förtroendevalda. Denna aktörsgrupps intervjupersoner består av tre 
kvinnor och en man. 
 
Från de fackligt förtroendevalda fick vi namn och kontaktuppgifter på 
medlemmar i den fackliga organisationen. Dessa kontaktades i turordning och vi 
presenterade vår studie varefter de tillfrågades om de ville ställa upp på en 
intervju. Flera av de tillfrågade avböjde men hänvisade oss till andra eventuella 
intervjupersoner som de visste var medlemmar i den fackliga organisationen. 
Detta resulterade i att fyra personer, alla kvinnor, från olika avdelningar och 
enheter ställde upp på varsin intervju. Därmed var det inte endast de medlemmar 
som vi ursprungligen blivit tipsade om som slutligen intervjuades. Vi hade inga 
specifika krav på vilka medlemmar i den aktuella fackliga organisationen som vi 
ville intervjua, förutom att de skulle vara medlemmar. De medlemmar som 
intervjuats är mellan 30 till 60 år och har alla varit medlemmar i den aktuella 
fackliga organisationen i mer än två år och har således olika utgångspunkter. 
 

3.2.3 Datainsamlingsmetod och datainsamling 
 
Som datainsamlingsmetod valdes kvalitativa intervjuer. Kvalitativa 
forskningsintervjuer är enligt Kvale (1997) inte likställda samtal mellan två 
parter, utan professionella samtal med struktur och syfte där intervjuaren 
definierar och kontrollerar situationen. Vi genomförde sammanlagt åtta 
intervjuer, med fyra representanter från varje aktörsgrupp. Intervjuguiden var 
semistrukturerad med öppna frågor vilket gav intervjupersonerna möjlighet att 
svara fritt utifrån sina egna uppfattningar. Vi utformade frågor som skulle ge oss 
svar på våra frågeställningar men även inbjuda till ett positivt samspel med den 
intervjuade (jmf Kvale, 1997). Ledande frågor finns inte i intervjuguiderna och 
vi försökte även undvika sådana i våra följdfrågor. I vissa fall ställdes dock 
ledande följdfrågor för att säkerställa att vi förstått ett uttalande korrekt. Kvale 
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(1997) menar att detta kan stärka tillförlitligheten i intervjupersonens svar. En 
intervju med syfte att samla in empiri till en fallstudie ska vara som ett guidat 
samtal från intervjuarens sida (Yin, 2003). Detta är något vi beaktade och 
eftersträvade under intervjuerna. Intervjuguiden är även utformad i två olika 
varianter för att passa de olika aktörsgrupperna. Det är dock samma innebörd i 
frågorna som ställdes och de olika varianterna skiljde sig endast genom 
utformningen av frågorna. 
 
Intervjuguiderna är indelade i två områden, hantering och förutsättningar, för att 
underlätta och få resultatet mer greppbart för oss. Vår avsikt var att inte 
intervjupersonerna skulle märka av detta, vilket vi inte heller uppfattade att de 
gjorde. Områdena i intervjuguiden behandlade hantering av intern rörlighet och 
arbete med de förutsättningar som påverkar intern rörlighet.  
 
Samtliga intervjuer genomfördes på intervjupersonernas arbetsplats. 
Intervjupersonerna fick själva välja var de ville att intervjun skulle genomföras 
och därför hölls en del intervjuer på arbetsrum/kontor och en del i mötesrum. Vi 
valde medvetet att inte lämna ut intervjuguiden till intervjupersonerna i förväg 
för att få fram deras spontana uppfattningar kring vårt studerade område. Alla 
intervjupersoner informerades via telefon, innan intervjun ägde rum, om 
studiens syfte och att intervjun skulle komma att spelas in om de samtyckte till 
detta. Konfidentiell behandling av resultaten garanterades samt att alla 
inspelningar skulle raderas efter avslutat arbete. Denna information om 
konfidentiell behandling och studiens syfte upprepades även vid 
intervjutillfället. Ingen av intervjupersonerna hade något emot att intervjuerna 
spelades in, varken vid accepterandet av deltagande på telefon eller vid 
intervjutillfället. Därmed gav alla intervjupersoner sitt informerade samtycke till 
deltagande i studien (Kvale, 1997). Inspelningarna sparades endast tills arbetet 
med resultatsammanställningen var klart för att vi skulle ha möjlighet att 
kontrollera vad som verkligen sagts om oklarheter skulle uppstå. Vi var båda 
närvarande under samtliga intervjuer då en intervjuade och den andra förde 
anteckningar. I de fall vi ville ha tydligare svar från intervjupersonerna ställde vi 
följdfrågor, vilket även den antecknande kunde göra. Intervjuerna tog mellan 20 
och 75 minuter att genomföra. 
 

3.3 Bearbetning och analys 
 
Eftersom alla intervjupersonerna gav sitt godkännande till att intervjuerna 
spelades in, transkriberades dessa ordagrant av oss för att underlätta 
resultatsammanställningen. Resultatet presenteras i två delar för att underlätta 
läsning och förståelse, de fackliga företrädarna för sig och medlemmarna för sig. 
I resultatet beskrivs olika aspekter som kan utgöra förutsättningar för intern 
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rörlighet under avsnitt 4.1.3 och 4.2.3. Det finns flera anledningar till att 
förutsättningarna beskrivs utifrån olika områden. Vi ansåg att detta skulle 
underlätta för intervjupersonerna att resonera kring mer konkreta områden. Vi 
trodde även att det skulle ge oss en mer heltäckande bild av deras uppfattningar 
kring förutsättningarna för intern rörlighet, då både förutsättningar och intern 
rörlighet kan vara stora och svårgreppbara begrepp. 
 
Vi har valt att numrera intervjupersonerna, helt utan inbördes ordning, där ett till 
fyra är personer från den fackliga organisationen och fem till åtta är medlemmar. 
Detta har vi gjort för att visa att vi har tagit hänsyn till samtliga 
intervjupersoners uppfattningar i citaten och resultatsammanställningen. Citaten 
är ordagrant återgivna.   
 
Vid citat som är utdrag av längre meningar markeras detta med att vi inleder 
och/eller avslutar med tre punkter (…), när vi tagit bort meningar eller ord från 
citatet redovisas detta med följande tecken /…/. Om intervjupersonen gjort en 
paus i sitt uttalande redovisas detta med två punkter och mellanslag (.. ). När vi 
har förtydligat vad intervjupersonerna refererar till i citat visas det i parentes 
(refererar till…). Av etiska skäl har vi även valt att inte skriva ut den fackliga 
organisationens namn i studien. Vid de tillfällen det hänvisas till den aktuella 
fackliga organisationen, benämns den XXX. 
 
Analysarbetet genomfördes i två steg. Först läste vi noggrant de transkriberade 
intervjuerna för att finna framträdande teman och mönster för de två 
aktörsgrupperna. Sedan jämförde vi uppfattningarna hos de fackliga företrädarna 
och medlemmarna för att finna likheter och skillnader. Dessa analyserade vi 
slutligen för att försöka avgöra huruvida den fackliga organisationen kan främja 
eller motverka intern rörlighet i kommunen. Vår diskussion återknyter till den 
teoretiska referensram vi utgår från i studien. 
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4. RESULTAT 
 
I detta kapitel redovisas resultatet från de två aktörsgrupperna. Först presenteras 
resultatet från den fackliga organisationens fyra intervjupersoner och därefter 
följer resultatet från de fyra intervjuade medlemmarna. 
 

4.1 Fackliga företrädares uppfattningar  

4.1.1 Innebörden av intern rörlighet 
 
Uppfattningarna om innebörden av intern rörlighet är snarlik mellan de fackliga 
företrädarna, de har en relativt snäv uppfattning av intern rörlighet. Alla ser den 
positiva interna rörligheten tydligast och endast intervjuperson som arbetar 
regionalt inom den fackliga organisationen, benämnd [4], berör till viss del den 
negativa aspekten av intern rörlighet innan följdfrågor ställs. Det är först när 
frågan om de fackliga företrädarna anser att det kan finnas olika varianter av 
intern rörlighet som tankar om negativ intern rörlighet lyfts fram hos de övriga 
företrädarna.  
 

…jag tycker att intern rörlighet borde vara positiv.. att man gör det 
själv.. så ser jag det.. men sen kan det ju vara ändå i och för sig om 
man blir tvungen kanske då att flytta och då är det ju negativt… [3] 

 
De fackliga företrädarna menar att det är frivilligt byte av arbete i en 
organisation som är positiv intern rörlighet. Gemensamt för samtliga är också att 
ofrivilligt byte av arbete genom exempelvis omplacering ses som negativ intern 
rörlighet. Denna typ av rörlighet kopplas av flera samman med 
omorganisationer men även med sjukdom och olämpliga företeelser. 
 

4.1.2 Intern rörlighet i praktiken 
 
Gemensamt för de fackliga företrädarna är att de arbetar mest med negativ intern 
rörlighet och oftast då det gäller personärenden. I dessa lägen anser de att deras 
roll är att stötta medlemmar och förhandla med arbetsgivaren. De anser att målet 
är att få en så bra lösning som möjligt för medlemmen i slutändan. En 
uppfattning bland de fackliga företrädarna är att de i detta alltid eftersträvar 
samförståndslösningar, vilket underlättas av att chefer inom kommunen många 
gånger är medlemmar i den fackliga organisationen. 
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…då kan ju vi som fack bli inkopplade och då måste vi hjälpa de 
medlemmar som genom proceduren ska gå så smärtfritt som möjligt 
och blir så bra som möjligt för medlemmen där ställer ju vi som fack 
upp och hjälper medlemmen vi kan ju förhandla med arbetsgivaren 
att den här personen behöver inte ta vad som helst som arbetsgivaren 
säger…[2] 

 
När det gäller den positiva interna rörligheten har de fackliga företrädarna 
svårare att ge konkreta exempel på hur arbete med detta bedrivs. De menar att 
även detta arbete styrs av medlemmarnas behov. Det kan vara när medlemmar 
hör av sig och vill ha stöd och råd inför en önskan om att byta arbetsuppgifter. I 
detta läge gör dock inte den fackliga organisationen mer än att upplysa om hur 
personen kan gå tillväga och peppar för en förändring samt hänvisar till 
kommunens HR-avdelning. 
 

