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Abstract 
Bakgrund: 
I dagens föränderliga omvärld med snabba förändringar inom teknologi och marknadsförhållanden krävs flexibilitet för att 
överleva som organisation. I dag efterfrågas flexibla medarbetare med bred kompetens snarare än specialister, vilket gör att nya 
kompetenskrav ställs på personalen. Ett sätt att skapa ett flexibelt företag med flexibla medarbetare är genom intern rörlighet. 
Många företag har förstått vikten av intern rörlighet men saknar en övergripande plan, visioner och strategier för hur detta ska 
åstadkommas, vilket kan sättas i relation till att en av de mest konsekventa iakttagelserna i ledningslitteratur är att ”utan tydliga 
mål sker ingen handling”. Organisationer efterfrågar horisontell rörlighet medan medarbetare främst är intresserade av att 
avancera i hierarkin och röra sig vertikalt. För att överbrygga denna skillnad krävs att organisationens styrsystem, som har till 
syfte att generera för organisationen önskvärda beteenden, styr medarbetarna i rätt riktning. Styrsystemet skapar, beroende på dess 
utformning, både hinder och stöd för rörlighet. Det är därför av vikt att styrsystemet utformas på ett sätt som stödjer intern 
rörlighet. För att kunna göra det krävs en medvetenhet om vilka faktorer i styrsystemet som påverkar rörligheten 
Syfte: 
Syftet med studien är att undersöka hur organisationers styrsystem kan hindra respektive främja intern rörlighet. 
Genomförande: 
Studien har genomförts som en fallstudie på ett högteknologiskt industriföretag med stor andel ingenjörer. Det empiriska 
materialet samlades in genom intervjuer med åtta mellanchefer på företaget. 
Resultat: 
Studien visar att en rad faktorer i styrsystemet påverkar den interna rörligheten, och beroende på hur styrsystemet är utformat är 
dessa antingen hindrande eller främjande för organisationens interna rörlighet. Exempel på faktorer som vi funnit påverkar den 
interna rörligheten är; organisationsstruktur, ansvarsstruktur, organisationskultur och mått. 
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Abstract 
 
Background: 
In today’s rapidly changing environment, flexibility is needed to survive as an organization. Today flexible co-workers with wide 
competence rather than specialists are required and that makes new demands on the competence of the staff.  One way to create a 
flexible organization is by internal mobility. Many companies have realised the importance of internal mobility but lacks a 
comprehensive plan, visions and strategies for how this is to be accomplished. This can be compared to the fact that most of the 
leadership literature emphasize that there will be no action without clear goals. Organizations demands lateral mobility but co-
workers are mainly interested in climbing the hierarchy and moving vertically. To overcome this difference it is necessary that the 
organization’s management control system, which has the purpose of generating desirable behaviours, controls the co-workers in 
the right direction. The management control system creates, depending on its design, both obstacles and support for mobility. It is 
therefore of importance that the management control system is designed in a way that supports internal mobility. That requires 
awareness about which factors in the management control system that affects the mobility. 
Purpose: 
The purpose is to examine how organizations´ management control systems can hinder respectively facilitate internal mobility. 
Realisation: 
The thesis has been carried out as a case study by conducting eight interviews with middle managers in a high technology 
company with a large share of engineers.  
Results: 
The results show that several factors in the management control system affect the internal mobility and depending on the design 
of the management control system, these factors are hindering or facilitating the mobility of the organization. Example of factors 
that we found affect internal mobility is; organizational structure, responsibility structure, organizational culture and measures. 
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1 Inledning 
 

I detta kapitel leder vi in läsaren i ämnet, samt redovisar en bakgrund till det 

aktuella problemområdet. Vidare presenteras undersökningens syfte. 

 

1.1 Bakgrund 
I dagens oberäkneliga omvärld med snabba förändringar inom teknologi och 

marknadsförhållanden krävs flexibilitet för att överleva som organisation. En 

flexibel organisation som har förmågan att utveckla sig och omorganisera sig när 

det krävs, har större möjligheter att vara framgångsrik i en miljö med ökande 

nationell och internationell konkurrens. De flesta organisationer gör redan vad de 

kan för att maximera kapacitetsutnyttjandet av maskiner. Idag anses dock 

personalen i mångt och mycket vara den avgörande framgångsfaktorn och att bara 

optimera kapacitetsutnyttjandet av maskiner är inte längre tillräckligt. För att 

snabbt kunna reagera på omvärldsförändringar måste organisationen även utnyttja 

de personella resurserna på bästa sätt och ta till vara på den kompetens som finns. 

Att inte utnyttja personalens kunskaper, erfarenheter och kompetens fullt ut är 

slöseri med resurser. (DS 2000:49) I takt med att den tekniska utvecklingen 

framskrider uppstår dessutom nya kompetensbehov som måste försörjas, och detta 

har lett till att organisationer efterfrågar medarbetare som är flexibla snarare än 

specialiserade. Ett sätt att skapa ett flexibelt företag med flexibla medarbetare är 

genom intern rörlighet. Detta då en aktiv satsning på intern rörlighet förbättrar 

kompetensförsörjningen, vilket i sin tur skapar en effektiv organisation som snabbt 

kan ställa om sig till nya förhållanden. (Rolfer, 1999)  
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En studie av 24 stora svenska företag visar att samtliga anser att intern rörlighet är 

viktigt för företagets framgång, men att det är få som har en övergripande plan, 

visioner och strategier för hur den interna rörligheten ska åstadkommas. (HRB, 
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2002) Detta kan sättas i relation till att en av de mest konsekventa iakttagelserna i 

ledningslitteratur är att ”utan tydliga mål sker ingen handling”. (Hansson, 2003) 
 

1.2 Problemdiskussion 
Behovet av flexibilitet i kombination med plattare organisationsstrukturer och 

minskad tillväxt för många organisationer har medfört att dessa efterfrågar 

horisontell rörlighet snarare än vertikal sådan. Den horisontella rörligheten anses 

ge den breda erfarenhet och kompetens som organisationerna efterfrågar för att 

kunna uppnå önskvärd flexibilitet. (Caudron, 1994) Problemet är dock att den i 

många fall enda tänkbara rörligheten för individen är vertikal, det vill säga att 

klättra i hierarkin och utföra mer ansvarsfyllda arbetsuppgifter samt få högre lön. 

(Hansson, 2003) 

 

Organisationen kan inte beordra fram horisontell rörlighet av dess medarbetare, 

utan initiativet måste komma från medarbetarna själva. Organisationen måste 

därför få medarbetarna att förstå vikten av horisontell rörlighet och skapa en vilja 

hos medarbetarna att ta initiativ till detta önskvärda beteende. Organisationens 

styrsystem syftar till att generera för organisationen önskvärda beteenden varför 

organisationen måste organisera, leda och belöna på ett sätt som skapar 

förutsättningar för rörlighet. (Hansson, 2003) Styrsystemet skapar således, 

beroende på dess utformning, både hinder och stöd för rörlighet. Om en 

organisation har intern rörlighet som strategi menar vi därför att det är av stor vikt 

att dess styrsystem utformas på ett sätt som stödjer intern rörlighet. För att kunna 

göra det krävs en medvetenhet om vad i styrsystemet som påverkar rörligheten.  

 

1.3 Syfte 
Syftet med studien är att undersöka hur organisationers styrsystem kan hindra 

respektive främja intern rörlighet. 
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1.4 Centrala begrepp 
Intern rörlighet 

Med intern rörlighet menar vi i denna uppsats, om inget annat nämns, horisontell 

rörlighet bland medarbetare inom en organisation. Även i de fall endast ordet 

rörlighet används syftar det till att benämna horisontell rörlighet inom en 

organisation. 

 



 

2 Metod 
I detta kapitel presenteras de vetenskapsteoretiska ställningstaganden som studien 

tar sin utgångspunkt i. Vidare diskuteras metodologiska val som gjorts och vilka 

konsekvenser dessa har fått för studiens tillvägagångssätt och resultat. 

 

2.1 Vetenskapsteoretisk grund 
Barbosa da Silva och Wahlgren (1994) definierar vetenskapsteoretisk grund som 

de antaganden som ligger till grund för kvalitativ och kvantitativ forskning. Dessa 

antaganden består av synen på kunskap, människan, verkligheten, vetenskapens 

natur och ideal samt vetenskaplig metod. Sammantaget bildar dessa det paradigm 

vari forskningen tar sin utgångspunkt. Nedanstående modell visar hur nämnda 

antaganden relaterar till varandra. Modellen visar att antaganden om verkligheten 

påverkar människosynen och därmed kunskapssynen. Detta ger sedan 

förutsättningar för hur forskaren ser på vetenskaplig forskning vilket i sin tur avgör 

vilken metod som används i forskningen. 

 

 
Människosyn Kunskapssyn 

(epistemologi) 
Vetenskapssyn 

(positivism/ 
hermeneutik) 

Metodsyn 
(deduktion/induktion 
kvalitativ/kvantitativ) 

Verklighetssyn 
(ontologi)  

 

 

 

 
Figur 2.1 Vetenskapsteoretisk grund. Egen bearbetning av Barbosa da Silva och Wahlberg 

(1994). 

 

2.1.1 Verklighetssyn 
Ontologi är läran om det som är - läran om det varande (Sohlberg och Sohlberg, 

2001). Patel och Davidson (2003) förklarar att man inom ontologin diskuterar hur 
 - 4 -



 

 - 5 -

universums, samhällets och människans sanna natur och ursprung ska förstås. När 

ontologi diskuteras brukar två motsatta skolor beskrivas; realism/materialism och 

idealism (se exempelvis Barbosa da Silva och Wahlberg, 1994; Sohlberg och 

Sohlberg, 2001; Patel och Davidson, 2003). Realism/materialism tar sin 

utgångspunkt i att verkligheten är av materiell beskaffenhet och att verkligheten 

existerar oavsett om vi observerar eller upplever den. Idealism tar istället sin 

utgångspunkt i att verkligheten är icke-materiell och att våra upplevelser av den är 

en förutsättning för att den ska existera. (Sohlberg och Sohlberg, 2001; Patel och 

Davidson, 2003) Patel och Davidson (2003) beskriver vidare en extrem variant av 

idealism där det endast är idéer i medvetandet som gör att verkligheten existerar. 

De sistnämnda författarna tar även upp en tredje skola kallad dualism, där 

verkligheten anses utgöras av både en andlig och en materiell komponent. 

 

Vår verklighetssyn kan inte sägas vara varken renodlad realism/materialism eller 

idealism då dessa måste anses utgöra ytterligheter inom ontologin. Vi menar 

liksom Sohlberg och Sohlberg (2001) att det finns en gråzon inom vetenskapen, 

där det är svårt att ordna delar av verkligheten till en viss kategori, och att den 

moderna vetenskapsuppfattningen resulterar i en mer komplex världsbild än vad 

som innefattas av begreppen materia och idé. Vi ser inte verkligheten som 

endimensionell eller som att det finns en enda sann uppfattning om den. Våra 

erfarenheter och upplevelser formar våra subjektiva värderingar och synsätt som 

sedan påverkar hur vi uppfattar framtida upplevelser. Vi sympatiserar till stor del 

med den idealistiska skolan men vill påpeka att vi även anser att det finns 

företeelser som existerar oberoende av vår observation. Vi menar att skeenden i 

naturen, som exempelvis gräs som växer, existerar oavsett vårt medvetande. Enligt 

Sohlberg och Sohlberg (2001) skulle vi även kunna placera oss som dualister då 

våra idealistiska uppfattningar blandas med materialistiska. 
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2.1.2 Människosyn 
Barbosa da Silva och Wahlberg (1994) diskuterar människosyn utifrån frågan om 

hur unik människan är i relation till allting annat och då främst i förhållande till 

andra levande väsen. Författarna menar att denna fråga mynnar ut i tre olika svar 

beroende på vilken människosyn man har, dessa är: 

• Människan är helt och hållet unik i förhållande till allt annat på jorden 

• Människan är delvis unik, delvis lik övriga däggdjur 

• Människan är helt och hållet lik övriga däggdjur 

Det första synsättet knyter an till en kvalitativ ansats och anser att människan 

måste studeras utifrån sina egna förutsättningar. Dessa förutsättningar kan vara 

exempelvis att människan har större värde än djuren, att hon är rationell, fri och att 

hon har en ande eller själ. Det andra synsättet framhåller att människan har både 

ande/själ och kropp/materia. Detta synsätt säger också att det som skiljer 

människan från djuren är hennes förnuft eller hennes medvetande och att man för 

att studera hela människan behöver använda både en kvalitativ och en kvantitativ 

ansats. Det tredje synsättet beskriver människan som ett helt och hållet biologisk-

materiellt väsen där en kvantitativ ansats är fullt tillräcklig. 

 

Att ha den tredje synen på människan är enligt vår uppfattning ett steg tillbaka till 

taylorismens era där människor i stort sett sågs som maskiner. Vi ser människan 

som unik i den meningen att hon har en själ som känner, att hon är rationell så hon 

kan reflektera över vad som är bäst för henne och att hon är fri att själv handla 

därefter. Dock anser vi att människan har vissa grundvillkor som inte kan 

ignoreras. Vi har behov och drifter som vi inte kan styra över, exempelvis hunger 

och sömn, vilka gör att vi trots vårt förnuft inte kan anses vara helt fria. 