…det kan ju vara så att man pratar med någon som säger att nej 
egentligen trivs jag inte jag skulle vilja göra något annat.. och då kan 
man ju liksom säga åt dom att nej men gör så här och ta kontakt med 
HR…[3] 

 
Sammantaget ser de fackliga företrädarna positivt på intern rörlighet och de 
anser att de stöttar medlemmarna i dessa frågor. De har dock åsikten att intern 
rörlighet inte är en fråga som ligger högst upp på agendan i den fackliga 
organisationen. Det beror på att den nu gällande verksamhetsplan som den 
förtroendevalda styrelsen arbetat fram inte inkluderar intern rörlighet och därför 
är frågan lågt prioriterad. De fackliga företrädarna arbetar inte nämnvärt med 
intern rörlighet utan det sker mer sporadiskt. 
 

…om man inte prioriterar det då kommer det ju det som trillar in.. 
alltså intern rörlighet på grund av problem…[4] 

 
De fackliga företrädarna menar att det även är på grund av att aktörer i den 
fackliga organisationens omgivning inte prioriterar frågan som engagemanget i 
intern rörlighet är lågt. Exempel på sådana aktörer är bland annat andra fackliga 
organisationer, arbetsgivare och olika instanser i den egna organisationen. 
 
Det finns dock en uppfattning bland de fackliga företrädarna som går stick i stäv 
med tidigare. Den uppfattningen är att intern rörlighet är högt prioriterat och att 
det är en fråga som den fackliga organisationen varit med att föra in på 
arbetsgivarens agenda. Detta gjordes genom att påverka arbetsgivaren i 
framtagandet av en ny organisation som bättre främjar den interna rörligheten. 
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När det gäller den fackliga organisationens inflytande på intern rörlighet inom 
kommunen skiljer sig uppfattningarna om hur detta ser ut bland de fackliga 
företrädarna. De anser att de har ett positivt inflytande genom den fackliga 
organisationens positiva inställning till intern rörlighet samt genom samarbetet 
mellan dem och arbetsgivaren. De fackliga företrädarna menar även att de har 
inflytande i frågan om de vill, bland annat genom förhandlingar, men att det inte 
förs diskussioner i så stor utsträckning kring ämnet och det är anledningen till ett 
lågt engagemang från den fackliga organisationen. Den person som arbetar mer 
regionalt inom organisationen anser att de har ett inflytande på den negativa 
interna rörligheten men inte på positiv intern rörlighet. Förklaringen som ges till 
detta är att den fackliga organisationen inte i stor utsträckning försöker få något 
inflytande på denna typ av intern rörlighet.  
 
När det gäller hinder för intern rörlighet finns det en uppfattning från den 
fackliga organisationen att bristande uppmuntran till intern rörlighet från 
arbetsgivaren utgör ett hinder för detta. De fackliga företrädarna anser även att 
ett tidigare hinder för intern rörlighet fanns i kommunens organisation med flera 
olika anställningsmyndigheter, vilket verkade hämmande för rörlighet av 
anställda mellan dessa. Idag menar de fackliga företrädarna att det istället verkar 
vara en rädsla hos medlemmarna för att visa sin chef att de vill flytta på sig som 
utgör ett hinder.  
  

…det finns en rädsla att visa sin lokala alltså sin chef ute i sin 
organisationen att man vill flytta därifrån det tror jag finns kvar.. 
alltså varför vill man därifrån det kan tolkas av ens chef att trivs du 
inte…[2] 

 
Denna uppfattning finns även hos den intervjuperson som arbetar mer regionalt, 
som ser ett problem med medlemmar som söker andra jobb internt men inte får 
dem. Den fackliga företrädaren menar att det kan uppstå konflikt mellan 
arbetsgivare och medlem om arbetsgivaren uppfattar medlemmen som illojal för 
att den söker sig vidare inom organisationen. Företrädaren framhåller att detta är 
en fråga som den fackliga organisationen bör arbeta med. Den fackliga 
företrädaren ser även ett hinder i den egna organisationens arbetssätt gentemot 
medlemmarna. Detta på grund av att de arbetar utifrån medlemmarnas vilja och 
önskemål och därigenom i vissa fall, då medlemmens önskan är att vara kvar på 
sin arbetsplats, kan bidra till att hämma rörligheten.  
 
Det finns inga uppfattningar hos de fackliga företrädarna om att LAS eller annan 
lagstiftning påverkar intern rörlighet.  

 
…jag ser inte alls att det är lagstiftningen som är ett problem.. den 
ställer inga hinder alls.. för intern rörlighet…[4] 
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Däremot finns en uppfattning om att LAS tidigare påverkade den interna 
rörligheten när kommunen bestod av olika anställningsmyndigheter. Detta 
problem anses dock inte finnas kvar längre då kommunens organisation 
förändrats och anställningsmyndigheterna blivit betydligt färre. 
 
När det gäller ansvarsfrågan kring intern rörlighet finns det uppfattningar inom 
den fackliga organisationen att anledningen till att de inte arbetar så mycket med 
intern rörlighet är att de inte anser att det arbetas speciellt mycket med detta 
inom kommunen heller.  
 

…jag tror ju inte att det sker så där jätteöppet men att dom (refererar 
till kommunen)  ändå försöker /…/ ja det behöver nog komma ut lite 
mer. [1]  

 
Från de fackliga företrädarna sägs det även att arbetsgivaren inte tillhandahåller 
det stöd och uppmuntran till sina anställda för intern rörlighet som vissa kan 
behöva. 
 
En uppfattning bland de fackliga företrädarna är att medlemmarna i många fall 
själva kan ta ansvar för processen vid positiv intern rörlighet. Däremot ska den 
fackliga organisationen ta ett större ansvar i de fall med negativ intern rörlighet 
som de är involverade i. Även de lokala chefernas ansvar för att deras 
arbetstagare ska ha nödvändiga förutsättningar till intern rörlighet lyfts fram. 
Dessutom uttrycks det att den fackliga organisationen har ett ansvar för att 
påverka arbetsgivaren att skapa en organisation som främjar intern rörlighet. 
Betydelsefullt för de fackliga företrädarna är även att arbeta för en bra 
personalpolitik i kommunen samt stötta medlemmar som vill röra sig internt. 
 
Den fackliga företrädaren som arbetar regionalt i organisationen poängterar det 
egna individuella ansvaret för intern rörlighet men säger även att det är 
arbetsgivaren som har ansvar för att förutsättningarna för detta finns. Eftersom 
kommunen är en stor arbetsgivare anser företrädaren att den fackliga 
organisationen kan ställa högre krav och lägga ett tyngre ansvar på dem rörande 
tillämpning av intern rörlighet. 
 

…det är en möjlighet att byta jobb internt och det tycker jag att det är 
arbetsgivarens ansvar /…/ så man skulle nog kunna plocka internt för 
att utveckla kompetensen och ta vara på den.. men jag tycker att det 
är arbetsgivarens ansvar.. dom borde göra det…[4] 

 
Då det gäller vidareutveckling av den fackliga organisationens arbete menar den 
intervjupersonen som arbetar regionalt i organisationen att de borde arbeta mer 
förebyggande istället för att som idag endast arbeta med negativ intern rörlighet. 
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Med förebyggande arbete menar den fackliga företrädaren att de skulle arbeta 
mer strategiskt och systematiskt med frågan. En förutsättning för detta är enligt 
intervjupersonen att den fackliga organisationen får mer inflytande i arbetet 
gällande intern rörlighet i kommunen. Ytterligare en förutsättning för att sådant 
förebyggande arbete ska bedrivas av den fackliga organisationen är enligt 
företrädaren en omprioritering av arbetsområden eller ökade resurser i form av 
tid och pengar.  
 
En önskan om god intern rörlighet i större utsträckning än idag finns inom den 
fackliga organisationen. Ett sätt att öka den interna rörligheten kan enligt en 
fackligt förtroendevald vara att sprida information om dess möjliga positiva 
effekter. 
 

…göra reklam för det på något sätt.. kanske hitta några som har 
bytt.. jobb och visa hur bra det är att göra det.. inte bara vara på 
samma ställe hela tiden.. en del är ju rädda för att byta /…/  visa 
positiva.. ja såna som har bytt ja kanske att man kan ge positiva 
exempel.. man kan ju skriva om det i vårt blad…[3] 

 
Det är en gemensam uppfattning att de vill arbeta mer för individen och att få 
denna att se möjligheterna med att röra sig internt inom kommunen. 

4.1.3 Förutsättningar för intern rörlighet 
 
En förutsättning för intern rörlighet är kompetensutveckling och företrädarna 
anser att den fackliga organisationen bidrar till kompetensutveckling på 
individuell nivå. Detta genom att de tillhandahåller utbildning för medlemmarna 
i hur de kan hantera utvecklings- och lönesamtal samt genom sitt krav på att 
organisationens medlemmar ska ha ett medarbetarsamtal varje år. En annan 
uppfattning som lyfts fram från de fackliga företrädarna är att det till största del 
är arbetsgivarens ansvar att se till att arbetstagarna får kompetensutveckling.  
 

…kompetensutveckling för våra medlemmar på de olika 
arbetsplatserna så är det ju.. arbetsgivarens sak att ta fram och det 
är ju så att se till att arbetstagaren får kompetensutveckling…[3] 

 
Den fackliga företrädaren som arbetar mer regionalt inom organisationen anser 
att den enskilde medlemmen har ett visst ansvar att se till att nödvändig 
kompetensutveckling erhålls i samband med medarbetarsamtal. En annan 
uppfattning bland de fackliga företrädarna är att den fackliga organisationen har 
till uppgift att förhandla med arbetsgivaren så att medlemmen får nödvändig 
kompetensutveckling.  
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En annan förutsättning för intern rörlighet är attraktivitet till sitt arbete, vilket 
samtliga fackliga företrädare anser att den fackliga organisationen arbetar för. 
Dock framhålls olika exempel på detta. En uppfattning är att en god arbetsmiljö 
är grundläggande för ett attraktivt arbete och framhåller detta. En annan 
uppfattning är att den fackliga organisationen bidrar till att öka värdesättandet 
för medlemmarnas arbete och tjänster genom bland annat granskning av 
tjänstegruppers lön i förhållande till kompetens. En av dem som framhåller detta 
är den person som arbetar mer regionalt i organisationen. Samma person menar 
att attraktiviteten till sitt arbete även kan påverkas på en individuell nivå genom 
till exempel medlemsutbildning och självkänsla.  
 

…XXX medlemmar.. utvecklar skapar och administrerar den bästa 
välfärden i världen.. och det är sant /…/ i det lilla planet så är det ju 
liksom hur pratar man om sitt jobb och.. vad har jag för självkänsla 
själv.. och sånt och det.. där är nog medlemsutbildningen också 
viktig… [4] 

 
Ytterligare en förutsättning för intern rörlighet är internrekrytering och den 
fackliga organisationens arbete med kommunen gällande detta är något som de 
fackliga företrädarna har olika uppfattningar kring. En gemensam uppfattning 
återfinns dock, samtliga fackliga företrädare är positiva till internrekrytering. 
Det uttalas dock ett behov av en kombination av intern- och externrekrytering av 
de fackliga företrädarna.  

 
…det gynnar ju den interna rörligheten och det är ju bra men.. men 
samtidigt kan det ju inte vara bra i längden att man stänger ute det 
här med extern rekrytering…[2] 

 
Det finns olika uppfattningar bland de fackliga företrädarna rörande 
organisationens delaktighet vid internrekrytering i kommunen. Någon uppfattar 
att de finns med i allra högsta grad medan någon annan anser att de kan vara 
med mer än vad de faktiskt är.  
 
En god psykosocial arbetsmiljö är en förutsättning för intern rörlighet och 
samtliga av de fackliga företrädarna anser att de arbetar mycket med detta för 
medlemmarna. Mest konkret blir arbetet med detta när medlemmar hör av sig på 
grund av problem med den psykosociala arbetsmiljön. Samtliga företrädare 
framhåller att den fackliga organisationens roll i dessa lägen är att stötta och 
företräda medlemmen och därmed bli en motpart till arbetsgivaren. 
 
Att kunna kombinera arbetsliv och familjeliv är en förutsättning för intern 
rörlighet. Detta anser de fackliga företrädarna att den fackliga organisationen 
arbetar för att underlätta för sina medlemmar. Detta är något som de menar är en 



 23

viktig arbetsuppgift. Den fackliga organisationen har tillsammans med 
arbetsgivaren förhandlat fram en mängd olika lokala alternativ som ger 
valmöjligheter utifrån medlemmarnas olika behov. Beroende på livssituation 
kan medlemmarna prioritera vad som är viktigast för dem – tid eller pengar. 
Exempel på alternativ är att ha ett heltidsmått på 35 timmar i veckan och flextid 
hela dagen. 
 

…det underlättar ju för många som ska hämta ungar.. ibland blir det 
ju inte att man kommer i den tid man ska /…/ då behöver man inte ha 
dåligt samvete för det att man kommer för sent eller så utan man får 
ju betala igen det naturligtvis.. så det är en mycket bättre frihet på 
något sätt…[3] 

 
En annan förutsättning för intern rörlighet är ålder som de fackliga företrädarna 
framhåller har påverkan på rörlighet och att äldre medlemmar har begränsningar 
till intern rörlighet. Olika begränsningar påpekas av de fackliga företrädarna 
såsom egen inställning, arbetsgivarens inställning och faktiska begränsningar. 
Exempel på faktiska begränsningar som ges är att äldre ofta haft samma 
arbetsuppgifter under en lång tid utan vidareutbildning. Dessutom anser 
företrädarna att det kan vara arbetsgivare som inte vill anställa äldre medlemmar 
eftersom de närmar sig pensionsålder. En tydlig uppfattning bland de fackliga 
företrädarna är att de tror att den egna inställningen hos äldre medlemmar 
begränsar genom tvivel, rädsla och bristande vilja till att byta arbete internt. 
 

…många har suttit stilla länge och faktiskt har ett större tvivel…[4] 
 
Ytterligare en påverkande förutsättning för intern rörlighet är könstillhörighet 
och samtliga fackliga företrädare anser att det ska råda jämställdhet mellan män 
och kvinnor vid internrekrytering. Ett exempel som ges av företrädarna är att 
den fackliga organisationen har ett samspel med arbetsgivaren i de fall det sker 
rekrytering till en mans- eller kvinnodominerad arbetsplats då de stödjer 
heterogena arbetsgrupper. Ingen av de fackliga företrädarna vet om den interna 
rörligheten ser olika ut mellan könen i kommunen, men två av företrädarna tror 
att män har fördelar för att de är män. 
 

…jag tror ändå att kvinnorna är lite oroligare med dom bitarna /…/ 
männen kanske inte ringer och rådfrågar på det sättet dom chansar 
nog lite mera…[2] 

 
Den företrädare som arbetar mer regionalt inom organisationen pekar på den 
fackliga organisationens påverkan på arbetsgivarna att upprätta 
jämställdhetsplaner i vilka det ska framgå att män och kvinnor ska ha samma 
möjligheter till jobb på arbetsplatsen. 
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4.2 Medlemmars uppfattningar 

4.2.1 Innebörden av intern rörlighet 
 
Samtliga medlemmar ser intern rörlighet som positivt och som en möjlighet att 
byta arbete inom kommunen. Medlemmarna menar också att det är bra att 
arbetsgivaren först annonserar ut lediga tjänster internt eftersom det ger redan 
anställda i kommunen förtur. De anser att det därmed skapas förutsättningar för 
intern rörlighet.  
 
Det är inte alla medlemmar som anser att det finns både frivillig och ofrivillig 
intern rörlighet efter att följdfrågor ställts. 
 

…man kan ju bli tvingad till att flytta  på sig på grund av för lite jobb 
eller att de drar in helt enkelt det har ju kommunen gjort så det har ju 
många råkat ut för…[8] 

 
Endast hälften av medlemmarna har liknade uppfattning som den i citatet 
ovan.   
 

4.2.2 Intern rörlighet i praktiken 
 
En uppfattning hos medlemmarna är att den fackliga organisationen hanterar 
intern rörlighet genom att de finns med vid vakansprövningar men de anser inte 
att den fackliga organisationen verkar lägga stor vikt vid om det sker en intern- 
eller externrekrytering. En annan uppfattning är att organisationen arbetar med 
intern rörlighet genom att delta i förhandlingar vid omplaceringar samt hjälpa 
och stötta medlemmarna i denna typ av negativ intern rörlighet. Medlemmarna 
uppfattar också att arbetsgivaren kör över den fackliga organisationen i 
situationer som rör intern rörlighet och någon medlem har även svårt att avgöra 
om den fackliga organisationen arbetar konkret med intern rörlighet.  
 

…det spelar ingen roll vad de (refererar till den fackliga 
organisationen) säger fast de för in i protokollet att vi motsätter oss 
detta så har det ingen verkan ändå…[6] 
 

Medlemmarna har uppfattningen att den fackliga organisationen främst främjar 
intern rörlighet. Vikten av att både extern och intern rörlighet borde existera för 
att få in fler unga anställda i kommunen betonas. En annan förklaring som ges 
till att det borde vara den interna rörligheten som främjas är att det kan vara ett 
sätt för den fackliga organisationen att behålla medlemmar. En medlem vet inte 
om den fackliga organisationen främjar en viss typ av rörlighet. 
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…dom tycker till om vem som är lämpligast inte om det ska 
annonseras externt eller internt…[5] 

 
Uppfattningarna om när den fackliga organisationen arbetar med intern rörlighet 
skiljer sig mellan medlemmarna. En uppfattning är att det är vid rehabiliterings- 
och rekryteringssammanhang, en annan att det endast är vid neddragningar i 
kommunen. Ytterligare en synpunkt från medlemmarna är att de inte vet om den 
fackliga organisationen arbetar med intern rörlighet.  
 
När det gäller inflytande på intern rörlighet menar medlemmarna att den 
fackliga organisationen inte har så mycket inflytande som medlemmarna önskar. 
Medlemmarna har dock svårt att avgöra hur inflytandet ser ut och de menar att 
inflytandet kan bero på relationen mellan den fackliga organisationen och berörd 
part på arbetsgivarsidan. 
 

...det är ju lite svågerpolitik i det.. så att det kan dom ha.. samtidigt 
inte.. det beror väl på hur tjenis dom är med den som är på enheten.. 
chefer och så /…/ köpta kan dom (refererar till den fackliga 
organisationen) nog bli faktiskt…[7] 

 
Medlemmarna tycker inte att det finns någonting som hindrar den fackliga 
organisationen att arbeta med intern rörlighet. De menar att den fackliga 
organisationen alltid ska kunna hjälpa till på något sätt men att det kan finnas 
mycket i kommunens organisation som kan skapa svårigheter för intern 
rörlighet. Därmed menar de att den fackliga organisationens arbete med detta 
försvåras. 
 

…man (refererar till arbetsgivare i kommunen) pratar om vilka man 
vill ha tillexempel han vill inte jag ha så du kan ta honom.. eller han 
har vi ingen användning för.. så det finns nog mycket inom 
organisationen som kan sätta käppar i hjulet det blir ett tjuv och 
rackarspel…[6] 

 
Samtliga medlemmar tror att den fackliga organisationen underlättar för 
möjligheterna till intern rörlighet, men ingen kan ge något konkret exempel på 
hur detta görs. Medlemmarna anser att den fackliga organisationen i alla fall inte 
försvårar möjligheterna till intern rörlighet.  
 
Medlemmarna uppfattar inte att arbetsrättslig lagstiftning påverkar den fackliga 
organisationens arbete med intern rörlighet eller förekomsten av intern rörlighet 
bland medlemmarna.  
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När det gäller ansvar för den positiva intern rörligheten menar medlemmarna att 
de själva får och även tar ansvar för processerna rörande denna. 
 

…det har jag skött själv…man söker ju (refererar till utlysta 
tjänster)…[8] 

 
En annan uppfattning bland medlemmarna är att den fackliga organisationen har 
ett ansvar att stötta och hjälpa medlemmen genom hela processen när det gäller 
den negativa interna rörligheten. De anser också att om en medlem kontaktar 
den fackliga organisationen och ber om hjälp med att finna ett nytt arbete 
internt, så ska organisationen verkligen försöka hjälpa till.  
 
Ytterligare en synpunkt från medlemmarna är att arbetsgivaren i vissa fall borde 
lyssna mer på den fackliga organisationen eftersom den representerar sina 
medlemmar och på så sätt även arbetstagarna. 
 
När det gäller vidareutveckling av arbetet med intern rörlighet upplever 
medlemmarna att det finns ett behov av att den fackliga organisationen arbetar 
mer med detta. Det är dock svårt för medlemmarna att konkret ange hur arbetet 
med intern rörlighet skulle kunna utvecklas. De tycker att den fackliga 
organisationen borde arbeta för att öka den interna rörligheten eftersom det är 
viktigt och för att det finns många som behöver flytta på sig men som inte vågar.  
 