Ovanstående resonemang leder oss således till ståndpunkten att människan till 

största del är unik i förhållande till allt annat men även i viss utsträckning är lik 

övriga däggdjur.  
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2.1.3 Kunskapssyn 
Epistemologi är läran om kunskapens härkomst och dess validitet (Sohlberg och 

Sohlberg, 2001; Patel och Davidson, 2003). Barbosa da Silva och Wahlberg (1994) 

och Sohlberg och Sohlberg (2001) behandlar empirism och rationalism vilka anses 

vara huvudtraditionerna inom epistemologi. Empirism framhåller att kunskap 

erhålls genom erfarenheter som förmedlas av våra sinnen och att kunskapen 

legitimeras genom sinneserfarenhet. Rationalism å andra sidan anger att kunskap 

erhålls genom förnuft och att det är förnuftet som ger kunskapen validitet. Patel 

och Davidson (2003) beskriver de mest extrema formerna av empirism och 

rationalism som att vi föds som oskrivna blad respektive att idéer, begrepp och 

förmågor är givna eller medfödda. 

 

Vad gäller kunskapssyn vill vi hävda att vi inte kan påstå oss höra till vare sig den 

empiristiska eller rationalistiska traditionen. Vi vill påpeka att vi ser logiskt 

tänkande som en viktig kunskapskälla och vi anser att vi har vissa genetiska 

betingelser som vi inte kan påverka. Vi anser dock att vi, när vi föds, har starkt 

begränsad kunskap och att vi under livets gång förvärvar kunskap genom det vi 

upplever. Vidare menar vi att det vi upplever sedan ligger till grund för framtida 

kunskaper. Detta leder oss in på en kunskapssyn som domineras av empirism men 

inte helt avsäger sig den rationalistiska traditionen. 

 

2.2 Vetenskapssyn 
Forskarens syn på verkligheten, människan och kunskapen, påverkar hur denne 

förhåller sig till vetenskap. (Barbosa da Silva och Wahlgren, 1994) Enligt Patel 

och Davidson (2003) finns två dominerande vetenskapliga förhållningssätt, 

positivism och hermeneutik. Positivismen tar sin utgångspunkt inom 

naturvetenskapliga ideal medan hermeneutik å andra sidan är en reaktion mot den 
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naturvetenskapliga synen på studerandet av sociala fenomen (Bryman, 2001). Inom 

positivistisk forskning är enligt Alvesson och Sköldberg (1994) data något 

observerbart som existerar och som finns för forskaren att samla in. Patel och 

Davidson (2003) menar att forskaren då bör vara objektiv på så sätt att denne inte 

ska påverka forskningsresultaten med sina personliga erfarenheter. Det innebär 

vidare att oavsett vilken forskare som genomför studien blir resultatet detsamma. 

Bryman (2001) menar att hermeneutiker har en annan syn på studiet av sociala 

fenomen än vad positivismen representerar. Hermeneutiken menar att positivistiska 

ideal inte kan påföras social forskning då människor i hög utsträckning skiljer sig 

från de naturvetenskapliga forskningsobjekten. Enligt Patel och Davidson (2003) 

ser hermeneutiker på mänsklig existens som bestående av språklig natur och för att 

förstå mänskliga handlingar, snarare än att förklara vilket är positivismens fokus, 

krävs att forskaren tar en aktiv roll. Hermeneutik betyder tolkningslära och 

forskarens uppgift är att genom empati och medkänsla tolka det studerade 

fenomenet för att uppnå förståelse för detsamma. Medan en positivist tror sig 

kunna frikoppla sig från sina tidigare erfarenheter ses detta som omöjligt inom 

hermeneutiken där forskarens bagage, förförståelsen, är ett verktyg för att tolka och 

förstå mänskliga fenomen.  

 

Vi menar att ett styrsystem inte är ett objektivt fenomen, utan anser istället att det 

är ett socialt fenomen som sänder ut signaler, vilka sedan tolkas subjektivt av 

organisationens medlemmar. Vi anser även att chefer är de, i organisationen, mest 

signifikanta aktörerna vad gäller att uppmuntra till rörlighet. Vi är därför 

intresserade av chefers uppfattningar om hur styrsystemet påverkar intern rörlighet 

och anser oss vara hermeneutiker då vi menar att det inte objektivt går att studera 

sociala fenomen. Vi har i enlighet med hermeneutikens terminologi en 

förförståelse som vi ständigt påverkas av och därför använder i tolkningen av teori 

och empiri. Det är svårt, för att inte säga omöjligt, att till fullo redogöra för denna 

förförståelse eftersom mycket av den är omedveten. Denna förförståelse påverkas 
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exempelvis av det faktum att vi är ekonomstudenter på ett universitet och har läst 

kurser i bland annat företagsstyrning, organisation och Human Resource 

Management. Detta gör att vi har grundinställningen att en organisation är ett 

komplext system bestående av många delar och att det är av stor vikt att dessa 

delar samspelar. Vidare menar vi att organisationen till stor del påverkas av de 

människor som verkar i denna och att det vid studier av styrsystem enligt vår 

definition är viktigt att ta sin utgångspunkt i personalens tolkningar av styrsystemet 

eftersom det är personalen som styrsystemet avser att styra. Denna uppfattning har 

styrt våra metodologiska angreppssätt och teoretiska utgångspunkter vilka 

diskuteras senare i studien.   

 

2.3 Metodsyn 
I detta avsnitt redogörs våra ställningstaganden kopplade till hur vi ser på 

förhållandet mellan teori och empiri samt vår syn på forskningsstrategier. 

 

2.3.1 Induktion och deduktion 
Ett centralt problem inom vetenskapligt arbete är enligt Patel och Davidson (2003) 

relationen mellan teori och empiri. Den deduktiva ansatsen, kallad bevisandets väg, 

tar sin utgångspunkt i redan befintlig teori. Forskaren ställer upp antaganden, 

hypoteser, baserade på befintlig teori i syfte att pröva huruvida hypotesen stämmer 

med empirin. Därefter förkastas eller accepteras hypotesen och bidrar på så sätt till 

omformulering av teorin (Bryman, 2001). Patel och Davidson (2003) menar att 

utgångspunkten i teori möjliggör ett objektivt förhållningssätt då forskarens egna 

erfarenheter inte påverkar forskningsprocessen. Induktion, upptäckandets väg, tar 

sin utgångspunkt i empirin med syfte att formulera teori istället för att pröva den. 

Från mönster som uttolkats i enskilda fall bildas teori. (Patel och Davidson, 2003) 

Bryman (2001) menar att induktion har spår av deduktiva inslag då forskaren efter 

att ha samlat in data stämmer av med befintlig teori för att vid behov sedan samla 
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in ytterligare data för att etablera de betingelser under vilka en teori är hållbara. På 

detta sätt kan forskaren pendla mellan empiri och teori. Den deduktiva ansatsen 

förknippas oftast med kvantitativ forskning medan den induktiva ansatsen är 

dominerande i kvalitativ forskning (Bryman, 2001). 

  

Vår problemformulering kan sägas ha sin utgångspunkt i verkligheten snarare än i 

teorin då vi efter samtal med personalavdelningen på Saab Aerosystems gjorts 

uppmärksamma på svårigheterna med att få till stånd intern rörlighet inom denna 

organisation. Efter detta samtal hade vår nyfikenhet väckts i ämnet och efter vidare 

efterforskningar insåg vi att intern rörlighet är en viktig fråga inom ett flertal 

offentliga och privata organisationer i Sverige. Samtidigt började vi läsa in oss på 

området, men fann det svårt att hitta teorier om vårt specifika område, vad som 

hindrar och främjar intern rörlighet ur ett organisatoriskt perspektiv. Vi inspireras 

därför av en induktiv ansats eftersom problemet har sin utgångspunkt i empirin. 

Samtidigt följer vi inte induktionens arbetssätt till fullo då vi innan 

datainsamlingen har tagit del av teorier på området för att kunna föra, för 

undersökningens syfte, relevanta diskussioner med respondenterna. Anledningen 

till detta är att lyfta resultaten från den specifika kontexten på Saab Aerosystems, 

med tanken att motverka Patel och Davidsons (2003) kritik av induktion som 

kontextbunden, och göra resultaten användbara även i andra kontexter. Ambitionen 

med studien är att utveckla befintliga teorier då ämnet inte är så beforskat. 

Förhoppningen är att våra frågeställningar och resonemang ska bidra med kunskap 

till nytta för ytterligare forskning i ämnet intern rörlighet. 

 

2.3.2 Kvalitativ och kvantitativ forskning 
Bryman (2001) diskuterar två forskningsstrategier, kvalitativ och kvantitativ. I 

dessa strategier knyts de vetenskapsfilosofiska och metodologiska 

ställningstaganden forskaren har gjort samman och mynnar ut i antingen 
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kvantitativ eller kvalitativ metod. Den kvantitativa metoden utgår enligt författaren 

från positivistiska ideal där forskaren observerar fenomen objektivt medan den 

kvalitative forskaren antar en mer tolkande, subjektiv roll eftersom verkligheten 

anses vara konstruerad av sociala aktörer. Kvantitativ metod har ett deduktivt 

angreppssätt vad gäller teori och empiri i syfte att pröva teori medan kvalitativ 

metod präglas av induktiv teorigenerering snarare än teoriprövning.  

 

För att knyta samman våra vetenskapliga ställningstaganden med vårt 

metodologiska val, vilka har lett till en kvalitativ ansats, ges här en kort 

sammanfattning av dessa. Till att börja med anser vi att våra upplevelser av 

verkligheten till stor del är en förutsättning för att den ska existera och vi anser att 

kunskap i stor utsträckning uppkommer genom erfarenheter. Vår människosyn 

präglas av uppfattningen att människan till hög grad är unik och bör studeras 

utifrån sina egna förutsättningar. Vår syn på forskaren är att denne med hjälp av sin 

förförståelse är aktiv och tolkande, snarare än att denne objektivt förhåller sig till 

studieobjektet. Vidare har vi en övervägande induktiv ansats då vi från uttolkade 

mönster genererade från studieobjektens egna uppfattningar vill bidra till 

utvecklandet av teori. Givet vår syn på ontologi, epistemologi, människosyn och 

vetenskap blir den naturliga följden att genomföra en kvalitativ studie. Vi menar att 

en kvalitativ metod är det enda tänkbara alternativet då vi anser att det vid studier 

av styrsystem är viktigt att ta sin utgångspunkt i personalens tolkningar av 

styrsystemet, då det är dessa som styrsystemet avser att styra.  

 
2.4 Tillvägagångssätt 

I detta avsnitt redogörs för hur vi praktiskt har gått tillväga vid genomförandet av 

studien för att läsaren ska ha möjlighet att bedöma trovärdighet och kvalitet. 
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2.4.1 Fallstudie 
Vi ser på organisationer som sociala system, vilka enligt Lundahl och Skärvad 

(1999) definieras som ”system där människor fungerar tillsammans”. Författarna 

menar att studier av sociala system tar sin utgångspunkt i studerandet av människor 

och deras uppfattning av sin situation. För att förstå det sociala systemet måste 

dess aktörer definieras. Några av dessa aktörer är signifikanta, vilket innebär att de 

är centrala för studien då de har betydande påverkansmöjlighet på det definierade 

problemområdet. Studien bör då inriktas på att förstå verkligheten ur dessa aktörers 

föreställningar, vad som motiverar och påverkar dem. En sådan studie kallas 

aktörsorienterad systemstudie och genomförs ofta som en fallstudie. (Lundahl och 

Skärvad, 1999) Bell (2000) beskriver fallstudien som en studie där en enskild 

företeelse studeras i en specifik situation eller kontext och Bryman (2001) menar 

att en fallstudie är lämplig när fallet i sig utgör fokus för intresset.  

 

Vi anser fallstudien vara en lämplig metod då vi liksom Bell (2000) menar att varje 

organisation har en kontext med unika faktorer som påverkar hur organisationen 

fungerar. Vidare är vårt problem empiriskt grundat i en specifik organisation och vi 

finner fallet i sig intressant att studera. Genom att endast studera en organisation 

och dess kontext hoppas vi nå en djupare förståelse för intern rörlighet än om vi 

hade studerat det ytligare i flera organisationer. 

 
2.4.2 Litteratursökning 

Litteraturgenomgången inleddes med att söka på begreppet intern rörlighet på 

Internet vilket gav oss insikten att intern rörlighet är ett begrepp som förekommer 

bland många företag och organisationer i deras policys. Vidare sökte vi i 

universitetsbibliotekets lokala bibliotekskatalog och den nationella katalogen 

LIBRIS. Sökord som användes var bland annat olika kombinationer av intern 
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rörlighet, arbetsrotation, personalrörlighet, personalomsättning, intern 

arbetsmarknad, internrekrytering, kompetensutveckling samt kompetensstrategi. Vi 

fann inte mycket skrivet om intern rörlighet, det som fanns behandlade till stor del 

individens perspektiv och var dessutom av äldre datum.  

 

Vid sökning i bibliotekets engelskspråkiga databaser såsom Business Source Elite, 

EconLit och Emerald hade vi till en början problem med begreppets engelska 

motsvarighet eftersom det finns flertalet översättningar. Vi sökte inledningsvis på 

ord som intra-organizational transfer och job mobility. Via de träffar vi då fick 

uppmärksammades vi på andra sökord som kunde vara relevanta i sammanhanget, 

exempelvis lateral transfer, internal mobility, internal labor market, intra-firm 

mobility, vertical & horizontal mobility, career management och career 

development. Även här har sökandet skett genom olika ordkombinationer. 

 

2.4.3 Val av datainsamlingsmetod 
Datainsamlingsmetoden är ett verktyg för att besvara studiens frågeställningar 

(Bell, 2000). Då vi har en kvalitativ ansats inspirerad av hermeneutik föll det sig 

naturligt att använda öppna intervjuer som verktyg då vi är intresserade av en 

djupare förståelse av respondenternas egna reflektioner och tankar, snarare än att 

använda färdiga svar för att kategorisera respondenterna. Bryman (2001) menar att 

intervjun är en flexibel metod vid kvalitativa undersökningar eftersom intervjuaren 

kan följa upp idéer som uppkommer under intervjuns gång. Vi hade förberett ett 

antal frågor som täckte in den litteratur vi läst in oss på, men var beredda på att 

ställa uppföljningsfrågor för att få en djupare förståelse för respondentens 

uppfattningar.  
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2.4.4 Urval av intervjupersoner 

Vi bestämde oss för att intervjua företagets områdeschefer, då dessa är 

mellanchefer på samma organisatoriska nivå. Anledningen till att vi valde just 

denna personalkategori var att de enligt vår mening kan ses som signifikanta 

aktörer i det sociala system där intern rörlighet ska främjas. Detta då de har som 

uppgift att förankra och kommunicera den av ledningen beslutade personalpolicyn, 

och att de på grund av sin position i organisationen får influenser både uppifrån 

och nedifrån. Dessutom har dessa personer ett ekonomiskt ansvar, vilket gör att de 

även ser intern rörlighet ur kostnadssynpunkt. Det är därför intressant för studiens 

syfte att undersöka hur dessa personer resonerar runt vad som hindrar och främjar 

att de ska uppmuntra sina underställda att röra på sig, då vi är av uppfattningen att 

medarbetare i hög utsträckning påverkas av det budskap chefen kommunicerar. 

 

Vi har använt av oss av vad Trost (1993) benämner en strategisk urvalsmetod, 

vilket är motsatsen till det representativa urvalet. Den innebär enligt författaren att 

personer väljs ut efter kriterier som är av teoretisk betydelse. I vårt fall var ett 

sådant kriterium huruvida områdescheferna arbetade aktivt med intern rörlighet 

eller inte. Vi bestämde oss för att inledningsvis intervjua tio personer och sedan ta 

ställning till om ytterligare intervjuer behövdes. Vår kontaktperson på företaget 

valde inledningsvis ut två områdeschefer, då det endast var dessa som ansågs 

arbeta aktivt med intern rörlighet. Även resterande områdeschefer, vilka inte 

ansågs arbeta aktivt med intern rörlighet, valdes sedan ut av kontaktpersonen.  

 

Vår kontaktperson kontaktade först de utvalda områdescheferna för att visa att 

studien var sanktionerad av företaget. Därmed menar vi att de utvalda blev mer 

benägna och motiverade att ställa upp i studien. Sedan ringde vi upp dessa 

personer och bestämde en tid med dem. Efter att ha bokat in och genomfört åtta 

intervjuer bestämde vi oss för att inte försöka få tag på ytterligare respondenter då 
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vi redan i ett tidigt stadium såg tydliga mönster i deras uppfattningar. De senare 

respondenterna förstärkte vad de tidigare respondenterna gett uttryck för, och vi 

ansåg därmed att vi nått vad Bryman (2001) kallar teoretisk mättnad, vilket innebär 

att inga nya relevanta data framkommer. 

 

2.4.5 Utformning av intervjuguide 
Bryman (2001) menar att forskaren, vid utformning av en intervjuguide, bör utgå 

från vad denne behöver för att besvara sina frågeställningar vilket i sin tur bör utgå 

från vad respondenterna upplever som betydelsefullt i sammanhanget. Frågorna i 

intervjuguiden1 har arbetats fram under uppsatsens gång med koppling till både 

empiri och teori, med chefernas perspektiv i åtanke. Eftersom området var 

tämligen outforskat valde vi att använda oss av öppna frågor för att respondenterna 

skulle kunna diskutera sådant som de ansåg vara väsentligt för intern rörlighet. På 

så sätt gick vi förhoppningsvis inte miste om någon relevant information.  

 
2.4.6 Genomförande av intervjuer 

Intervjuerna, som var enskilda, genomfördes i konferensrum på företagets 

personalavdelning där vi kunde vara ostörda. Innan intervjun startade presenterade 

vi oss själva och studiens syfte samt informerade om att respondenten skulle förbli 

anonym och att materialet skulle behandlas konfidentiellt. Vi deltog båda i 

intervjun och vi turades spontant om att ställa frågorna. Anledningen till detta var 

att vi ville få respondenten att känna sig avslappnad. Vi förde inga anteckningar 

under intervjuns gång, då vi ansåg att detta kunde vara störande för respondenten. 

Istället valde vi att spela in intervjun på band efter att vi hade fått respondentens 

tillstånd. Vi är medvetna om att bandspelaren kan ha varit ett störningsmoment, 

men vår uppfattning var att både vi och respondenten glömde bort bandspelaren 

efter en stund. 

 
1 Se bilaga 1 
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Vi genomförde den typ av kvalitativ intervju som Bryman (2001) benämner 

semistrukturerad, vilket innebär att intervjuaren använder en intervjuguide med 

centrala frågor där respondenterna har stor frihet att utforma svaren själv. Vår 

intervjuguide tjänade som ett diskussionsunderlag där frågorna ställdes i olika 

ordning beroende på hur intervjuerna utvecklade sig. Vi såg dock till att samtliga 

frågor täcktes in. Ibland ställde vi även frågor som redan berörts i ett tidigare 

sammanhang för att uttömma ämnet helt. Vidare har vi för att i så liten 

utsträckning som möjligt påverka respondenternas svar undvikit att ställa ledande 

frågor. 

 
2.4.7 Bearbetning och analys av intervjuer 

Trost (1993) menar att syftet vid analys av kvalitativa intervjuer är att hitta mönster 

bland respondenternas svar som kan indelas i analytiska kategorier. Bryman (2001) 

menar att det saknas etablerade och allmänt accepterade metoder för hur detta ska 

göras. Ett möjligt tillvägagångssätt är enligt Bryman (2001) att läsa igenom 

intervjuutskrifterna ett flertal gånger för att sedan dela in respondenternas svar i 

olika kategorier som då framträder, så kallade koder. Dessa koder kan sedan tolkas 

genom att forskaren funderar över vilken betydelse det kodade materialet har för 

respondenterna och om det finns eventuella kopplingar mellan koderna. Nästa steg 

är sedan att fundera över den generella betydelse som resultaten har för 

frågeställningar och teori. 

 

Bearbetningsprocessen inleddes med att vi i nära anslutning till intervjuerna 

transkriberade bandinspelningarna, vilket enligt Bryman (2001) ger fördelen att 

respondenternas uttryckssätt bibehålls. Sedan lästes utskrifterna igenom upprepade 

gånger för att kategorier i materialet skulle upptäckas. Dessa kategorier 

sammanställdes därefter i studiens empiriska kapitel. Analysen av det empiriska 

materialet inleddes med att varje enskild kategori undersöktes för att finna mönster 
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och avvikelser mellan kategorins olika beståndsdelar. Sedan undersöktes relationen 

mellan de olika kategorierna, vilket resulterade i att antalet kategorier kunde 

reduceras. Detta då beståndsdelar i olika kategorier föreföll ha gett upphov till 

liknande företeelser. Vi diskuterade sedan förhållandet mellan kategorierna och 

teorin vilket mynnade ut i faktorer som kan vara kritiska för en organisation som 

arbetar med intern rörlighet. 

 

Vi ämnade inte kvantifiera hur många respondenter som sagt vad då vi liksom 

Trost (1993) menar att det intressanta i en kvalitativ studie är att finna mönster, 

snarare än att kvantifiera. Vi har dock redovisat om det var ett fåtal eller det stora 

flertalet som gav uttryck för en åsikt eftersom det enligt vår mening visar på 

styrkan i mönstret. Ibland har kvantifiering dock skett automatiskt då syftet varit 

att belysa avvikande uppfattningar. 

 
2.5 Metoddiskussion 

I detta avsnitt intar vi ett kritiskt förhållningssätt till de metoder vi använt och de 

val vi gjort och reflekterar kring hur detta kan ha påverkat kvaliteten på resultatet. 

Vidare diskuteras hur resultatet kan generaliseras. 

 

2.5.1 Kritik av studiens genomförande 
 

2.5.1.1 Uppdragsgivare 

Lundahl och Skärvad (1999) menar att det vid uppdragsarbete finns en risk att 

forskaren okritiskt antar klientens definition av problemet, och menar därför att 

forskaren ska anta ett kritiskt förhållningssätt till detta. Författarna menar dock att 

utgångspunkten ändå bör vara klientens uppfattning om problemet, för att klienten 

ska ha nytta av forskarens resultat. Vi tog själva kontakt med företagets 

personalavdelning, där vi uttryckte intresse för att göra en studie inom 
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företagsstyrning. Kontaktpersonen, en personaltjänsteman, uttryckte då en önskan 

om att vi skulle undersöka intern rörlighet och varför den inte är speciellt 

omfattande på företaget. En bakgrundsintervju genomfördes med denna 

personaltjänsteman för att inhämta information om företaget. Därefter har vi 

självständigt arbetat med att formulera studiens syfte och frågeställningar. Vi 

menar därför att studiens resultat inte har styrts av uppdragsgivaren, annat än att 

studiens problem har genererats från det specifika fallföretaget.  

 

2.5.1.3. Litteratur 

Bell (2000) menar att ett problem vid litteraturgenomgång kan vara att avgränsa 

sig till vilken litteratur som ska användas, vi har dock haft motsatt problem. Detta 

då det har varit svårt att finna litteratur som behandlar hinder och stöd för intern 

rörlighet ur ett organisationsperspektiv.  Den litteratur vi hittat som behandlat detta 

har inte behandlat ämnet omfattande, utan snarare konstaterat att hinder och stöd 

för rörlighet finns men inte utvecklat detta vidare.  

 

2.5.1.4 Genomförande av datainsamling 

Vi valde att genomföra den empiriska datainsamlingen genom kvalitativa 

intervjuer. Ett alternativ hade varit att istället använda enkäter, som enligt Bryman 

(2001) hade haft fördelen att de skulle ha nått ut till fler personer. Vi menar dock i 

likhet med Bryman (2001) att enkäter ger uttryck för studieobjektens 

ställningstaganden till forskarens föreställningar snarare än att belysa deras egna 

föreställningar. Då vi är intresserade av att ta del av respondenternas spontana 

tankar om intern rörlighet, snarare än att de ska reagera på våra påståenden, menar 

vi att enkäter skulle begränsa respondenternas svar. Vi gjorde därför bedömningen 

att det var mer värt att få ta del av ett fåtal respondenters uppfattningar än att be ett 

större antal respondenter ta ställning till våra påståenden och därför föll sig valet av 

intervjuer som metod naturligt. 
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En risk med intervjuer som datainsamlingsmetod är den så kallade 

intervjuareffekten, vilket innebär en risk för skevhet i resultatet. Detta kan 

uppkomma exempelvis genom att respondenten vill göra intervjuaren till lags 

genom att svara på ett förväntat sätt eller att intervjuaren genom ledande frågor 

försöker stödja förutfattade meningar. (Bell, 2000) Vi försökte undvika detta 

genom att inte lämna ut frågorna i förväg, på så sätt hoppades vi få spontana svar 

snarare än svar som ansågs lämpliga. Dessutom försökte vi att ställa öppna frågor 

för att inte locka respondenten att svara i någon viss riktning. Vi menar dock att en 

viss intervjuareffekt är oundviklig. Respondenternas svar kan exempelvis ha 

påverkats av det faktum att vi är kvinnor och ekonomstudenter, vi hade kanske fått 

annorlunda svar om vi exempelvis hade varit ingenjörsstudenter av manligt kön. 

 

2.5.2 Studiens kvalitet 
Bryman (2001) diskuterar reliabilitet och validitet i relation till värdering av 

kvalitativa studier och menar att dessa begrepp kan vara problematiska att använda 

sig av i sammanhanget. Detta då dessa begrepp utgår från antagandet att företeelser 

objektivt kan observeras och mätas. Larsson (1994) föreslår att begreppet kvalitet 

istället kan användas vid en kritisk värdering av en kvalitativ studie. Vi kommer att 

diskutera vår studies kvalitet med hjälp Larssons (1994) kvalitetskriterier och 

överlämnar sedan till läsaren att själv bedöma studiens kvalitet. 

 

Larsson (1994) gör skillnad på kvalitet i framställningen och kvalitet i resultaten. 

Kvalitet i framställningen kan enligt författaren bland annat bedömas genom 

forskarens perspektivmedvetenhet och interna logik. Perspektivmedvetenheten 

syftar på den förförståelse forskaren har, och som är utgångspunkten för de 

tolkningar som görs. För att inte forskaren ska undanhålla läsaren sitt perspektiv 

blir en redogörelse för förförståelsen nödvändig. Vi har redogjort för vår 

förförståelse och vår vetenskapsteoretiska grund för att läsaren ska veta ur vilket 
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perspektiv tolkningarna tagit sin utgångspunkt. I vårt fall är en viktig del i 

perspektivet det faktum att vi anser att verkligheten är socialt konstruerad, vilket 

har färgat studiens upplägg, urval av respondenter, tolkning och analys.  

 

Den interna logiken bygger enligt Larsson (1994) på en överensstämmelse mellan 

”antaganden om forskning, det studerade fenomenets natur, forskningsfrågor, 

datainsamling och analysteknik”. Vi menar att vi uppnår harmoni mellan dessa då 

vår vetenskapsteoretiska grund har präglat vårt val av kvalitativ ansats, vilket i sin 

tur speglas i studiens genomförande. Detta har beskrivits mer utförligt ovan, för att 

även läsaren ska kunna ta ställning till om vi har överensstämmelse mellan 

studiens olika delar.  