…jag tror många är rädda för att flytta på sig.. jag tror faktiskt det i 
alla fall här i kommunen /…/ man behöver ju ha mer rörlighet.. det 
behövs för annars kan det bli sådana grupperingar man jobbar ihop 
lite för länge och lite så.. så det är nyttigt…[8] 
 

En annan uppfattning som finns hos medlemmarna är att den fackliga 
organisationen behöver nå ut med mer information till sina medlemmar om hur 
de arbetar med intern rörlighet, samt träffa medlemmarna oftare för att införliva 
mod hos dem att röra sig internt. Medlemmarna anser även att den fackliga 
organisationen borde ta ett större ansvar för att se till att rätt person är på rätt 
plats, eftersom många i kommunen har fel position. Organisationen har 
nämligen enligt medlemmarna möjlighet att se var olika personer skulle passa, 
genom att ha kontakt med aktuella enheter inom kommunen. 
 

4.2.3 Förutsättningar för intern rörlighet 
 
En förutsättning som påverkar intern rörlighet är kompetensutveckling som 
medlemmarna anser att den fackliga organisationen främjar. Detta genom att 
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erbjuda fackliga kurser och föreläsningar. Medlemmarna anser kunskapen de 
erhåller från dessa kurser och föreläsningar som användbar i sitt arbetsliv.  
 

…vi får ju kallelse via mailen från XXX till möten där vi får 
information och föreläsningar om olika saker.. så det tycker jag att 
dom jobbar med…[5] 

 
Det finns dock en uppfattning bland medlemmarna att den fackliga 
organisationen enbart främjar kompetensutveckling när en medlem själv tar 
initiativ och vill ha hjälp i denna fråga.  
 
En annan förutsättning för intern rörlighet är upplevd attraktivitet till sitt arbete 
och bland medlemmarna anses den fackliga organisationen påverka denna 
genom att förhandla fram bra avtal för medlemmarna. Exempel på avtal som 
förhandlats fram och som lyfts upp är de gällande arbetstiderna, som uppskattas 
mycket av medlemmarna. En uppfattning bland de intervjuade medlemmarna är 
dock att den fackliga organisationen borde engagera sig mer i individuell 
lönesättning vilket ytterligare skulle kunna bidra till ökad känsla av attraktivitet 
till arbetet.  
 

…individuell lönesättning.. dom ska ju jobba för det säger dom men i 
praktiken så blir det oftast att man får lika mycket allihopa /…/ men 
facket skulle nog kunna engagera sig mer i det…[5] 

 
Det finns även uppfattningar bland medlemmarna att den fackliga 
organisationen inte påverkar deras attraktivitet till sina arbeten alls. Det 
förklaras med att organisationen vill mycket men att det inte händer något 
eftersom det alltid är arbetsgivaren som bestämmer i slutändan. Det finns också 
en uppfattning av att attraktiviteten till arbetet inte påverkas av det fackliga 
medlemskapet. 
 

…det är inget sådär som.. åh tack XXX för det här /…/ inget sånt som 
att hade jag inte varit med i XXX så hade det blivit så här utan jag 
tror inte det är någon skillnad…[7] 

 
Internrekrytering är en förutsättning för intern rörlighet som medlemmarna 
uttrycker att den fackliga organisationen förhåller sig positiva till. De anser att 
organisationen arbetar stödjande till kommunen i arbete med internrekrytering. 
En uppfattning bland medlemmarna är dock att den fackliga organisationen 
hårdare kan ifrågasätta kommunen när externrekrytering används istället för 
internrekrytering. 
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Ytterligare en förutsättning för intern rörlighet är en god psykosocial arbetsmiljö 
och det finns uppfattningar hos de intervjuade medlemmarna som visar på att 
den fackliga organisationen påverkar denna för sina medlemmar. Däremot har 
medlemmarna delade meningar om detta då en åsikt är att organisationen inte 
märks i frågan.  
 
Medlemmarna anser att den fackliga organisationen försöker hjälpa till genom 
att prata med arbetsgivaren och medlemmen i sådana situationer då en medlem 
mår psykiskt dåligt. Betydelsen av den fackliga organisationens medverkan i 
dessa frågor poängteras.  
 

…då sköter nog XXX det mer kan jag säga för det är känsligt för 
arbetsgivaren om någon mår dåligt på arbetsplatsen och om de inte 
har tagit tag i det. [8] 

 
En uppfattning bland medlemmarna är dock att det är den enskilda medlemmens 
ansvar att kontakta den fackliga organisationen och på så sätt bli hjälpt, men 
detta tros inte vara något alla medlemmar klarar av. En annan uppfattning är att 
den fackliga organisationen inte tillräckligt stöttar och följer upp medlemmar 
tillräckligt som mår psykiskt dåligt på grund av sin arbetssituation. 
 
Möjlighet att kombinera arbete och familjeliv är en förutsättning för intern 
rörlighet och medlemmarna anser att den fackliga organisationen arbetar för att 
underlätta detta. Det görs genom den fackliga organisationens påverkan på bland 
annat arbetstider. En medlem tycker däremot inte att den fackliga organisationen 
påverkar kombinationen av familj och arbete.  
 
En annan förutsättning för intern rörlighet är ålder och angående detta uppfattar 
majoriteten av medlemmarna att det inte finns några begränsningar till 
möjligheterna för äldre medlemmar att röra sig internt. De menar att det kan 
finnas andra orsaker som försvårar möjligheterna till intern rörlighet än ålder. 
 

…jag tror snarare att äldre gynnas av intern rörlighet än.. än dom 
här som kanske vill byta yrkesinriktning som har för dålig 
grundutbildning…[5] 

 
Könstillhörighet kan vara en förutsättning för intern rörlighet och medlemmarna 
menar att den fackliga organisationen arbetar för jämställdhet mellan män och 
kvinnor när det gäller intern rörlighet. En åsikt som lyfts fram är dock att det kan 
vara svårt i vissa fall. 
 

…inom alla yrken så går det ju inte fast man försöker…[8] 
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Medlemmarna vet inte om manliga och kvinnliga medlemmar rör sig internt i 
samma utsträckning i kommunen. 
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5. RESULTATDISKUSSION 
 
Nedan diskuteras studiens resultat med den teoretiska referensramen som 
bakgrund. Den fackliga organisationens arbete med intern rörlighet i praktiken 
kan ge implikationer som gör att detta arbete övergår till att bli förutsättningar 
för intern rörlighet. Därför diskuteras här vissa resultat från avsnitten 4.1.2 samt 
4.2.2 under 5.3.   
 

5.1 Innebörden av intern rörlighet 
 
Det kan vara en grundläggande fördel att de fackliga företrädarna och 
medlemmarna i stort sett har samma syn på intern rörlighet då de i första hand 
ser positiv intern rörlighet. Detta på grund av att fackliga organisationer enligt 
Kjellberg (2002) ska arbeta utifrån medlemmarnas intresse. Att både 
företrädarna och medlemmarna ser intern rörlighet som positivt skulle därför 
möjligen kunna underlätta när det gäller arbetet med positiv intern rörlighet.  
 
Det kan anses förvånande att endast den fackliga företrädare som arbetar mer 
regionalt inom den fackliga organisationen ser att det finns en negativ intern 
rörlighet tidigt i sitt resonemang kring intern rörlighet, trots att personen inte 
arbetar direkt med detta. Möjligen skulle det kunna bero på att denna person har 
en mer övergripande syn på den fackliga organisationens arbete. Övriga fackliga 
företrädare ser den negativa interna rörligheten först efter följdfrågor även fast 
de arbetar med den i större utsträckning. De menar även att den kan få positiva 
följder, vilket även statistik visar på. Det är nämligen hälsofrämjande att röra sig 
i arbetslivet (Rothstein & Boräng, 2006). Även Lantz & Friedrich (2006) menar 
att personer kan övervärdera tryggheten i den gamla anställningen och därmed 
ha svårt att se vad ofrivillig rörlighet kan ge för positiva konsekvenser. Att 
medlemmarna inte ser den negativa interna rörligheten som en variant av intern 
rörlighet speciellt tydligt kan eventuellt bero på bristande insikt i den negativa 
interna rörlighetens positiva följder. 
 

5.2 Intern rörlighet i praktiken 
 
Medlemmarna har olika uppfattningar om hur den fackliga organisationen 
hanterar intern rörlighet. En påverkande faktor till att medlemmarna har svårt att 
beskriva hur den fackliga organisationen hanterar intern rörlighet skulle kunna 
vara att det är ett brett område och att det kan vara svårt för dem att få en 
konkret bild av hur organisationens arbete med detta ser ut. Möjligen underlättas 
detta inte heller av det faktum att de fackliga företrädarna har svårt att precisera 
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hur de arbetar med positiv intern rörlighet. Trots detta tror medlemmarna att den 
fackliga organisationen underlättar för intern rörlighet, men de kan inte ge några 
konkreta exempel. Det skulle kunna vara så att medlemmarna har en känsla av 
att organisationen ställer upp för dem i de fall det skulle bli aktuellt, vilket skulle 
kunna innebära att den fackliga organisationen främjar intern rörlighet. Denna 
eventuella tro på den fackliga organisationen som en stödjande part när 
medlemmen behöver hjälp, kan avspegla det som enligt Kjellberg (2002) är en 
del av en facklig organisations arbete. Stödjande arbete är något som de fackliga 
företrädarna till stor del tillämpar eftersom de arbetar mest med negativ intern 
rörlighet där de har rollen att stötta och hjälpa sina medlemmar att förhandla 
med arbetsgivaren. Detta skulle kunna bidra till medlemmarnas uppfattning av 
organisationens medverkan vid negativ intern rörlighet. 
 
En möjlig orsak till att den fackliga organisationen inte arbetar speciellt mycket 
med intern rörlighet och att det blir svårt att definiera detta arbete kan vara att 
denna fråga inte har stöd på högre nivåer inom den fackliga organisationen. Det 
verkar dock finnas en vilja hos de fackliga företrädarna att arbeta med intern 
rörlighet, men avsaknaden av tydliga direktiv kan eventuellt försvåra detta 
arbete. De fackliga företrädarna anser att det beror på att den förtroendevalda 
styrelsen inte prioriterar intern rörlighet som arbetsområde. Detta arbetsområde 
finns inte med i den nu gällande verksamhetsplanen. Anledningen till att det inte 
finns några tydliga direktiv från högre nivå i den fackliga organisationen kan 
möjligen vara att styrelsen vill att hela organisationen ska arbeta och prioritera 
samma frågor på alla nivåer. Vilket i linje med Kjellbergs (2002) resonemang 
skulle kunna bero på att den fackliga organisationen vill ha en större påverkan 
på arbetsgivarna i utvalda frågor. Att intern rörlighet inte är en prioriterad fråga 
av den förtroendevalda styrelsen skulle kunna vara försvårande för den fackliga 
organisationens arbete med detta. Det finns motsägelser mellan de fackliga 
företrädarna eftersom alla är överens om att intern rörlighet inte är en prioriterad 
fråga utom en person. Denne menar att frågan är högt prioriterad och att den 
fackliga organisationen har påverkat arbetsgivaren att ta detta i beaktande. 
Möjligen kan dessa skilda uppfattningar bero på hur de fackliga företrädarna 
arbetar mot arbetsgivaren. Eftersom en person uppfattar att de påverkar 
kommunens arbete med intern rörlighet positivt skulle detta kunna innebära att 
den fackliga organisationen ändå i viss grad främjar intern rörlighet i 
kommunen.  
 
Det finns olika uppfattningar hos de fackliga företrädarna om hur deras 
inflytande på intern rörlighet i kommunen ser ut. Överlag verkar inflytandet vara 
förhållandevis svagt på grund av både arbetsgivarens och den fackliga 
organisationens låga intresse för facklig inblandning. Eventuellt skulle den 
fackliga organisationens inflytande kunna vara större om de stod på sig mer i 
denna fråga. Även medlemmarna anser att organisationens inflytande skulle 
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kunna vara bättre. Detta går i linje med en undersökning av Nelander & Goding 
(2002) där resultat visar på att medlemmar vill att fackliga organisationer ska ha 
mer inflytande gentemot arbetsgivarna. Det svaga inflytandet skulle kunna 
innebära att den fackliga organisationens påverkan på kommunens arbete med 
intern rörlighet försvåras och därmed försvåras också medlemmarnas 
möjligheter till detta.  
 
En facklig företrädare menar att de gemensamt med kommunen har arbetat fram 
en ny organisation som främjar intern rörlighet vilket skulle kunna bidra till 
ökade möjligheter till detta för medlemmarna. Att den fackliga organisationen 
har anpassat sig enligt kommunens omorganisation ökar enligt Viklund (2002) 
den fackliga organisationens chanser att påverka arbetsgivaren. Det kan 
möjligen vara en god förutsättning för den fackliga organisationens främjande 
av intern rörlighet. Det är dock enligt Bruun (2004) viktigt att den fackliga 
organisationen inser att den interna rörligheten inte får bli för hög eftersom det 
istället kan påverka arbetstagarnas motivation och ansvarstagande negativt. 
Bruun (2004) anser även att det kan förekomma en stimulerande rörlighet inom 
en långvarig anställning i en och samma organisation som exempelvis 
kommunen. Därför kan det vara önskvärt för den fackliga organisationen att 
sträva efter att främja en motiverande rörlighet inom anställningen för sina 
medlemmar utan att den blir överstimulerad i någon riktning. 
 
Det kan vara positivt att de fackliga företrädarna och medlemmarna har liknande 
uppfattningar om medlemmarnas eget ansvar för positiv intern rörlighet. 
Anledningen till detta är att den fackliga organisationen genom de liknade 
uppfattningarna arbetar utifrån medlemmarnas önskemål (jmf Kjellberg, 2002). 
Att den fackliga organisationens arbete utgår från medlemmarnas önskemål kan 
kanske främja medlemmarnas möjlighet till positiv intern rörlighet, eftersom 
skilda meningar skulle kunna försvåra den fackliga organisationens arbete. 
 
En uppfattning från de fackliga företrädarna är att deras ansvar för intern 
rörlighet är att arbeta för en bra personalpolitik och stötta sina medlemmar i 
denna fråga (jmf Antilla, 2001; Furåker, 2006; Kjellberg, 2002) samt att påverka 
arbetsgivaren att skapa en organisation som stödjer intern rörlighet. Att den 
fackliga organisationen upplever detta som sitt ansvar kan vara främjande för 
medlemmarnas interna rörlighet inom kommunen. De fackliga företrädarna 
anser även att ansvaret för arbetet med intern rörlighet är kommunens, vilket 
enligt Viklund (2002) kan bero på att den fackliga organisationen vill anpassa 
sig efter arbetsgivarens strategier för att inte förlora inflytande. Kanske kan den 
fackliga organisationen främja medlemmarnas interna rörlighet mer genom att 
på eget initiativ se möjligheter att påverka arbetsgivaren och inte låta sig styras 
av arbetsgivarens arbete i frågan. En sådan utveckling av arbetet skulle gå i linje 
med medlemmarnas önskemål att arbetsgivaren oftare borde lyssna på den 
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fackliga organisationen då de företräder arbetstagarna. Eventuellt försvårar den 
fackliga organisationen för möjligheterna till sin påverkan på medlemmarnas 
interna rörlighet i de fall de inväntar arbetsgivarens agerande i arbete med intern 
rörlighet. 
 
Företrädarna anser att den fackliga organisationen även tar ansvar vid negativ 
intern rörlighet eftersom detta är något de arbetar mycket med men att deras 
ansvar i detta kan förbättras. Denna önskan finns även hos medlemmarna. En 
möjlig förklaring till denna önskan om ytterligare stöd vid negativ intern 
rörlighet skulle kunna vara att medlemmar i en sådan situation upplever en 
psykologisk påfrestning samt en dramatisk förändring av sitt liv (Furåker, 2004). 
Genom detta ansvarstagande kan den fackliga organisationen främja intern 
rörlighet för medlemmarna eftersom det underlättar för den enskilde individen 
att hantera negativ intern rörlighet men att det främjande arbetet skulle kunna 
förbättras ytterligare. 
 

5.3 Förutsättningar för intern rörlighet 
 
Den person som arbetar regionalt inom den fackliga organisationen anser att 
organisationens arbetssätt ibland kan utgöra hinder för intern rörlighet på grund 
av att de arbetar utifrån sina medlemmars intressen. Kjellberg (2002) menar att 
fackliga organisationer trots allt bör agera utifrån medlemmars intressen och 
företräda medlemmarna i frågor som de själva inte kan hantera. Att arbete 
utifrån medlemmarnas önskemål kan ses som ett hinder är på grund av att den 
fackliga organisationen arbetar utifrån dessa önskemål även om det innebär att 
intern rörlighet motarbetas. En sådan situation skulle kunna bero på att 
medlemmen övervärderar tryggheten i den gamla anställningen och därför inte 
vill röra på sig (jmf Lantz & Friedrich, 2006). Detta kan eventuellt försvåra den 
fackliga organisationens arbete med att främja intern rörlighet för sina 
medlemmar, men det kan kanske vara svårt att komma runt detta bevarande 
arbetssätt och samtidigt arbeta utifrån medlemmarnas vilja och intressen.  
 
Kommunens tidigare organisation med flera anställningsmyndigheter utgjorde 
enligt de fackliga företrädarna ett hinder för den interna rörligheten. Detta 
genom att arbetstagare inom en anställningsmyndighet var tvungna att säga upp 
sig om de ville arbeta inom en annan anställningsmyndighet. Även Lund (2006) 
menar att LAS i detta fall skulle kunna utgöra ett hinder för intern rörlighet för 
anställda inom kommunen. Han anser att arbetstagarna i sådana fall blir mindre 
benägna att röra sig internt inom organisationen eftersom de hamnar sist på 
LAS-listan då de träder in i en ny anställning. Detta hinder finns ej kvar i dag då 
en facklig företrädare framhåller att den fackliga organisationen tillsammans 
med arbetsgivarna arbetat fram den nya organisationen som främjar intern 
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rörlighet i kommunen. Detta går i linje med Lunds (2006) resonemang om de 
ökade möjligheter tillsvidareanställda har till intern rörlighet. Detta resonemang 
skulle kunna tyda på att den fackliga organisationens möjligheter att främja 
intern rörlighet i större utsträckning för sina medlemmar i kommunen har 
underlättats. 
 
Kanske kan den samförståndsprincip som den fackliga organisationen strävar 
efter i förhandlingar utgöra ett hinder för medlemmarna. Rosengren (1997) 
menar att detta normalt är en givande arbetsstrategi för fackliga organisationer. 
På grund av att vissa arbetsgivare i kommunen, även är den fackliga 
organisationens medlemmar, kan det eventuellt skapa svårhanterliga situationer 
för den fackliga organisationen. Detta eftersom de ska tillfredsställa 
medlemmarnas intresse från två olika håll, vilket skulle kunna leda till att den 
fackliga organisationen i vissa situationer förhåller sig alltför neutral. Även 
medlemmar uppfattar detta och anser det kan ligga till grund för orättvisa beslut. 
Sådana situationer skulle kunna verka försvårande för den fackliga 
organisationens påverkan på intern rörlighet hos vissa arbetsgivare inom 
kommunen.  
 
De fackliga företrädarna uppfattar att vissa medlemmar kan uppleva en rädsla 
inför att söka ett nytt arbete internt eftersom det kan uppstå en konflikt med 
nuvarande arbetsgivare. Detta kan vara ett problem som hindrar förekomsten av 
intern rörlighet och som den fackliga organisationen skulle kunna arbeta för att 
motverka, vilket de även själva anser. Om den fackliga organisationen fick till 
stånd en ökad förståelse och insikt i intern rörlighet och på vilka sätt det skulle 
kunna gynna både arbetsgivare och medlemmar skulle möjligen benägenheten 
till sådana konflikter minska. Det torde även vara arbetsgivarens ansvar att 
motverka dessa negativa attityder till intern rörlighet då även de skulle kunna 
dra fördel av om dessa konflikter inte finns. Från medlemmarnas håll anses det 
finnas personer som borde röra sig internt, men som av olika anledningar inte 
gör det. Lantz & Friedrich (2006) påpekar att arbetstagare kan känna att 
anställningstryggheten minskar om de rör sig i arbetslivet, vilket skulle kunna 
vara en orsak till att personer drar sig för detta. För att undvika problemet kan 
det vara av vikt att den fackliga organisationen påvisar fördelarna och 
informerar om intern rörlighet för att minska eventuella farhågor. Utifrån detta 
resonemang skulle den fackliga organisationen kunna arbeta mer för att främja 
intern rörlighet för sina medlemmar i kommunen men då detta inte görs 
försvårar organisationen medlemmarnas möjligheter till detta.  
 