 

Kvalitet i resultaten kan enligt Larsson (1994) bedömas i kvalitativa studier genom 

kriterierna innebördsrikedom, struktur och teoritillskott. Med innebördsrikedom 

menas att beskrivningar av det studerade är tillräckliga för att läsaren ska förstå 

dessa. Vi har gjort beskrivningarna av det empiriska materialet så pass fylliga att 

läsaren ska förstå innebörderna av detta. Vår ambition är att läsaren därigenom ska 

kunna avgöra om de slutsatser vi har dragit av vårt empiriska material är 

trovärdiga.  

 

Nästa kvalitetskriterium vid bedömningen av resultaten är enligt Larsson (1994) 

textens struktur. Strukturen anses vara god om texten är överblickbar och 

reducerad på komplexitet. Vår ambition har varit att hitta en balans mellan 

innehållsrikedom och överskådlighet genom att redovisa så mycket material vi 

ansett vara nödvändigt för läsarens förståelse, men utelämna detaljer vi inte ansett 

tillfört läsarens förståelse något. Vi har argumenterat oss fram till våra 

ställningstaganden och slutsatser för att läsaren ska uppleva att det finns en röd tråd 

i det vi skrivit, att vi således inte har hoppat över något led för att komma till våra 

slutsatser.  



 

 - 21 -

 

Det sista av Larssons (1994) kvalitetskriterier är studiens teoritillskott. 

Utgångspunkten för att ett kunskapstillskott ska kunna sägas ha skett är att 

forskaren har funnit mönster i sina data. För att sedan teoritillskott ska uppnås 

måste kunskapstillskottet kunna relateras till övriga teorier. Ett sätt att göra detta är 

att skapa ett bidrag till befintliga teorier, vilket har varit vår ambition. Vi har hittat 

tydliga mönster i vår empiri och vi är av uppfattningen att vi, genom att ha 

diskuterat dessa i relation till den övriga forskningen på området, lyckats bidra 

med ett tillskott inom området intern rörlighet.  
 

2.5.3 Generaliserbarhet 
Bell (2000) menar att den kritik som oftast riktas mot fallstudier är att resultaten 

inte är generaliserbara. Författaren är dock av åsikten att generaliserbarheten i 

resultaten från en fallstudie beror på i vilken utsträckning den aktuella 

fallsituationen liknar andra fall och situationer. Med utgångspunkt i detta menar vi 

att våra reflektioner kan vara av relevans för forskare eller organisationer som är 

intresserade av intern rörlighet. Forskare kan bära med sig våra reflektioner till 

andra studier för att där undersöka relevansen av dessa. På samma sätt kan andra 

organisationer ha nytta av våra reflektioner då dessa under vissa förutsättningar 

kan bidra till insikter om deras egen interna rörlighet.  
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3 Teoretisk referensram 
I detta kapitel presenteras studiens teoretiska referensram. Denna diskuterar 

inledningsvis varför intern rörlighet är bra och sedan följer en diskussion om 

styrsystemets olika delar. 

 

3.1 Varför är intern rörlighet bra? 
Trots att intern rörlighet är ett så vanligt förekommande fenomen finns relativt lite 

forskning gjord på ämnet, både ur individens och ur organisationens perspektiv 

(Armstrong-Stassen, 2004). I den litteratur vi trots detta har funnit diskuteras intern 

rörlighet som något positivt och eftersträvansvärt för organisationer. Följande 

avsnitt syftar därför till att belysa de för- och nackdelar som framkommit under 

litteraturgenomgången. 

 

Mignonac och Herrbach (2003) menar att det inte råder någon tvekan om att intern 

rörlighet är en av de viktigaste frågorna inom Human Resource Management och 

att anledningarna till det är många. Intern rörlighet gör att organisationen får en 

flexibel arbetsstyrka som kan flyttas mellan olika uppdrag. Det gör i sin tur att 

organisationen kan anpassa sig till en föränderlig omvärld medan de behåller 

kompetent personal. Hansson (2003) tillägger att det i en dynamisk värld kan vara 

hämmande för en organisation med för lite rörlighet, eftersom företagets och 

medarbetarnas möjligheter att utnyttja förändringar då minskar. 

 

En viktig aspekt menar Axelsson (1996) är att det primärt är individer som bygger 

kunskap och kompetens. Därför uppstår problemet med att sprida den individburna 

kompetensen och göra den till företagskompetens. Genom intern rörlighet, det vill 

säga att medarbetare byter arbetsroll, skapas inte bara förutsättningar för 

kompetensutveckling utan även för att på bästa sätt utnyttja den kompetens som 

redan finns i företaget. Gammal kompetens som tillämpas på ett nytt 
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verksamhetsområde skapar ofta ny kompetens. Byten mellan arbetsroller skapar 

också en tryggare situation för medarbetaren som genom att bredda sin kompetens 

gör sig mer anställningsbar. Organisationen kan då i sin tur nyttja medarbetaren i 

den roll personen mest behövs, och kan lättare hantera störningar genom att många 

medarbetare kan utföra många arbetsroller.  

 

Enligt Arnesson (1998) är den interna rörligheten ett sätt att ge medarbetare flera 

perspektiv på organisationen, då antalet sätt att se på organisationen ökar i och med 

varierande rollkrav och konfrontation med olika omgivningar. Författaren menar 

också att det underlättar kunskapsspridning och stimulerar till experimenterande, 

vilket i sin tur kan användas för att skapa förnyelse i en organisation. Vidare 

diskuterar författaren vikten av att ett stort antal medarbetare rör på sig eftersom 

organisationen i förväg har svårt att välja ut medarbetare med störst potential. De 

som efter hand visar sig framgångsrika kan sedan väljas ut för nya uppdrag och 

eventuella nyckelbefattningar. 

 

Pfeffer (1994) menar att nykomlingar som flyttat inom organisationen har 

möjligheten att upptäcka saker som kan förbättras som de mer erfarna inte ser, helt 

enkelt eftersom de har kommit att ta arbetsprocessen för given. Enligt författaren är 

intern rörlighet även ett sätt att hantera övertalighet. Axelsson (1996) 

vidareutvecklar detta och diskuterar intern rörlighet som ett sätt att tillfredsställa 

tillgång och efterfrågan på medarbetare inom en organisation eftersom problem 

uppstår om dessa inte matchar. Att en organisation inte kan få tag på sådan 

personal som efterfrågas är ett problem, liksom om organisationen inte kan bli av 

med sådan personal som inte längre på ett meningsfullt sätt kan sysselsättas. 

Genom att aktivt arbeta med intern rörlighet ges dessa medarbetare möjligheter till 

breddning och kompetenstillväxt, vilket gör dem mer användbara. 
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Rörlighet inom en funktion såsom exempelvis administration, personal eller finans 

är lämplig när syftet med rörligheten är att utveckla medarbetare, eftersom de får 

möjlighet att öka kompetensen utan att förlora kontinuitet i sitt kunskapsområde. 

Rörlighet mellan olika funktioner är mer effektivt om företaget vill hitta 

begåvningar, justera tillgång och efterfrågan på personal, etablera nätverk och 

skapa tätare band mellan avdelningar. (Ohashi och Tachibanaki, 1998) Även 

Schein (1988) diskuterar relationer mellan avdelningar och anser att intern 

rörlighet är ett bra sätt att minska konflikter mellan grupper eller avdelningar 

eftersom rörligheten leder till en hög grad av gemensam förståelse. 

 

Enligt Edström och Galbraith (1977) är intern rörlighet ett sätt att skapa lojalitet till 

hela organisationen snarare än till bara en del av den. Vidare menar de att 

medarbetarna genom socialisation lär sig beteenden och regler, vilket gör att 

organisationen minskar behovet av procedurer och kontroll. Schein (2004) menar 

att alltför låg rörlighet medför en risk att medarbetarna översocialiseras i enstaka 

delar. Enligt Schein (1985) kan översocialisation leda till att individer helt tappar 

rolldistansen, vilket i sin tur kan leda till konformitet, minskad innovativ förmåga 

och minskad mottaglighet för nya omgivningskrav. Schein (2004) menar dock att 

det trots alla fördelar ändå finns anledning att hantera den interna rörligheten med 

viss försiktighet. Alltför frekvent rörlighet kan leda till att medarbetarna inte hinner 

socialiseras i organisationens olika delar. Även Axelsson (1996) betonar att 

kontinuitet också är viktigt. I situationer med kundansvariga, där personliga 

förtroenden måste byggas upp, kan det finnas anledning att behandla rörlighet lite 

mer varsamt. 

 

3.2 Styrsystemets utformning 
Garavan (1990) menar att intern rörlighet är ett sätt för organisationen att uppnå 

dess mål, och att en strategi för rörlighet är ett måste om organisationen vill uppnå 
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en önskvärd nivå på rörligheten. Anthony (2001) menar att det är organisationens 

styrsystem som har till uppgift att implementera strategier, varför vi menar att det 

är av stor vikt att styrsystemet utformas på ett sätt som skapar förutsättningar och 

motverkar hinder för intern rörlighet. Styrsystem definieras enligt Merchant och 

Van der Stede (2003) som alla de verktyg företagsledningen använder sig av för att 

försäkra sig om att anställdas beteenden och beslut är kongruenta med 

organisationens mål och strategier. Styrsystemet består således av en mängd 

verktyg och vi har valt att dela in dessa i tre kategorier; struktur, kultur och 

incitament vilka i sin tur består av för studiens syfte relevanta delar. Anledningen 

till att vi valde just dessa kategorier var att dessa var vanligt förekommande i den 

litteratur vi studerade i kursen företagsstyrning och även i övrig 

organisationslitteratur vi tagit del av. Detta var vår utgångspunkt innan studiens 

början och den litteratur vi därefter har studerat har inte frambringat några 

ytterligare kategorier. Vi har redovisat all den teori vi funnit om intern rörlighet 

och har således inte valt mellan olika teorier eller valt bort någon teori. För att sätta 

de rörlighetsrelaterade teorierna i sitt sammanhang har vi även valt att presentera 

allmänna teorier inom respektive styrsystemskategori. 

 
 



 

Styrsystemet 

            Struktur                               Kultur                               Incitament 

Organisationsstruktur Organisationskultur Belöningssystem 
Ansvarsstruktur Status Nyckeltal 
Administrativa hinder Kommunikation 

Intern rörlighet 

 
Figur 3.1 Egen modell av hur styrsystem påverkar intern rörlighet. 
 
 

3.2.1 Struktur 
 

3.2.1.1 Organisationsstruktur 

Hansson (2003) menar att organisationsstrukturens utformning till stor del 

påverkar medarbetarna i organisationen. Organisationsutformningen sätter gränser 

för vilka problem olika medarbetare kommer att upptäcka och ta ansvar för att 

lösa. Strukturen hos en organisation begränsar också vilka problem och kunskaper 

som sammanförs. Hierarkiska organisationsstrukturer gynnar utvecklingen av en 

djup och smal kompetens. Organisationer med hierarkisk struktur är ofta indelade i 

funktioner och har bland annat den fördelen att de skilda funktionerna med sin 

fokusering kan skapa stark kompetens och växa sig starka inom sitt specialområde. 

En nackdel med dessa strukturer är att det ofta utvecklas en specialistkultur hos de 

enskilda funktionerna som riskerar att leda till suboptimering, genom försummad 

förståelse och bristande intresse för andra funktioner (Jacobsen och Thorsvik, 
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2002). Organisationer med färre hierarkiska nivåer, så kallade platta 

organisationer, struktureras ofta utifrån dess kundvärdeskapande processer. 

Fördelen med denna typ av struktur är att den gynnar bred kompetensutveckling 

och främjar korsbefruktning mellan olika specialister och avdelningar, medan en 

nackdel kan vara att spetskompetensen går förlorad. (Hansson, 2003) 

 

3.2.1.2 Ansvarsstruktur 

Garavan (1990) betonar vikten av ansvarsfördelning för att samordningen av intern 

rörlighet ska fungera. Det behövs en struktur som klargör rörlighetens 

ansvarsområden för chefer, företagsledning, personalavdelning och den enskilde 

individen. Garavan och Coolahan (1996) tillägger att det även bör finnas enhetliga 

principer för hur organisationen arbetar med intern rörlighet. Enligt Axelsson 

(1996) förekommer det ofta stridigheter mellan högre chefer, personalspecialister 

och lägre chefer. För de lägre cheferna innebär den interna rörligheten ofta att de 

måste lämna ifrån sig erfaren personal och istället skola in nya. Sådana aktiviteter 

är förenade med kostnader, vilket Liukkonen (1994) diskuterar. Författaren menar 

att kostnader uppstår under rekryterings- och inskolningsprocessen. Exempel på 

aktiviteter som ger upphov till kostnader under rekryteringsprocessen är diskussion 

om arbetskrav, information till fackförbund, annonsering, intervjuer och 

referenstagning samt intern administration. Under inskolningsprocessen uppstår 

kostnader för introduktion i arbetet, produktionsbortfall för den anställde och 

handledare under denna tid samt för vidareutbildning.  

 

Fredriksson (1991) skriver att intern rörlighet inte kan sägas vara en renodlad 

personaladministrativ fråga. Inte heller är det ett ledningsansvar mer än att 

ledningen måste skapa förutsättningar för intern rörlighet. Istället kan man se det 

som ett delat ansvar mellan personalspecialister och företagsledning, men där varje 

lokal chef har huvudansvaret för den egna personalen.  