Den fackliga organisationen kräver av arbetsgivarna att medlemmarna ska ha 
medarbetarsamtal en gång per år där individuella kompetensutvecklingsfrågor 
ska lyftas. Detta kan vara en fördel för medlemmarnas möjligheter till intern 
rörlighet då kompetensutveckling ökar sannolikheten för detta enligt Garavan & 
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Coolahan (1996). Detta kan också vara ett sätt för den fackliga organisationen 
att föra en politik som leder till att medlemmar får nödvändig kompetens vilket 
Antilla (2001) menar är de fackliga organisationernas ansvar. Detta skulle kunna 
innebära att den fackliga organisationen till viss del lägger ansvaret för 
kompetensutveckling på den enskilde individen i medarbetarsamtalet. Antilla 
(2001) menar också att det är individens eget ansvar att synliggöra sitt 
kompetensbehov för arbetsgivaren. Den fackliga organisationen tillhandahåller 
dock enligt medlemmarna användbara kurser och föreläsningar för den egna 
kompetensen. På så sätt skulle de kunna ge medlemmarna förutsättningar att 
hantera kompetensfrågorna i medarbetarsamtalen. Detta skulle dock kunna 
innebära att medlemmar får olika förutsättningar till kompetensutveckling 
eftersom alla människor skiljer sig åt i förmåga och benägenhet att på eget 
initiativ upprätthålla nödvändig kompetens och anställningsbarhet (Lantz & 
Friedrich, 2006). Genom att medlemmarna har olika benägenhet och förmåga att 
hantera sina kompetensfrågor kan den fackliga organisationens inställning i 
denna fråga ge olika följder för varje medlem. För vissa kan det verka främjande 
men för andra gör det varken till eller ifrån. 
 
Genom att den fackliga organisationen hjälper medlemmarna att ta eget ansvar 
för kompetensutveckling och synliggöra sina kompetensbehov kan de möjligtvis 
även underlätta arbetsgivarens arbete med kompetensutveckling, vilket i sin tur 
skulle kunna öka medlemmarnas möjligheter till intern rörlighet. Detta genom 
att medlemmarna kan synliggöra sina kompetensbehov vilket skulle kunna 
underlätta arbetsgivarens strategiska arbete med kompetensutvecklingsfrågor. 
Detta strategiska arbete menar KKR (2003) är betydelsefullt för en organisation 
och dess utveckling och därmed kan det även vara av vikt för medlemmarnas 
utveckling och möjligheter, vilket även individuella karriärplaner är bidragande 
till (jmf Garavan & Coolahan, 1996). Även Furåker (2004) anser att det är 
nödvändigt att ta tillvara kunskap och erfarenhet som finns hos redan anställda 
inom organisationer genom intern rörlighet för att främja både organisationers 
och individers utveckling. Genom att den fackliga organisationen hjälper 
medlemmarna att ta eget ansvar för kompetensutveckling kan de bidra till ökade 
möjligheter till intern rörlighet vilket skulle kunna ses som främjande. 
 
De fackliga företrädarna anser att de arbetar för att främja medlemmarnas 
attraktivitet till sitt arbete vilket är betydelsefullt för att de ska vilja röra sig 
internt (jmf Pilar de Luis Carnicer et al, 2004).  Hälften av medlemmarna anser 
dock att den fackliga organisationen inte arbetar för att främja detta. De vill att 
den fackliga organisationen ska arbeta mer för individuell lönesättning, som 
Pilar de Luis Carnicer et al (2004) menar är ytterligare en faktor som kan 
påverka attraktiviteten positivt. Därmed skulle den fackliga organisationen 
kunna göra mer för att öka medlemmarnas attraktivitet till sina arbeten samt 
deras benägenhet att stanna kvar i kommunen. Däremot finns det även 
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medlemmar som anser att den fackliga organisationen främjar attraktiviteten 
genom att de tillsammans med arbetsgivaren tagit fram bra avtal kring 
arbetstider som kan ses som en förmån, vilket Pilar de Luis Carnicer et al (2004) 
anser kan främja attraktivitet. Detta arbete från den fackliga organisationen, för 
att främja medlemmarnas attraktivitet till sina arbeten, skulle kunna bidra till att 
gynna deras interna rörlighet. Möjligen kan den fackliga organisationen även 
bidra till medlemmars upplevda attraktivitet till sina arbeten genom att de 
kontrollerar tjänstegruppers faktiska kompetens och arbetsuppgifter för att se till 
att de har rätt lön. Detta går i linje med Kjellbergs (1997) resonemang om 
fackliga organisationers ökade uppmärksamhet i dessa frågor. Det arbete den 
fackliga organisationen utför för medlemmarnas attraktivitet till sitt arbete kan 
ses som främjande för deras interna rörlighet, men det kan som tidigare nämnts 
finnas utrymme för organisationen att främja detta ytterligare. 
 
De fackliga företrädarna är positivt inställda till kommunens policy angående 
internrekrytering, vilket även medlemmarna uppfattar och detta är enligt 
Garavan & Coolahan (1996) en viktig förutsättning för intern rörlighet. 
Medlemmarna anser dock att den fackliga organisationen skulle kunna engagera 
sig mer i arbetsgivarens arbete med internrekrytering. De efterlyser mer fackligt 
ifrågasättande när externrekryteringar beviljas då tjänster i första hand ska 
utlysas internt. En förklaring till det bristande ifrågasättandet medlemmarna 
upplever kan vara att de fackliga företrädarna tycker att även externrekrytering 
är nödvändig i viss mån. Även de fackliga företrädarna anser att de skulle kunna 
engagera sig mer i arbetsgivarens arbete med internrekrytering. Om de fackliga 
företrädarna gjorde detta skulle de kunna granska de externrekryteringar som 
görs och också kontrollera att inga sökanden med rätt kompetens finns internt. 
Garavan & Coolahan (1996) samt Furåker (2006) påtalar att det är bättre att 
externrekrytera om de lämpliga kvalifikationerna för en ledig tjänst saknas 
internt då det annars ger negativa konsekvenser för intern rörlighet. Den fackliga 
organisationen skulle således kunna främja möjligheterna till intern rörlighet för 
medlemmarna i större utsträckning genom att delta mer vid rekryteringar. Det 
finns dock en skillnad i uppfattningarna om den fackliga organisationens 
inblandning i internrekrytering hos de fackliga företrädarna vilket skulle kunna 
bero på i vilken utsträckning de arbetar med internrekrytering.  
 
De fackliga företrädarna och majoriteten av medlemmarna menar att den 
fackliga organisationen arbetar för att medlemmarnas psykosociala arbetsmiljö 
ska vara god vilket, enligt Rothstein & Boräng (2006), är en förutsättning för att 
intern rörlighet inte ska hämmas. Det finns dock en avvikande uppfattning från 
medlemmarna där det framkommer att den fackliga organisationen inte märks i 
arbetet med psykosocial arbetsmiljö, samt att medlemmar som behöver hjälp 
inte alltid klarar att be om det. Den fackliga organisationens hjälp till en medlem 
som på grund av sin psykosociala arbetsmiljö mår dåligt kan vara nödvändig för 
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att denne ska kunna röra på sig och därigenom erhålla bättre förutsättningar för 
sitt framtida arbetsliv (jmf Hagström, 2005). Majoriteten av medlemmarna 
uppfattar ändå att den fackliga organisationen kan tillhandahålla stöd i svåra 
situationer rörande den psykosociala arbetsmiljön, vilket skulle kunna innebära 
att de söker hjälp i ett tidigt skede. Förhoppningsvis skulle detta kunna innebära 
att medlemmen fångas upp innan de hamnar i exempelvis en sjukskrivning (jmf 
Rothstein & Boräng, 2006). Därmed kan kanske detta arbete för en god 
psykosocial arbetsmiljö från den fackliga organisationen verka främjande för 
medlemmarnas interna rörlighet, men de skulle kunna göra mer. Medlemmarna 
kan ha olika uppfattningar om hur den fackliga organisationen hanterar 
psykosocial arbetsmiljö beroende på vilka personliga erfarenheter de har av 
detta.  
 
Medlemmarna och de fackliga företrädarna menar att den fackliga 
organisationen arbetar för att underlätta kombinationen mellan familjeliv och 
arbetsliv vilket är en förutsättning för intern rörlighet då en konflikt mellan 
dessa hämmar detta (Garavan & Coolahan, 1996; Pilar de Luis Carnicer et al, 
2003). Den fackliga organisationen tar fram förutsättningar för att kombinera 
arbetsliv och familjeliv genom att förhandla med arbetsgivaren om fördelaktiga 
arbetstider för sina medlemmar. Medlemmarna uppfattar dessa som 
underlättande i kombinationen mellan arbete och familj (jmf Pilar de Luis 
Carnicer et al, 2004). Detta kan minska risken för konflikt mellan arbete och 
familj och skulle i sin tur kunna underlätta intern rörlighet för medlemmarna. 
Därmed skulle det kunna ses som att den fackliga organisationen främjar intern 
rörlighet för sina medlemmar inom kommunen genom att gynna kombinationen 
mellan arbetsliv och familjeliv. Att det finns en uppfattning bland medlemmarna 
där de anser att den fackliga organisationen inte påverkar kombinationen mellan 
arbetsliv och familjeliv skulle möjligen kunna bero på att organisationens arbete 
med lön och arbetstid tas förgivet. Detta är nämligen enligt Nelander & Goding 
(2002) ett grundläggande arbetsområde som ständigt är aktuellt inom fackligt 
arbete.  
 
De fackliga företrädarna samt en av medlemmarna uppfattar att ålder är en 
begränsning när det gäller intern rörlighet. De nämner att det kan bero på normer 
kring rörlighet och ålder (jmf Garavan & Coolahan, 1996). Kanske skulle den 
fackliga organisationen genom sin vetskap om äldres begränsningar till intern 
rörlighet kunna arbeta för att minska dessa och på så sätt inte försvåra intern 
rörlighet för medlemmarna på grund av ålder. Majoriteten av medlemmarna 
uppfattar dock att äldre personer inte har några begränsningar för intern rörlighet 
i motsats till den fackliga organisationen och vad forskning påvisar (jmf 
Furåker, 2006; Garavan & Coolahan, 1996; Pilar de Luis Carnicer et al 2004). 
Möjligen skulle det kunna bero på att kommunens internrekryteringspolicy 
påverkar äldres interna rörlighet i kommunen positivt genom att äldre kan 
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inneha kompetens och erfarenhet från organisationen som gör dem lämpligast 
bland internt sökande.  
 