 



 

 - 28 -

Företagsledningens ansvar 

Garavan och Coolahan (1996) diskuterar att företagsledningen och medarbetarna 

har olika förväntningar på varandra vad gäller intern rörlighet. Företagsledningen 

förväntar sig att medarbetarna ska vara flexibla och förvärva kompetenser 

anpassade till organisationens behov vilket leder till att medarbetarna förväntar sig 

företagsledningens stöd för att dessa ska röra på sig. Vidare förväntar sig 

företagsledningen att de till fullo ska få tillgång till medarbetarnas kompetens, 

vilket medför att medarbetarna förväntar sig incitament i form av belöningar och 

erkännanden. 

 

Garavan och Coolahan (1996) menar vidare att organisationer, för att hantera ovan 

nämnda förväntningar och själva rörligheten i sig, behöver ett strategiskt 

förhållningssätt med en uttalad policy som stödjer detta. Författarna finner i sin 

studie av irländska organisationer att i organisationer som har ett strategiskt 

förhållningssätt till intern rörlighet känner 80 % av cheferna att de har stöd i dessa 

frågor av företagsledningen. I organisationer med ett mer ogenomtänkt 

förhållningssätt, det vill säga att rörligheten sker ad hoc och att integrering saknas 

mellan de olika deltagarna i processen, känner bara 26 % av cheferna stöd från 

företagsledningen. Bristen på stöd leder enligt författarna till ett sämre 

engagemang hos chefer. Slutsatsen är därför att ett strategiskt förhållningssätt till 

intern rörlighet ger bättre stöd från företagsledningen samt integrerar rörligheten 

bättre med andra personalfrågor. Även Micognac och Herrbach (2003) påtalar 

vikten av ett strategiskt förhållningssätt med en tydlig policy. Författarna menar 

dock att innan intern rörlighet införs som policy bör organisationen fastställa 

vilken slags rörlighet som önskas, och detta bör vara kopplat till organisationens 

strategiska mål. Garavan och Coolahan (1996) menar att den interna rörligheten 

även ska integreras med övriga personalstrategier, och att detta är 

personalavdelningens ansvar.  Vidare har personalavdelningen överblick över hela 

företaget, vilket ger dem en viktig roll i att samordna rörlighetsprocessen.  
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Chefens ansvar 

Chefen har enligt Garavan (1990) en vital roll och ett tydligt ansvar i den 

fortgående processen att främja intern rörlighet. Författaren menar att chefen 

antagligen har den största påverkansmöjligheten på individens karriär, men att 

chefen ogärna ger sig in i samtal om intern rörlighet med individer om denne 

saknar de nödvändiga kunskaperna, och inte upplever någon belöning för det. Det 

föreligger därmed hinder för intern rörlighet om chefen saknar förmåga att föra 

meningsfulla samtal med sina underordnade om detta. Författaren menar därför att 

chefer behöver utbildning i hur de agerar i sådana frågor. Dessutom måste 

ledningen skapa incitament så att chefer är intresserade av och känner sig 

motiverade att arbeta med rörlighetsfrågor. För att chefer ska kunna arbeta 

framgångsrikt med intern rörlighet krävs vidare att de får realistisk information 

från personalavdelning och företagsledning om lediga platser och personalbehov i 

framtiden. Caudron (1994) framhåller vikten av att chefen sedan för vidare denna 

information till medarbetarna. Chefen måste vara ärlig med organisationens 

framtid och förbereda medarbetarna på förändrade karriärmöjligheter för att de ska 

ha möjlighet att förvärva rätt kompetens i relation till organisationens behov. 

Författaren menar att det är viktigt att medarbetarna är medvetna om exempelvis 

att möjligheterna att klättra vertikalt är begränsade för att de ska ha realistiska 

förväntningar och kunna anpassa sin karriärplanering till rådande förhållanden. 

 

3.2.1.3 Administrativa hinder 

Hansson (2003) betonar de administrativa systemens roll vad gäller att få till stånd 

flexibilitet och rörlighet. Han menar att dessa stödjer värderingar som bevarar och 

utvecklar ”trygghet i det bestående”, det vill säga inte uppmuntrar till rörlighet. 

Författaren nämner exempel som befattningsbeskrivningar, befattningskodning, 

belöningssystem, befordringsprinciper, anställningstrygghet p.g.a. anställningstid, 

fastlåsta utbildningsplaner för olika personalkategorier, behörighetskrav och 
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arbetstidsförläggning. Författaren diskuterar vidare att rörligheten underlättas av att 

organisationen klart och entydigt kommunicerar hur anställningsvillkor påverkas 

vid byte av tjänst. Två villkor ses som särskilt relevanta i detta sammanhang. Det 

första är att även om lönekonstruktionen behöver anpassas till nya omständigheter 

så ska inte den horisontella rörligheten sänka den totala lönenivån. Det andra är att 

mångsidighet ska belönas även om inte alla kompetenser utnyttjas i den nya 

arbetsrollen. Även Garavan och Coolahan (1996) menar att byråkratiska regler och 

procedurer kan skapa en tröghet som hämmar den interna rörligheten. 

 
3.2.2 Organisationskultur 

Organisationskulturen är enligt Hansson (2003) ett styrverktyg som, genom att 

denna indirekt markerar vad som är betydelsefullt för organisationen, skapar ett 

kollektivt beteende med gemensamma värderingar. Det är av stor vikt att 

organisationskulturen stödjer ett beteende som är kongruent med organisationens 

strategier och mål, och då värderingar är svåra att förändra kan 

organisationskulturen vara ett hinder vid organisationsförändring. Furnham (1997) 

menar att organisationskulturen fyller främst två funktioner som kan främja eller 

hindra organisatorisk framgång. Den första är att skapa samhörighet och vi-känsla 

inom organisationen. Den andra funktionen är organisationskulturen som ett 

gemensamt värderingssystem, vilket bildar basen för kommunikation och 

gemensam förståelse. Om dessa funktioner inte överensstämmer med 

organisationens strategier och mål kan organisationskulturen påverka effektiviteten 

negativt, och därmed kan en organisationskultur kategoriseras som bra eller dålig. 

En bra organisationskultur är konsekvent, delas av organisationens medlemmar 

och skiljer sig från andra organisationer. Hansson (2003) diskuterar 

organisationskultur i samband med intern rörlighet och menar att den befintliga 

organisationskulturen, om den inte överensstämmer med den nya 

rörlighetsstrategin, kan vara ett hinder för rörlighet. För att undkomma detta menar 

författaren att ett nytt synsätt måste förankras i företagsledningen och att de sedan 
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måste skapa ett förtroende hos övriga medlemmar i organisationen. Detta 

förtroende skapas genom handling och företagsledningen bör därför förse 

medarbetare med konkreta exempel på att intern rörlighet får positiva 

konsekvenser. En sådan kultur skapas och styrs av organisationens ledare.  

 

Schein (2004) diskuterar chefers betydelse för att skapa kultur, han nämner sex 

faktorer chefer kan använda sig av för att skapa en önskvärd företagskultur. 

 

• Uppmärksamhet. Chefer kommunicerar sina egna värderingar, prioriteringar 

och mål genom vad de uppmärksammar och vad de inte uppmärksammar. 

Genom att mäta, kontrollera och reagera på vissa företeelser signalerar 

chefer vad som är viktigt, och genom att inte göra detta signalerar de vad 

som inte är viktigt. Många av dessa signaler förmedlas under möten och 

andra planeringsaktiviteter, men många signaler förmedlas även i vardagliga 

situationer exempelvis genom att chefen kommenterar något eller ställer en 

viss fråga. Om chefer är medvetna om detta kan systematisk uppmärksamhet 

på vissa företeelser vara ett kraftfullt sätt att kommunicera budskap. Chefer 

som inte är medvetna om detta kan istället omedvetet skicka ut tvetydiga 

signaler om vad som värderas, och olika tolkningar av dessa kan i sin tur 

sedan leda till subkulturer. 

 

• Reaktioner på kriser. Chefers beteende under, och hantering av, kriser 

skapar nya normer, värderingar, och arbetsprocedurer. Chefers beteende 

avslöjar också viktiga grundläggande värderingar som dessa har. Kriser ökar 

intensiteten av lärande eftersom dessa utgörs av känsloladdade situationer 

och är därför speciellt betydelsefulla vad gäller att skapa och sprida 

organisationskultur.  
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• Resursfördelning. De kriterier som används vid chefers fördelning av 

resurser är en annan process som avslöjar chefers värderingar och därmed 

kommunicerar vad som är viktigt. 

 

• Rollbeteende. Genom sitt eget beteende kommunicerar chefer värderingar 

och förväntningar, vad de gör är ofta viktigare än vad de säger. Genom att 

som chef förespråka en viss policy men inte själv leva efter den, 

kommuniceras att policyn egentligen inte är så viktig. 

 

• Kriterier för belöning och bestraffning. Chefer kan snabbt förmedla sina 

värderingar och prioriteringar genom att konsekvent koppla belöningar eller 

bestraffningar till vissa beteenden. Både naturen hos beteendet som belönas 

eller bestraffas och själva belöningen eller bestraffningen i sig 

kommunicerar budskap. Om chefer vill försäkra sig om att deras värderingar 

och prioriteringar lärs ut måste de skapa ett belönings-, befordrans- och 

statussystem som är konsekvent med dessa. Även om värderingar och 

prioriteringar initialt förmedlas genom chefens beteende i 

vardagssituationer, så bedöms dessa på lång sikt efter om viktiga belöningar 

fördelas konsekvent med detta beteende. Om beteendet inte stämmer 

överens med vad som belönas riskerar organisationen att skapa en tvetydig 

kultur. 

 

• Kriterier för anställning, urval och avveckling. Chefers värderingar påverkar 

kulturen genom vilken typ av personal de rekryterar och avvecklar. Även 

formella erkännanden, ceremonier och informellt beröm kommunicerar vad 

som anses betydelsefullt. 
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3.2.2.1 Status 

Garavan och Coolahan (1996) diskuterar skillnaden i status mellan horisontell och 

vertikal rörlighet och konstaterar att den vertikala rörligheten ofta värderas högre. 

Det faktum att vertikal rörlighet värderas högre kan ge upphov till problem om en 

organisation har begränsade möjligheter att erbjuda vertikal rörlighet på grund av 

en pyramidliknade struktur. Micognac och Herrbach (2003) menar att den 

horisontella rörligheten är mer eftersträvansvärd för organisationen än för 

medarbetarna, då författarna menar att horisontella karriärvägar enligt 

medarbetarna ses som en återvändsgränd. Författarna menar dock att det är 

problematiskt att förändra de värderingar som likställer social framgång med att 

klättra i hierarkin. Även Hansson (2003) framhåller att den horisontella rörligheten 

anses vara ett avsteg från en organisations traditionella karriärvägar och att det ofta 

upplevs som en rörlighet ”nedåt”. Författaren menar att organisationens 

rörlighetsstrategi därför måste inriktas på att bryta detta synsätt genom att tydligt 

markera rörlighetens betydelse. 

 

Axelsson (1996) diskuterar olika insatser en organisation kan göra för att 

undkomma dilemmat med statusförlust. Ett sätt är att göra lönen mindre 

sammankopplad med hierarkin. Men författaren menar att bara genom att 

organisationens konkurrenssituation och ekonomiska tillstånd kommuniceras och 

tydliggörs kan organisationen bryta ner motståndet till makt- eller statusförlust. 

Detta kan göras genom att knyta förändringar i hur personalen styrs till 

förbättringar i mått på organisationens överlevnad. Det är bättre att bli av med 

makt och några förmåner än att bli av med sin framtida ekonomiska försörjning. 

Caudron (1994) har intervjuat personaltjänstemän på IBM vilka understryker 

betydelsen av hur horisontell rörlighet presenteras och marknadsförs när det gäller 

att förändra synen på vad som är en framgångsrik karriär. Om ledningen påvisar att 

horisontella karriärer leder till högre lön och status med attraktiva titlar kan 

motivationen att röra sig horisontellt ökas hos de anställda. 
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3.2.2.2 Kommunikation inom organisationen 

För att intern rörlighet ska fungera framgångsrikt krävs att kommunikationen inom 

organisationen stödjer detta. Företaget bör öppet och ärligt kommunicera med de 

anställda vad som krävs av dem och hur förutsättningarna ser ut. Det är svårt att 

kräva av de anställda att de själva ska ta ansvar för sin rörlighet om de inte har den 

nödvändiga information som behövs. Företaget behöver bygga upp tillit och detta 

görs genom kommunikation. (Caudron, 1994) 

 

Di Prete (1987) menar att brist på information är ett hinder för rörlighet. 

Medarbetare har antagligen större kännedom om lediga tjänster inom den egna 

avdelningen eftersom det är där kommunikationen i främsta hand sker. Strukturen 

på kommunikations- och informationssystemet får därför betydelse för 

organisationens rörlighet och flexibilitet. 

 

3.2.3 Incitament 
 

3.2.3.1 Belöningssystem 

Den grundläggande tanken bakom belöningssystem är att organisationen genom att 

belöna sina anställda motiverar dem att åstadkomma önskvärda prestationer, då 

individens presterande är ett resultat av motivation. Prestationer är även ett resultat 

av individens förmåga, och en åtråvärd belöning kan påverka individen genom att 

få denne att fokusera och anstränga sig mer, vilket i sin tur ökar förmågan. (Kerr, 

1997) 

 

Lawler (1990) menar att belöningssystem kan vara en bidragande orsak till 

organisatorisk effektivitet och därmed också utgöra en konkurrensfördel. För att 

belöningssystemet ska vara effektivt krävs att det stödjer och förstärker 

organisationens mål och kultur samt beteenden som är nödvändiga för en effektiv 
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organisation. Kerr (1997) definierar effektivitet i detta sammanhang som anställda 

som stimuleras att arbeta på sätt som är lönande för organisationen. Lawler (1990) 

menar att ett belöningssystem även kan skapa en kultur där de anställda bryr sig 

om organisationen och dess framgång samt uppmuntrar anställda att utveckla sin 

kompetens inom områden som är önskvärda för organisationen. Belöningssystemet 

påverkar organisationskulturen på så sätt att det påverkar uppfattningar om vad 

som belönas och värderas och hur individer behandlas. (Lawler, 1990) 

 

Huruvida belöningssystemet utformas på samma sätt i hela organisationen eller 

varierar mellan funktioner kommer att påverka de anställdas uppfattning om 

karriärvägar inom organisationen. En organisation med enhetligt belöningssystem 

medför en stark identifiering med organisationen och därmed en känsla av 

karriärmöjligheter i hela organisationen. Om organisationen däremot har 

differentierade belöningssystem i olika funktioner kommer den anställde först och 

främst identifiera sig med den egna funktionen, och uppfatta att 

karriärmöjligheterna i första hand ligger inom funktionen. Design av 

belöningssystemet bör ta sin utgångspunkt i vad organisationens strategier kräver 

för typ av struktur och beteenden. Om strategierna, för att kunna implementeras, 

kräver en integrerad organisation där alla strävar mot samma mål bör ett enhetligt 

belöningssystem användas. Motsvarande gäller för en strategi som kräver en 

decentraliserad struktur där varje enhet maximerar sin effektivitet, där bör 

belöningssystemet vara utformat efter varje enhets behov. (Lawler, 1990) 

 

Lawler (1990) menar att belöningssystemet får effekter på organisationsförändring 

och implementering av nya strategiska mål. Om belöningssystemet inte ändras i 

enlighet med de nya målen riskerar systemet att hämma förändringen. Om 

belöningssystemet inte uppdateras vid en organisationsförändring kommuniceras 

att det egentligen inte är önskvärt med en förändring i beteenden, vilket leder till 

att den nya organisationsstrukturen och de nya målen inte implementeras. Detta 
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förklaras av att de anställda fortfarande agerar utifrån vad de belönas efter, vilket 

är de gamla välkända måtten och inte de nya målen. Även Rendahl och Hart (1996) 

betonar vikten av att ett belöningssystem uppdateras efter rådande omständigheter. 

Författarna menar att ett företag måste vara mottagligt för att se befintliga 

belöningssystem som något tillfälligt, och inte vara rädd att testa alternativa system 

som kan tänkas vara bättre anpassade efter företagets specifika förhållanden. 

 

Kanin-Lovers (1993) diskuterar belöningssystem i relation till intern rörlighet och 

menar att för att organisationen ska få till stånd horisontell rörlighet bör de 

anställda belönas så att de har incitament att flytta sig horisontellt inom 

organisationen. Caudron (1994) tillägger att de anställda då även blir mer benägna 

att själva ta ansvar för sin rörlighet. Kanin-Lovers (1993) utvecklar sitt 

resonemang ytterligare och menar att innan ett rörlighetsfrämjande 

belöningssystem implementeras måste ledningen definiera vad som är kvalificerad 

rörlighet värd att belöna. Annars riskerar organisationen att drabbas av skenande 

lönekostnader varje gång en omorganisation görs, samt att det skapas en 

uppfattning om att alla typer av rörlighet leder till löneökning. Ledningen bör 

också fråga sig om de anställda motiveras mest av löneökningar eller om det 

snarare är utveckling som gör intern rörlighet attraktivt för den anställde. Svaret på 

den frågan får sedan konsekvenser för utformningen av belöningssystemet. 

 

Författaren presenterar ett antal olika belöningsstrategier i syfte att stimulera den 

horisontella rörligheten: 

• Fokus på karriärutveckling. Ett formellt karriärutvecklingsprogram kan 

stödja horisontell rörlighet där karriärutveckling definieras bredare än att 

bara klättra uppåt i hierarkin, det vill säga att även horisontell rörlighet ses 

som att göra karriär. Om organisationen vill uppmuntra sina anställda att 

stanna i organisationen och förflytta sig horisontellt måste de anställda som 
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gör detta belönas. Detta innebär att nyckelpositioner bör ges till anställda 

som har flyttat runt och utvecklat bredare kompetens, vilket visar att sådan 

rörlighet uppskattas från organisationens håll. 

• Att behandla horisontell rörlighet som en befordran. Detta innebär att alla 

förflyttningar, utom förflyttningar på grund av personliga skäl, medför 

löneökningar. Ingen skillnad görs därmed för vertikal och horisontell 

rörlighet. Detta sänder ett tydligt budskap om vad organisationen värderar. 

En nackdel med denna strategi är att det kan resultera i stigande 

lönekostnader. 

• Utveckla ett speciellt belöningsprogram. Grundlönen kan exempelvis ökas 

med halva ökningen som ges vid en befordran. En klumpsumma kan betalas 

ut efter en utvecklingsperiod. Belöningen kan vidare differentieras beroende 

på prestation på den nya positionen. 

 

3.2.3.2 Nyckeltal 

Pfeffer (1994) menar att ett rörlighetsåtagande är mer troligt att det fullföljs om 

data samlas in inte bara över de pengar som läggs på rörlighet utan även på vilken 

typ av anställda som rört på sig och vilken slags rörlighet som skett. Genom att 

mäta något försäkras att det som mäts blir uppmärksammat. En av de mest 

konsekventa iakttagelserna inom organisationslitteratur är att mått påverkar 

beteenden. De flesta människor kommer att försöka vara framgångsrika på det som 

mäts även om det inte innebär några direkta, omedelbara konsekvenser. Även 

Axelsson (1996) framhåller att nyckeltal med avseende på intern rörlighet kan ge 

betydelsefullt stöd åt att åstadkomma detsamma. Vidare diskuterar författaren 

traditionell ekonomistyrning, där uppföljningen av nyckeltal främst inriktats på 

finansiella resultat. Denna fokusering kan stå i strid med långsiktiga 

utvecklingsarbeten som intern rörlighet och tenderar att låta det dagsaktuella ta 

över. Även Pfeffer (1994) nämner för stor fokusering på kortsiktiga resultat som en 
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anledning till att intern rörlighet inte praktiseras i särskilt stor omfattning. Han 

menar att det nästan är otänkbart att en organisation som konfronteras med 

omedelbar press på kortsiktighet engagerar sig i sådana aktiviteter. Intern rörlighet 

kan skapa insikter och innovation på sikt, men att dra ned på sådana aktiviteter är 

ett snabbt sätt för en organisation att underhålla kortsiktig vinst. Detta är givetvis 

mest påtagligt för en organisation med dålig ekonomi. Men å andra sidan kan en 

organisation med bra ekonomi känna att det inte finns något behov av rörlighet just 

eftersom det verkar fungera bra som det är. Arnesson (1998) menar att rörlighet 

kan leda till att en organisations prestationsförmåga sjunker på kort sikt, men att 

det inte behöver bli så besvärligt om rörligheten är planerad och förväntad. 
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4 Empiri 
I detta kapitel presenteras resultatet av datainsamlingen, studiens empiriska 

material. Inledningsvis beskrivs fallföretaget för att läsaren ska få en förståelse för 

den kontext vari intern rörlighet studeras. Vidare följer en sammanställning av de 

intervjuer som genomförts. 

 

4.1 Företagsbeskrivning 
Fallföretaget Saab Aerosystems i Linköping bildades vid en omorganisering av 

Saab Aerospace2 2003 och är en affärsenhet inom Saab AB. Saab Aerosystems är 

en kundstyrd affärsenhet vars huvudsakliga verksamhet är inriktad på utveckling 

och produktion av flygplanssystem inom försvarsindustrin. Flygplanssystemen, 

med stridsflygplanet Gripen som främsta produkt, tillverkas efter beställning och 

anpassas till varje kunds specifika preferenser. Personalen utgörs till största del av 

ingenjörer3 och antalet anställda är 1894. (www.saabaerosystems.com)   

 

Saab Aerosystems är indelat i åtta avdelningar som bryts ner i områden vilka i sin 

tur bryts ner i sektioner4. Dessutom finns en stab bestående av administrativa 

enheter. Organisationen kan sägas vara en matrisorganisation då det förutom 

indelningen i avdelningar, områden och sektioner även finns en horisontell 

indelning i tre program5 som löper tvärs över avdelningarna. Dessa program delas 

sedan in i projekt som tar resurser i anspråk från avdelningarna. 

Programindelningen skapades för att få organisationen mer marknadsorienterad då 

hela Saab AB står inför stora förändringar av dess konkurrenssituation. Saab AB är 

ett betydelsefullt företag för Sverige då de sysselsätter många människor och under 

många år har drivit den tekniska utvecklingen framåt. Därför har svenska staten 

                                                 
2 Saab Aerospace är nu uppdelat i Saab Aerosystems, Saab Aerostructures och Saab Linköping Support. 
3 I fallföretaget är det ingenjörer som utgör personalkategorin medarbetare. 
4 Se bilaga 2 
5Dessa tre program är Gripen, Eftermarknad och Nya program. 
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tidigare varit en stor kund och investerat stora pengar i projekt som Saab AB drivit. 

Men på senare tid har svenska staten beslutat att minska sina investeringar i 

försvarsmakten och således även i projekt inom försvarsindustrin. Detta har 

medfört att Saab AB, för att överleva, har varit tvunget att söka sig in på nya 

utländska marknader genom export. För att bibehålla sin omsättning har företaget 

även blivit tvunget att agera som underleverantör genom att sälja delsystem, istället 

för att som tidigare sälja hela flygplanssystem. Att vara underleverantör innebär för 

företaget att de har mindre ekonomiska marginaler än de hade när de sålde 

kompletta produkter, vilket har lett till stor ekonomisk press. (Personaltjänsteman 

Saab AB, 2004)  

 

I samband med omorganiseringen 2003 sades drygt 270 anställda upp. 

(Årsredovisning Saab AB, 2003) I framtiden föreligger risk för ytterligare 

uppsägningar då beläggningen är krympande i Gripenprojektet och det i Saab AB:s 

senaste delårsrapport flaggades för ytterligare personalneddragningar. (Höjer, 

2004) 

 

I Saab AB:s personalpolicy (2004) nämns intern rörlighet som en viktig del av 

företagets kompetensutveckling och ”rätt kompetens på rätt plats vid rätt tidpunkt” 

sägs vara en förutsättning för framgångsrik affärsverksamhet. Policyn uttrycker att 

det därför är helt avgörande att företaget förmår attrahera, behålla och utveckla 

medarbetare med rätt kompetens. Policyn slår vidare fast att intern rörlighet ska 

främjas då det skapar förutsättningar för ökat kunskapsbyte och nätverksbyggande, 

något som är ”stimulerande för den enskilde medarbetaren och av betydelse för 

Saab”. I policyn uttalas även att varje medarbetare har ansvar för sin 

anställningsbarhet genom att, i samråd med sin chef, säkerställa sin 

kompetensutveckling i takt med verksamhetens förändrade krav och behov. Vidare 

skrivs att ledaren ska leda i enlighet med företagets värderingar och förverkliga 

intentionerna i personalpolicyn. Ledaren ska skapa förutsättningar för att alla 
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medarbetare tar fullt ansvar för sina arbetsuppgifter genom att informera och 

kommunicera utifrån helheten. Dessutom ansvarar ledaren för att allas kompetens 

tas tillvara och har ansvar för att aktivt anpassa resurserna och ha kontroll på 

kostnaderna. Policyn trycktes i juni 2004 och företagets mål var att alla anställda 

skulle ha tagit del av den innan årets slut. (Bowall, 2004) 
 
Den interna rörligheten består i nuläget till största del av tillfällig in- och utlåning 

av personal mellan olika sektioner och områden inom samma avdelning. Företaget 

har dock inte uppnått en önskvärd nivå på den strategiska rörligheten där personal 

rör sig över avdelningsgränser och permanent lämnar den tidigare tjänsten. 

(Personaltjänsteman Saab AB, 2004) 
 

4.2 Varför är intern rörlighet bra? 
Alla respondenter har egna erfarenheter av att byta jobb internt inom företaget och 

samtliga har mycket positiva upplevelser av detta. På frågan om de uppmuntrat 

sina medarbetare till att röra på sig svarar hälften ja, flera av dessa har diskuterat 

rörlighet med sina underordnade i medarbetarsamtal. De respondenter som inte 

uppmuntrat till rörlighet menar att den rörlighet som diskuteras i medarbetarsamtal 

endast handlar om rörlighet inom det egna området.  

 

4.2.1 Syftet med intern rörlighet 
Syftet med intern rörlighet är enligt de flesta respondenterna att matcha tillgång 

med efterfrågan på kompetens. Att kunna utnyttja de personella resurserna där de 

bäst behövs skapar ett flexibelt företag som kan svara mot omvärldens dynamik. 

Ett annat syfte som diskuteras av flertalet är att kompetensutveckla personalen för 

att få mer flexibla medarbetare med bred kompetens som förstår helheten bättre. 

Ett ytterligare syfte som nämns är att det främjar informations- och 

kunskapsspridning. 
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Företagets övergripande syfte med intern rörlighet uppfattas enligt respondenterna 

vara matchningen mellan tillgång och efterfrågan på kompetens. Ett annat syfte 

som betonas är att företaget står inför stora förändringar där de för att kunna 

generera en ökad konkurrenskraft måste hitta nya affärer genom nya sätt att tänka 

och arbeta. 

 
”Om man jobbar med samma saker på samma sätt med samma personer så blir det 

ingen utveckling, då stannar det.” 