Varken medlemmar eller fackliga företrädare vet om det är skillnad mellan män 
och kvinnor i förhållande till intern rörlighet inom kommunen. Enligt teori inom 
området är rörligheten högre bland män än kvinnor (Andersson & Tegsjö, 2006; 
Pilar de Luis Carnicer et al, 2003). Att det trots detta inte uppfattas några 
skillnader mellan könen i förekomsten av intern rörlighet i kommunen skulle 
kunna bero på att det är en kvinnodominerad organisation och att intern rörlighet 
inom denna grupp vara mer påtaglig. Det skulle kunna finnas en möjlighet att 
män rör sig mer i förhållande till proportion i kommunen vilket kan bidra till 
upplevelsen av en jämställd rörlighet. De fackliga företrädarna och majoriteten 
av medlemmarna upplever ändå att den fackliga organisationen arbetar för 
jämställdhet mellan könen vid intern rörlighet. Detta arbete skulle kunna främja 
medlemmarnas möjligheter för intern rörlighet i samma utsträckning för båda 
könen. 
 
Det kan vara så att alla de förutsättningar för intern rörlighet, som diskuterats 
ovan, slutligen påverkas av individuella aspekter. Furåker (2006) menar 
nämligen att en individs beslut kring intern rörlighet även påverkas av dennes 
benägenhet, vilja och beredskap till att genomföra en förändring. 
 
Både fackliga företrädare och medlemmar vill utveckla den fackliga 
organisationens arbete med att främja intern rörlighet för medlemmarna i 
kommunen inom i stort sett samma områden. Vilket torde vara en bra grund för 
utvecklandet av arbetet. Det torde även innebära en god förutsättning för att den 
fackliga organisationen även i framtiden ska främja sina medlemmars interna 
rörlighet i kommunen. 
 
För att sammanfatta diskussionen och på ett tydligare sätt åskådliggöra det vi 
kommit fram till presenteras nedan på vilka sätt den fackliga organisationens 
arbete är främjande respektive försvårande för medlemmarnas möjligheter till 
intern rörlighet. Vi har valt att lyfta fram det arbete som främjar och försvårar 
men det finns dock områden där detta kan förbättras.  
 
Tabell 1. Den fackliga organisationens främjande och försvårande för intern rörlighet. 

 Främjar Försvårar 
Innebörden av 
intern rörlighet 

- Genom att medlemmar och 
fackliga företrädare har samma 
syn på intern rörlighet 
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 Främjar Försvårar 

Intern rörlighet i 
praktiken 

- Genom medlemmarnas känsla 
av organisationens stöd. 
- Till viss grad genom påverkan 
på kommunens arbete med 
intern rörlighet. 
- Genom anpassning till 
kommunens nya organisation. 
- Genom liknade uppfattningar 
som medlemmarna om ansvar 
vid positiv intern rörlighet. 
- Genom att föra en 
personalpolitik som främjar 
intern rörlighet. 
- Genom att ta ansvar vid 
negativ intern rörlighet. 

- Genom att intern rörlighet inte 
är en prioriterad fråga av den 
förtroendevalda styrelsen. 
- Genom svagt inflytande på 
intern rörlighet i kommunen. 
- Genom att invänta 
arbetsgivarens agerande i arbetet 
med intern rörlighet.  
 

Förutsättningar 
för intern 
rörlighet 

- Genom medverkan i 
framtagandet av kommunens 
nya organisation. 
- För vissa medlemmar genom 
att tillhandahålla utbildning i den 
egna kompetenshanteringen. 
- Genom att gynna 
medlemmarnas attraktivitet till 
sitt arbete. 
- Genom att vara positivt 
inställda till internrekrytering. 
- Genom att arbeta för god 
psykosocial arbetsmiljö. 
- Genom att underlätta 
kombinationen mellan arbete 
och familj. 
- Möjligen genom vetskap om 
äldres begränsningar till intern 
rörlighet. 
- Genom arbete för jämställdhet 
vid intern rörlighet. 

- Genom bevarande arbetssätt. 
- Genom användandet av 
samförståndsprincipen när 
arbetsgivaren representeras av 
en medlem.  
- Genom att inte motarbeta 
rädsla hos medlemmarna för 
intern rörlighet. 
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6. KRITISK REFLEKTION 
 
När det gäller validiteten i vår studie, det vill säga om resultaten stämmer 
överens med verkligheten, anser vi att vi har eftersträvat ett så trovärdigt resultat 
som möjligt. Merriam (1994) menar att ett resultat alltid är påverkat av 
uttolkaren samt att man inte kan observera en företeelse utan att förändra den. 
Även Kvale (1997) framhåller att en intervjusituation inte är ett ömsesidigt 
samspel mellan två likställda parter då intervjuaren styr situationen. Vi håller 
med om detta resonemang och tror att intervjuerna kan ha fått 
intervjupersonerna att tänka vidare kring intern rörlighet men att vi styrt dessa 
funderingar genom våra frågor. Vi anser ändå att vi minskat riskerna för 
feltolkningar av empirin då vi båda var närvarande vid genomförandet av 
intervjuerna samt ordagrant transkriberade dessa. Vi genomförde även analysen 
av resultatet tillsammans och dessa åtgärder sammantaget tror vi har bidragit till 
att öka trovärdigheten av studien eftersom vi tror att det kan vara lättare att 
misstolka empiri utifrån endast en persons förståelse. Däremot skulle studien 
eventuellt kunnat dra fördel av om alla intervjupersonerna fått ta del av 
rörlighetsdiskursen innan intervjuernas genomförande, eftersom rörlighet är ett 
brett begrepp som kan vara svårt att relatera och knyta an till. 
 
Eftersom vi endast utgår från ett fall kan inte vårt resultat generaliseras. Tanken 
är dock inte att uppnå ett generaliserbart resultat som gäller för hela 
populationer. Detta anser även Yin (2003) som menar att målet med fallstudier 
inte är en statistisk generalisering utan att expandera teorier och analytiskt 
generalisera dessa. Det vill säga att resultatet kan generaliseras till en bredare 
teori. Merriam (1994) menar att det blir problematiskt med extern validitet vid 
fallstudier eftersom det är ett ändamålsenligt fall som undersöks på djupet och 
strävan inte är att finna generella giltigheter för många aktörer eller enheter. 
 
Vi har i alla faser av vår studie eftersträvat en så god reliabilitet, tillförlitlighet, 
som möjligt. Vi deltog båda vid samtliga intervjuer som dessutom spelades in 
och transkriberades vilket gjorde att vi i efterhand kunde gå tillbaka och 
kontrollera om vi uppfattat intervjupersonerna rätt. Patel & Davidson (2003) 
menar att det faktum att vi båda var närvarande vid alla intervjuer samt spelade 
in dessa ökade interbedömarreliabiliteten. 
 
Att intervjupersonerna själva valde var de skulle intervjuas kan ha bidragit till 
att de kände sig trygga i intervjusituationen. Men däremot kan omständigheten 
att vi båda var närvarande vid alla intervjuer gjort att intervjupersonerna känt sig 
obekväma vid intervjutillfället, vilket kan ha påverkat deras svar. Att vi spelade 
in intervjuerna kan även det ha påverkat intervjupersonerna och deras svar men 
det var inget som vi märkte. 
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Av etiska skäl har vi valt att inte använda den fackliga organisationens namn i 
studien eftersom vi ville minska möjligheterna till identifiering av 
intervjupersonerna. Vi tycker inte heller att kännedom om vilken facklig 
organisation studien baseras på gör skillnad för resultatet. Dessutom anser vi att 
detta minskar risken för att intervjupersonerna i studien eventuellt lider skada 
genom sin medverkan. Därmed anser vi att de fördelaktiga konsekvenserna av 
studien borde överväga eventuellt negativa (jmf Kvale 1997). 
 
Något som kan ha påverkat studien är att alla intervjupersoner utom en är 
kvinnor. Att majoriteten av intervjupersonerna är kvinnor var dock inte ett 
avsiktligt urval. Kanske blev det så eftersom vi inte hade tydliga krav på vilka 
intervjupersoner vi önskade. Dessutom är kommunen en kvinnodominerad 
arbetsplats vilket gör att även den fackliga organisationens medlemmar till stor 
del är kvinnor. Vi anser att denna brist i vårt urvalsarbete kan ha givit 
konsekvenser för vår studie. Dessa eventuella konsekvenser tror vi dock inte är 
så stora i och med att majoriteten av de fackliga medlemmarna och anställda i 
kommunen är kvinnor. Därmed har förhoppningsvis de mest framträdande 
uppfattningarna ändå framkommit. Det övergripande målet med vår studie är 
inte heller att belysa om män och kvinnor har olika uppfattningar gällande intern 
rörlighet.  
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7. SLUTSATSER OCH VIDARE FORSKNING 
 
I detta kapitel presenteras studiens slutsatser samt förslag till fortsatt forskning 
inom området. 
 

7.1 Slutsatser 
 
Första slutsatsen vi kommit fram till är att den fackliga organisationen idag inte 
ännu prioriterar intern rörlighet som arbetsområde på alla nivåer i den fackliga 
organisationen. Detta arbetsområde finns inte i deras nu gällande 
verksamhetsplan och på så sätt åsidosätts arbetet med detta. I dag finns 
svårigheter och hinder med arbetet kring intern rörlighet som skulle kunna 
minska eller helt försvinna om det prioriterades som fråga i den fackliga 
organisationen. Om det fanns riktlinjer för hur den fackliga organisationen ska 
hantera intern rörlighet skulle arbetet med detta kunna bli mer lätthanterligt och 
tydligt för både organisationen och dess medlemmar. I dag uppfattas inte arbetet 
med intern rörlighet särskilt tydligt. Därför skulle påtagliga riktlinjer i hela den 
fackliga organisationen kunna förebygga oklarheter kring detta arbete och 
ytterligare kunna främja medlemmarnas interna rörlighet. 
 