 

4.2.2 Fördelar med intern rörlighet 
Positiva aspekter som diskuteras är att intern rörlighet är ett billigt sätt för företag 

att kompetensutveckla personalen. Intern rörlighet medför också nya och många 

gånger bättre sätt att arbeta då en person som kommer ny till en arbetsgrupp bidrar 

med nya infallsvinklar. Medarbetare med bred kompetens anses också fylla både 

sina befintliga och framtida roller bättre genom att ha rört på sig inom 

organisationen och på så sätt fått nya perspektiv. En åsikt som framförs är 

dessutom att intern rörlighet på sikt leder till att personalstyrkan kan minskas, i och 

med att kompetensbasen blir bredare, och att företaget därmed kan reducera sina 

kostnader. Fördelar som nämns för individen är att denne genom sin 

kompetensbreddning blir mer anställningsbar och kan hitta nya spännande 

arbetsuppgifter inom samma företag. 

 

4.2.3 Nackdelar med intern rörlighet 
Negativa aspekter som uppkom under intervjuerna var att det kan finnas en 

konflikt mellan individens önskemål och företagets behov, det håll individen vill 

röra sig åt står inte alltid i samklang med vad företaget efterfrågar. Det anses även 

finnas en risk att medarbetare får alltför bred kompetens och därmed tappar 

kontinuitet, vilket kan leda till att spetskompetensen går förlorad. Ett annat 

problem kan vara om det finns en brist på en viss kompetens i hela organisationen, 
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då löser den interna rörligheten inte problemet eftersom behovet fortfarande 

kvarstår men på ett annat ställe i organisationen. De flesta ser dock inga nackdelar 

med rörligheten om den är planerad och kontrollerad, utan problemen anses uppstå 

först när rörligheten är okontrollerad och sker utan strategisk eftertanke. 

 

4.3 Av chefer uttalade hinder för rörlighet 
4.3.1 Hinder för chefer 

Samtliga respondenter menar att de har stor frihet under ett ansvar som innebär 

hård press att uppnå mål relaterade främst till tid och pengar, men även till teknik 

och kvalitet. Dessutom använder sig de flesta även av mer mjuka 

personalrelaterade mått. Två av intervjupersonerna använder sig av mått relaterade 

till den interna rörligheten. En av dem mäter rörlighet i form av hur många nya 

projekt, arbetsuppgifter och utlåningar som görs. Den andra mäter rörlighet i form 

av praktik i minst en vecka utanför sektionen, men inom avdelningen, och 

intervjupersonen menar att rörligheten oftast är självgenererad och att inga åtgärder 

vidtas om tillfredsställande resultat inte uppnås. Oavsett om respondenterna 

utvärderas efter rörlighetsrelaterade mått eller inte, anser de flesta att vissa mått 

som används motverkar rörlighet. De mått som diskuteras i sammanhanget är 

kortsiktiga ekonomi- och tidsrelaterade mått. Respondenterna menar att företaget 

inte uttalar dessa mått som viktigare än uppfyllandet av långsiktiga strategiska mål, 

men att fokus hamnar på det kortsiktiga eftersom det är det som mäts. 

 
”Vi är extremt resultatinriktade. Utbildningar, sjukdom, ledighet... Varje vecka, varje 

dag är en match att försöka nå det resultat som förväntas av oss.”  

 

Nästan alla respondenter menar att det största hindret för att de ska uppmuntra till 

rörlighet hos medarbetarna är pressen att leverera kortsiktiga resultat, då intern 

rörlighet initialt tar stora resurser i anspråk och lönar sig först på lite längre sikt. En 
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respondent diskuterar konflikten mellan kortsiktiga och långsiktiga resultat och 

säger: 

 
”Jag är fullständigt medveten om att företaget finns för att någon investerar pengar, 

men jag hoppas att ägarna också vill ha vinst på lång sikt. Så då kan man tycka att 

om man ska investera för framtiden så får det kosta lite grann.” 

 

 Ett annat stort hinder är enligt flera respondenter en hög arbetsbelastning vilket 

leder till att mål bortom åtaganden inom det egna ansvarsområdet bortprioriteras. 

 
”Det är klart att jag vill att mina medarbetare ska röra på sig, men inte nu när vi har 

så mycket att göra…” 

 
”Man är inte mer människa än att man klarar av att göra det som måste göras” 

 

Ett ytterligare hinder som diskuteras är effekter på respondenternas arbetssituation 

vad gäller ersättandet eller utökandet av personal. Varje gång en tjänst ska tillsättas 

ökar arbetsbördan genom de rekryterings- och inskolningsprocesser som följer. Det 

är annonsering, intervjuer, anställningsadministration och upplärning som enligt 

respondenterna tar både tid och pengar i anspråk. En respondent berättar att denne 

ibland hyr in konsulter enbart för att slippa rekryteringsprocessen. En annan 

respondent menar att det krävs starka argument för att få ersätta en person som 

flyttar. Detta anses vara ett stort hinder för rörligheten då respondenten menar att 

chefers benägenhet att uppmuntra till rörlighet blir mindre när det finns en risk att 

deras arbetsstyrka minskar. 

 

4.3.2 Hinder för medarbetare 
Under intervjuerna framkom avtalsrättsliga hinder för ökad rörlighet. Här nämns 

individuellt förhandlade villkor som exempelvis avvikande arbetstider eller andra 
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förmåner vilka kan vara problematiska att överföra till andra avdelningar. Att få till 

stånd intern rörlighet över bolagsgränser inom Saab AB anses än mer 

problematiskt och förenat med stor byråkrati. Även regelverket kring vikariat 

uppfattas som ofördelaktigt för den interna rörligheten. Vikariat är svåra att tillsätta 

då den som flyttar från en fast tjänst till ett vikariat inte har någon garanti att få 

komma tillbaka till den ursprungliga tjänsten efter vikariatets upphörande. En 

respondent betonar att man inte får några sökande på vikariat just på grund av 

dessa regler.  

 

Det råder delade meningar om huruvida medarbetarna har en positiv eller negativ 

attityd till att röra på sig. Flertalet menar dock att de medarbetare som har rört på 

sig är positivt inställda, medan de som inte har rört på sig har en negativ attityd. 

Det största hindret hos medarbetarna uppfattas vara rädslan att förlora den trygghet 

som finns i den nuvarande arbetsgruppen, man vet vad man har men inte vad man 

får.  

 

Även varslet med efterföljande uppsägningar som skedde 2003 upplevs ha 

resulterat i negativa effekter på den interna rörligheten. Uppfattningen som råder 

bland flertalet respondenter, och enligt dessa även hos medarbetarna, är att vid ett 

eventuellt nytt varsel är den som flyttat på sig i riskzonen att bli uppsagd. Dessa 

respondenter menar att den som flyttat på sig, vid en kompetensbedömning, inte är 

lika kvalificerad i relation till dennes nya arbetskamrater vilka har längre 

erfarenhet inom kompetensområdet. En respondent menar dock att detta bara är 

lösa rykten utan sanningshalt vilket även bekräftas av en representant från 

personalavdelningen. Denna representant förklarar att vid ett varsel är det chefen 

för den övertaliga verksamheten som gör en bedömning av verksamhetens 

kompetensbehov och därefter medarbetarnas kompetens i förhållande till detta. 

Medarbetare som bedöms vara övertaliga placeras på en transferlista som 

överlämnas till personalavdelningen, vilka ansvarar för att i största möjliga mån 



 

 - 46 -

omplacera dessa personer. Detta innebär enligt personalrepresentanten att ju mer 

en medarbetare har rört på sig desto bredare kompetens har personen och är 

därmed lättare att omplacera. Det var dock en liten grupp personer som trots att de 

hade rört på sig blev uppsagda, vilket personalrepresentanten menar var ett misstag 

från företagets sida.  

 

Personalrepresentanten förklarar vidare att Lagen om anställningsskydd (LAS) 

skapar en falsk trygghet hos medarbetarna, då de inte är medvetna om att det finns 

två alternativ vad gäller urvalet av dem som ska sägas upp. Den rådande 

uppfattningen om LAS är att urvalskriteriet är anställningstid, det vill säga sist in 

först ut. Företaget tillämpar dock det andra alternativet vilket är en avtalsturlista 

baserad på medarbetarnas kompetensinnehav. Den missuppfattning som råder gör 

att medarbetarna på grund av sin anställningstid känner sig trygga där de befinner 

sig, eftersom de inte inser att ett brett kompetensinnehav ger större chans att få 

vara kvar på företaget vid ett eventuellt varsel. 

 

4.4 Struktur 
4.4.1 Ansvarsstruktur 

Samtliga intervjupersoner har vetskap om att företaget vill främja intern rörlighet, 

och budskapet att det ska främjas har tydligt kommunicerats via ledningsmöten 

och intranätet. Den nya personalpolicyn som uttalar att intern rörlighet ska främjas 

nämns av endast två personer. En av dessa personer använder sig aktivt av policyn 

i sitt arbete som chef och anser den vara ett stöd, medan den andra nämner att en 

ny policy finns men att den inte har kommunicerats ännu.  

 

Samtliga respondenter konstaterar att företagsledningen inte har presenterat några 

riktlinjer eller handlingsplaner för hur rörligheten ska komma till stånd, och detta 

är något som efterfrågas av flertalet respondenter. Respondenterna menar även att 
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det är viktigt att den handlingsplan som företagsledningen utformar är enhetlig för 

hela företaget, med samma regler och ramverk för alla. Alla efterfrågar dock inte 

riktlinjer eller handlingsplaner högre uppifrån, utan vissa anser att dessa 

handlingsplaner egentligen är något som borde tas fram i deras egna 

ledningsgrupper6. En av respondenterna, som inte anser sig behöva klarare 

direktiv, blev utvald att leda ett förändringsarbete för att minska personalstyrkan 

inom en verksamhet genom att arbeta aktivt med intern rörlighet. Respondenten 

fick förtroende att själv utforma arbetet, men med stort stöd från sin chef, och 

arbetet blev framgångsrikt. Respondenten menar att en förutsättning för det 

lyckade resultatet var att denne på eget initiativ valde som första steg att avlägsna 

den chefsnivå som fanns mellan respondenten och medarbetarna. Respondenten 

menar att det i sammanhanget även är viktigt att nämna att denne dessutom delar 

ansvar och befogenheter med ställföreträdande chef. Respondenten har det 

övergripande linjeansvaret och kan fokusera på ledarfrågor medan dennes 

ställföreträdande fokuserar på tekniska och operativa frågor. 

 

4.4.1.1 Företagsledningens ansvar 

Samtliga respondenter menar att företagsledningen, för att den interna rörligheten 

på allvar ska tillta, måste ge bättre förutsättningar. Det som respondenterna främst 

efterfrågar från företagsledningen är tydliga signaler som motiverar och underlättar 

chefernas arbete med intern rörlighet. En önskan som framkommer är att ledningen 

skulle kunna synliggöra vikten av intern rörlighet genom att använda mått 

relaterade till detta. Dessa mått skulle sedan kunna användas för att utvärdera 

chefer och jämföra chefer med varandra. Ett annat önskemål är att ledningen 

tydligare uttalar vilka ”måsten” som verkligen bör prioriteras och vilka som kan 

nedprioriteras till förmån för att istället kunna arbeta med intern rörlighet. 

Ytterligare en diskussion som förs är vikten av att även chefer på olika nivåer rör 

 
6 Varje avdelning har en ledningsgrupp som utgörs av avdelningschef och områdeschefer. 



 

 - 48 -

på sig och att ha rört på sig är ett krav för att bli chef, då detta sänder ut signaler 

om att rörlighet får positiva konsekvenser. Vidare diskuteras att signalerna skulle 

stärkas av att intern rörlighet införs som en parameter i medarbetarsamtalen istället 

för att som i nuläget fokusera på medarbetarens utveckling inom det egna området.  

 

4.4.1.2 Personalavdelningens ansvar 

Samtliga respondenter anser att personalavdelningen har en viktig roll vad gäller 

att förmedla budskap från företagsledningen och tillhandahålla verktyg åt chefer på 

alla nivåer. Personalavdelningen är organiserad som en separat stödfunktion vilket 

anses göra att avdelningen får en överblick över organisationen som helhet och 

därmed kan tipsa, hjälpa och stötta cheferna i personalfrågor. Flertalet 

respondenter menar att samarbetet med personalavdelningen fungerar bra, men att 

det skulle kunna förbättras. Vad respondenterna efterfrågar för att kunna arbeta 

med intern rörlighet är en verktygslåda innehållande belöningar, utbildningar och 

förenklad administration med harmoniserade villkor. En respondent framhåller 

även att strategiskt styrd kompetensutveckling, där chefer får riktlinjer för hur de 

bör arbeta med personalpolitik, vore önskvärt. Flera respondenter framhåller vidare 

att personalavdelningen har en viktig roll i att medvetandegöra för alla medarbetare 

hur framtida beläggning ser ut inom olika verksamheter. Vidare menar 

respondenterna att personalavdelningen bör informera medarbetarna om vilka 

kriterier de värderas efter vid ett eventuellt varsel. 

 

4.4.1.3 Chefens ansvar 

Samtliga respondenter menar att deras roll i arbetet med intern rörlighet är att 

tydliggöra företagsledningens budskap och förankra detta lokalt inom sitt område. 

Flertalet respondenter betonar att de har stor möjlighet vad gäller att påverka sina 

medarbetare. 
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”Det budskap jag förmedlar, det tar man intryck av. Mitt budskap är mer viktigt än 

det som står på intranätet, om det råder inga tvivel.” 