Den andra slutsatsen är att den fackliga organisationen endast har ett tydligt 
inflytande i kommunens arbete med den negativa interna rörligheten och inte på 
positiv intern rörlighet. Negativ intern rörlighet är den variant av rörlighet som 
den fackliga organisationen till störst del arbetar med och det är i detta arbete 
som medlemmarna kräver den fackliga organisationens stöd, därav anledningen 
till deras inflytande i denna rörlighet. Vid den positiva interna rörligheten kan 
medlemmarna själva eller tillsammans med arbetsgivaren ansvara för 
tillämpningen. Om den fackliga organisationen vill ha mer inflytande i 
kommunens arbete med positiv intern rörlighet skulle de kunna framträda i en 
tydligare roll och vidga sitt synsätt inom denna fråga. Den fackliga 
organisationen kan påvisa vad de kan göra och vad deras arbete kan ge för 
praktiska implikationer för medlemmarnas positiva interna rörlighet. Deras 
arbete med de förutsättningar för intern rörlighet som vi studerat i denna studie 
kan ses som en del av deras praktiska arbete med intern rörlighet. Detta arbete 
skulle den fackliga organisationen kunna framhäva för både medlemmarna och 
kommunen för att påvisa sitt faktiska främjande arbete för intern rörlighet. Detta 
skulle kunna leda till att de får mer inflytande hos kommunen.  
 
Det är ett samarbete mellan arbetsgivare och den fackliga organisationen som 
skapar förutsättningar till god intern rörlighet då ingen aktör, enligt oss, kan göra 
detta på egen hand.  
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7.2 Förslag till vidare forskning 
 
I vår studie har vi enbart jämfört fackliga företrädare och medlemmars 
uppfattningar gällande en facklig organisations betydelse för intern rörlighet i en 
kommun. Att även undersöka arbetsgivarnas uppfattningar gällande den fackliga 
organisationens betydelse för intern rörlighet vore intressant. Detta eftersom 
arbetsgivarna har stora påverkansmöjligheter gällande den interna rörligheten i 
kommunen och även möjligheter att reglera den fackliga organisationens arbete 
med intern rörlighet. Att undersöka både arbetsgivarens och den fackliga 
organisationens uppfattningar gällande hur och i vilken mån de anser att de kan 
samarbeta med den interna rörligheten i kommunen skulle kunna vara av 
intresse för bägge parter. Detta vore även givande för både den fackliga 
organisationen och arbetsgivarnas framtida arbete med intern rörlighet i 
kommunen.  
 
Ett ytterligare förslag till vidare forskning är att göra en djupare undersökning 
inom den fackliga organisationen för att kunna identifiera hur intern rörlighet 
skulle kunna få högre prioritet i organisationen. En sådan undersökning skulle 
kunna leda till att den fackliga organisationen kan vidga sin syn och utveckla sitt 
arbete med intern rörlighet. Att synliggöra arenor inom organisationen där 
frågor om intern rörlighet kan behandlas skulle kunna resultera i framtagande av 
direktiv eller policyn gällande den fackliga organisationens arbete med intern 
rörlighet. Genom en undersökning av detta slag kan den fackliga organisationen 
öka prioriteten samt få en tydligare bild över hur arbetet med intern rörlighet ska 
bedrivas och på så sätt kunna främja den för deras medlemmar. 
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INTERVJUGUIDE – Fackliga företrädare Bilaga 1 
 
• Beskriv ditt arbete gentemot medlemmarna inom kommunen 

 
• Vad innebär intern rörlighet för dig? 

- Vilka typer av intern rörlighet anser du att det finns? 
 
 
HANTERING AV INTERN RÖRLIGHET 
 

• HUR arbetar ni på XXX praktiskt med intern rörlighet?  
- Ge exempel 
- Anser du att XXX främjar eller motverkar möjligheterna till intern rölighet för  
 sina medlemmar? Både positiv och negativ. 
- Skulle du vilja arbeta med intern rörlighet på ett annat sätt än vad ni gör idag?  
- Hur skulle du i så fall vilja arbeta med rörlighet? 
 

• NÄR arbetar du med intern rörlighet? 
 

• VAR arbetar du med frågor om intern rörlighet? 
- På vilka nivåer i organisationen? 
- Olika forum tex fackliga möten 
- Ensam eller tillsammans med andra? 

 
• Finns det HINDER inom XXX enligt din uppfattning när det gäller arbetet med intern 

rörlighet av medlemmar inom kommunen?  
 - I så fall vilka? 
 

• Hur skapar du som facklig företrädare eller XXX möjligheter att aktivt arbeta med 
intern rörlighet i verksamheten? 

- Vilken prioritet har frågor om intern rörlighet inom XXX 
- Finns det någon policy för intern rörlighet inom XXX? Är det önskvärt eller icke  

önskvärt? 
 

 
FÖRUTSÄTTNINGAR FÖR INTERN RÖRLIGHET 
 
• Anser du att XXX på något sätt arbetar för att främja kompetensutveckling för era 

medlemmar?         
- Hur anser du att detta görs? 
 

• Vilka aktiviteter relaterade intern rörlighet anser du bedrivs inom kommunen? 
- På vilka sätt involveras eller berörs du som facklig företrädare i frågor eller aktiviteter 
som berör intern rörlighet av personal inom kommunen? 
- Hur upplever ni på XXX att ert inflytande på intern rörlighet inom kommunen ser ut? 
 

• Hur uppfattar du att ni på XXX påverkar medlemmarnas känsla av attraktivitet till sitt 
arbete? 
  



 

• Hur uppfattar du att ni på XXX påverkar medlemmarnas löner, anställningstrygghet, 
arbetstillfredsställelse? 
 

• På vilket sätt arbetar ni på XXX med kommunen i deras arbete med internrekrytering?  
- Stödjande eller obefintligt? 
- Anser ni på XXX att internrekrytering är en bra eller dålig policy? 
 

• Anser du att XXX påverkar den psykosociala arbetsmiljön för era medlemmar? 
- Hur hanterar ni på XXX situationer då medlemmar mår psykiskt dåligt på grund av sin 

arbetssituation? 
- Gör ni på XXX något aktivt åt detta eller sköts det av kommunen?  
- Eller löser ni det gemensamt? 
 

• Uppfattar du, från XXXs håll, att LAS eller annan lagstiftning (i så fall vilken) skapar 
hinder eller möjligheter för intern rörlighet?   
- Hur tycker du att lagstiftningen påverkar XXXs arbete med den interna rörligheten? 

 
• På vilket sätt arbetar ni på XXX för att underlätta kombinationen mellan arbetsliv och 

familjeliv för era medlemmar? 
- Försöker ni påverka kommunen i denna fråga?  

- I så fall på vilket sätt? 
 
• Hur uppfattar du möjligheterna till intern rörlighet för äldre medlemmar?  
 
• På vilket sätt arbetar ni på XXX för jämställdhet mellan kvinnor och män när det gäller 

möjlighet till intern rörlighet? 
- Ser den interna rörligheten olika ut bland manliga och kvinnliga medlemmar inom 

kommunen? 
- Om den interna rörligheten skiljer sig mellan män och kvinnor vad kan det i så fall 

bero på?  
- Om problemet inte finns, vad kan det bero på? 
- Hur ser könsfördelningen ut bland era medlemmar inom kommunen? 

 
 
AVSLUT 
 
• Anser du att ni på XXX har behov av att arbeta mer med intern rörlighet? 

 
• Uppfattar du att ni på XXX underlättar eller försvårar möjligheterna till intern rörlighet för 

era medlemmar? 
 
• Något övrigt du vill tillägga? 

 



 

INTERVJUGUIDE – Medlemmar Bilaga 2 
 
• Har du rört dig internt inom kommunen? 

- Om ja, varför gjorde du det och hur upplevde du det? 
 

• Vad innebär intern rörlighet för dig? 
- Vilka typer av intern rörlighet anser du att det finns? 

 
 
HANTERING AV INTERN RÖRLIGHET 

 
• Beskriv HUR du uppfattar att XXX hanterar frågan om intern rörlighet.  

- Upplever du att den fackliga organisationen har något inflytande på intern rörlighet i 
kommunen? 

- Upplever du att XXX underlättar eller försvårar intern rörlighet inom kommunen? 
- Skulle du vilja att XXX arbetade med intern rörlighet på ett annat sätt än vad som görs 

idag? 
 

• NÄR uppfattar du att XXX arbetar med intern rörlighet? 
 

• Uppfattar du att det finns något som hindrar XXX att arbeta med intern rörlighet för er 
medlemmar?  
 
 

FÖRUTSÄTTNINGAR FÖR INTERN RÖRLIGHET 
 

• Anser du att XXX på något sätt arbetar för att främja kompetensutveckling för er 
medlemmar?         
- Hur anser du att detta görs? 

 
• Hur uppfattar du att XXX påverkar din känsla av attraktivitet till ditt arbete? 

 
• Anser du att XXX på något sätt arbetar stödjande med kommunen i deras arbete med 

internrekrytering? 
- I så fall hur? 
- Upplever du att XXX är positiva eller negativa till internrekrytering? 
 

• Hur anser du att XXX påverkar den psykosociala arbetsmiljön för er medlemmar? 
-  Hur hanterar XXX situationer då medlemmar mår psykiskt dåligt på grund av sin 

arbetssituation? 
- Upplever du att XXX gör något aktivt åt detta eller sköts det av kommunen? 
- Eller löser de det gemensamt? 

 
• Uppfattar du att LAS eller annan lagstiftning (i så fall vilken) skapar hinder eller 

möjligheter för intern rörlighet?   
- Hur upplever du att lagstiftningen påverkar XXXs arbete med intern rörlighet? 

 
• Hur anser du att XXX arbetar för att underlätta kombinationen mellan arbetsliv och 

familjeliv för er medlemmar? 
- Anser du att XXX försöker påverka kommunen i denna fråga? I så fall på vilket sätt? 



 

• Hur uppfattar du äldre medlemmars möjligheter till intern rörlighet i kommunen? 
 

• Upplever du att XXX på något sätt arbetar för jämställdhet mellan kvinnor och män när 
det gäller möjlighet till intern rörlighet? 
- Upplever du att den interna rörligheten ser olika ut bland manliga och kvinnliga 

medlemmar inom kommunen? 
- Om den interna rörligheten skiljer sig mellan män och kvinnor vad tror du att det i så 

fall kan bero på?  
- Om problemet inte finns, vad kan det bero på? 

 
 
AVSLUT 
 
• Upplever du att det finns ett behov av att XXX arbetar mer med intern rörlighet för er 

medlemmar? 
 

• Något övrigt du vill tillägga? 
 
 