 

Flera respondenter diskuterar vidare att de tror att det, för att rörligheten ska öka, 

krävs att de är tydliga i sitt budskap, inger förtroende hos medarbetarna och att de 

uppmuntrar till rörlighet. Det råder delade meningar om vem som har det största 

ansvaret vad gäller den interna rörligheten. Några menar att det är medarbetaren 

som ska ansvara för sin framtid på företaget, medan andra menar att chefen ska 

bära det största ansvaret. 

 

4.4.2 Den interna rekryteringsprocessen 
I intervjuerna framkommer att det finns tre olika sätt att rekrytera medarbetare 

inom organisationen; via egna kontaktnät, annonsering via intranätet samt genom 

förfrågningar på ledningsmöten. Attityden till, och i vilken utsträckning dessa 

tillvägagångssätt tillämpas, skiljer sig åt mellan respondenterna. Flertalet 

respondenter tillämpar annonsering, men i första hand tillämpar de flesta sitt 

kontaktnät och den egna ledningsgruppen. En av respondenterna som använder sig 

av annonsering menar dock att direktrekrytering vore att föredra. Respondenten 

menar att annonsering inte är tillräckligt effektivt eftersom det inte fångar 

individens intresse på samma sätt som direktrekrytering. Några respondenter 

påpekar att annonsering varit den traditionella metoden vid rekrytering, men att 

rekrytering via ledningsmöten och kontaktnät förekommer allt mer. En respondent 

ser annonsering som det enda alternativet vid rekrytering, då det enligt denne finns 

en policy som säger att alla tjänster ska annonseras. Vidare söker övervägande 

antalet respondenter i första hand medarbetare internt inom avdelningen och i 

andra hand utanför. Det finns dock respondenter som menar att de hellre hyr in 

konsulter än att söka personal utanför den egna avdelningen. 
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4.4.3 Karriärvägar 
Det finns tre olika karriärvägar inom organisationen; chefsvägen, 

projektledarvägen och specialistvägen. Chefsvägen är den traditionella 

karriärvägen med personalansvar och den innebär att klättra vertikalt i hierarkin. 

Projektledarvägen handlar om att agera ledare i olika projekt, och att allteftersom 

erfarenhet och kompetens ökar kunna ta sig an allt mer kvalificerade projekt. 

Specialistvägen är den mest ovanliga karriärvägen och den innebär att man 

specialiserar sig inom ett tekniskt område. Flertalet respondenter betraktar 

chefsvägen som den mest statusfyllda karriärvägen, och detta förklarar 

respondenterna delvis med att personalansvar anses prestigefullt. En annan 

uppfattning om varför chefsvägen anses mer statusfylld är att den innebär en 

permanent roll, till skillnad från projektledarvägen som är en tillfällig roll man går 

in och ut ur. Vidare är chefsvägen starkare kopplad till förmåner. För att 

exempelvis få tillgång till förmånen tjänstebil är det för chefer tillräckligt att vara 

områdeschef, medan det som projektledare krävs att man är direktrapporterande till 

avdelningschef. Specialistvägen anses vara mycket statusfylld, men på ett annat 

sätt än chefsvägen. Denna karriärväg är få förunnad, enligt respondenterna finns 

cirka tio specialister, och för att blir utnämnd till specialist ställs höga krav. Flera 

respondenter menar att det egentligen bara existerar två karriärvägar, chefsvägen 

och projektledarvägen, just eftersom specialisttjänsten anses vara väldigt 

svåruppnåelig. 

 
”Specialisterna är väldigt aktade, dom har hög status. Det är väldigt avancerat… du 

ska vara civilingenjör… du ska ha ett internationellt erkänt namn mer eller mindre.” 

 

”För att bli specialist ska du vara typ 55 år, så för en ung ingenjör är det inget 

alternativ.” 

 



 

Specialister åtnjuter alltså hög status men chefsvägen anses ändå innebära större 

möjligheter för dem som vill göra karriär. Detta då en specialist är på samma nivå 

lönemässigt som en områdeschef, men medan specialist är den högsta nivån inom 

den karriärvägen så kan en områdeschef klättra ytterligare några nivåer i hierarkin.  
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Avdelningschef
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Figur 4.1 Karriärstegar. 

 

Vid intervjuerna framkommer dessutom att nästan alla respondenter är av 

uppfattningen att horisontell rörlighet inte ses som en karriärväg, utan snarare ses 

som en merit vilken möjliggör en framtida vertikal karriär. Flera respondenter 

menar dock att det endast är en liten grupp medarbetare som uttrycker önskan om 

att göra karriär. 

 

4.5 Organisationskultur 
4.5.1 Subkulturer och status 

Flera respondenter menar att det finns olika subkulturer inom olika delar av 

företaget, med varierande spelregler och värderingar. En respondent betonar att 

informationsspridningen blir påverkad av detta då information till stor del sprids 

informellt i fikarum och interna diskussioner. Respondenten påpekar att man ser 

väldigt tydligt på företaget att de olika subkulturerna har fört med sig olika 

arbetssätt och erfarenheter vilka inte sprids vidare inom företaget. En annan 

respondent menar att normer skiljer sig mellan avdelningar även i det lilla, 
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exempelvis vad gäller att hålla tider. Respondenten nämner att tidshållning är 

väldigt viktigt inom dennes avdelning, medan det på andra avdelningar är föga 

förvånande om till och med mötesordföranden är en kvart sen till mötet. Samma 

respondent uttrycker det även som att det är små företag i företaget då man inte ens 

på Saab i Linköping känner till varandras resurser och kompetenser. 

 

Övervägande antalet respondenter anser att det, förutom olika subkulturer, även 

finns en utbredd uppfattning i företaget om statusskillnader mellan avdelningar. 

Under intervjuerna nämner flertalet respondenter en och samma avdelning som 

särskilt statusfylld.  

 
”Jag är övertygad om att om man hade kört det som veckans fråga på intranätet så 

hade man fått fram att avdelning XX är finare, har högre snittlön och har högre 

status.” 

 

En respondent menar att dennes medarbetare inte är så villiga att flytta till 

avdelning XX. Respondenten menar att medarbetarna tror att avdelningen ställer 

krav som medarbetarna inte tror sig kunna klara av. Även låg status anses vara 

förenat med svårigheter. Detta då flera respondenter berättar att de har haft 

problem med att rekrytera personal till vissa områden som i omvärldens ögon 

anses ha låg status.  

 

4.5.2 Ett stort företag eller flera små? 
Flertalet respondenter upplever ett stort revirtänkande bland chefer mellan olika 

avdelningar i organisationen, det råder dock delade meningar om revirtänkande 

bland chefer inom samma avdelning. Enligt de flesta respondenterna existerar 

revirtänkande både inom och mellan avdelningar, två respondenter är dock av 

avvikande åsikt då de menar att revirtänkande uppstår först utanför 

avdelningsgränser. Alla respondenter är trots revirtänkande medvetna om vikten av 
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intern rörlighet för företaget som helhet, men flertalet menar att deras fokus trots 

detta ligger på deras eget ansvarsområde eftersom de utvärderas på dessa 

åtaganden. 

 
”Det finns ju det här dilemmat att klara det totala åtagandet och att klara det egna 

åtagandet, så det är klart att man håller lite i sin personal.” 

 

En respondent menar att det beroende på att företagets arbetsområden är väldigt 

specialiserade, är svårt att se helheten, då man bara rör sig inom en krets. Man ser 

inte alla, utan bara de man jobbar med. En annan respondent säger sig ha flera 

exempel på situationer där rörlighet har motverkats av chefer på grund av att de 

inte vill släppa ifrån sig medarbetare de anser vara viktiga för deras egen 

verksamhet.  

 
”Systemet verkar ju på det sättet att jag måste ha resurser, personal, för att lösa mina 

uppgifter. Om jag skulle släppa en eller två av mina killar så kanske det skulle vara 

bra ur ett företagsperspektiv, att de löser ännu viktigare uppgifter någon annanstans. 

Men mitt mål är ju att lösa mina uppgifter, så därför är jag inte särskilt sugen på det. 

Vårt system främjar alltså inte det.” 

 

Flera respondenter menar att de måste se till sitt eget ansvarsområde för att 

säkerställa successionen, men är samtidigt medvetna om vikten av att lyfta sig till 

helheten för att se om kompetensen gör bättre nytta någon annanstans. En 

respondent diskuterar svårigheten med att som chef inse att det egna åtagandet inte 

alltid är det viktigaste för företaget som helhet. 

 
”Om jag pratar med en motsvarande chef på avdelning XY och vi diskuterar personal 

så ser ju han till sin del och jag till min del. Vem är domare då?” 
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En annan respondent menar att denne, för att kunna lyfta sig till att se helheten, 

skulle behöva utvärderas på övergripande resultatmått ur ett företagsperspektiv 

istället för nedbrutna resultatmått per område och grupp. 

 

4.5.3 Kommunikation 
De flesta anser att kommunikationen mellan områden inom samma avdelning är 

godtagbar men att kommunikationen över avdelningsgränser däremot i hög grad är 

undermålig.  

 
”En del avdelningar har vi bra kontakt med och vissa andra har vi urdålig kontakt 

med, det är knappt att vi vet att dom finns ens.” 
 

Flera respondenter påpekar att kommunikationen förbättrats under senare år men 

att det fortfarande finns mycket kvar att göra. Ett exempel på brister i 

kommunikationen verkar vara svårigheten att matcha tillgång med efterfrågan på 

kompetens. En respondent säger: 

 
”Jag vet att vi har saker som vi kan hjälpa till att leverera till avdelning XY och saker 

som XZ kan hjälpa oss med” 

 

Medan respondenten från avdelning XZ säger: 

 
”Vi hade inte hyrt in så här många konsulter om det hade varit ökad intern 

rörlighet.” 

 

En annan respondent påpekar att han länge efterlyst ett gemensamt forum för sin 

egen och en annan avdelning vilka i respondentens mening skulle ha ett stort 

utbyte av att samarbeta, men att inget har hänt. En annan respondent ger uttryck för 

detta på följande sätt: 
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”Mellan avdelningar är det fortfarande så att man håller på sitt, att man inte har 

förmåga att se synergieffekter mellan saker vi gör.” 
 

4.6 Incitament 
Under intervjuerna framkommer att företaget inte använder sig av något 

belöningssystem, men flertalet respondenter påtalar att den som rör på sig kan få 

en löneökning med 500 kronor. För att få denna löneökning finns vissa krav, 

nämligen att det sker ett tydligt byte av arbetsuppgifter och att den som rör på sig 

ska ha haft den tidigare tjänsten i minst två år. Löneökningen utgår dessutom bara 

om medarbetaren på eget initiativ har rört på sig, och inte när rörligheten varit 

påtvingad på grund av att dennes chef har ordnat en omplacering. Samtliga 

respondenter menar att det krävs att någon form av belöning utgår till 

medarbetaren för att stimulera den interna rörligheten. Flertalet anser att 

löneökningen är ett bra verktyg men att det inte är tillräckligt.  

 
”Jag vet inget annat sätt än belöningssystem för att få igång rörligheten. 

Belöningssystemet är rent ut sagt uselt på många ställen.” 

 

De flesta respondenterna påpekar att en belöning inte behöver vara i monetär form, 

utan även kan vara i icke-monetär form. Exempel på en icke-monetär belöning som 

diskuteras av respondenterna är garanterad anställningstrygghet en viss tidsperiod 

för de medarbetare som rör på sig. En respondent framhåller att det viktigaste för 

medarbetaren är att bli sedd, så att denne känner sig betydelsefull, och att detta kan 

ske antingen genom en monetär bonus eller genom att uppskattning visas på andra 

sätt. Vad alla respondenter är överens om är att det i nuläget saknas incitament för 

medarbetarna att röra på sig. 
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Flertalet respondenter menar att det även för chefer behövs incitament för att dessa 

ska uppmuntra medarbetare att röra på sig. Några respondenter menar att de i 

nuläget måste ha starka argument för att få ersätta medarbetare som slutar och 

efterfrågar därför underlättad ersättningsrekrytering. Flera respondenter efterfrågar 

ett erkännande högre uppifrån som påvisar att respondentens insatser ses som 

betydelsefulla för hela företaget. En respondent menar att chefer skulle ha mer 

incitament att uppmuntra till rörlighet om dessa på ett tydligare sätt kunde se att 

deras insats gör nytta ur ett företagsperspektiv. Att överhuvudtaget utnyttja 

respondenternas nivå mer vad gäller mätning och utvärdering tror flera 

respondenter skulle vara en vinst för företaget. Några respondenter efterfrågar 

dessutom att deras arbete med intern rörlighet ska premieras vid lönerevisioner. 

 
”Vi har ingen mätning som redovisar att du har lyckats väldigt bra, att du har skapat 

förutsättningar som får personal att röra på sig, att du utvecklar din personal… det 

synliggörs inte, det stimuleras inte.” 

 

”Det finns ju ingen belöning, att du ser någonstans att oj vad bra att jag såg till att 

hjälpa honom att byta jobb, nu har jag hjälpt Saab. Det kan man ju inte se.” 
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5 Analys 
I detta kapitel presenteras vår analys av det empiriska materialet kopplat till 

studiens teoretiska referensram.  Analysen mynnar sedan ut i våra slutsatser, där 

vi uppfyller studiens syfte. 

 

5.1 Struktur 
5.1.1 Organisationsstruktur 

Saab Aerosystems har en hierarkisk organisationsstruktur med tydlig 

funktionsindelning. Vidare har företaget en marknadsorienterad programindelning 

som löper horisontellt genom den hierarkiska organisationsstrukturen, och genom 

denna kombination skapas en form av matrisstruktur. Med utgångspunkt i 

Hanssons (2003) resonemang menar vi att företagets organisationsstruktur medför 

både möjligheter och begränsningar. Under intervjuerna framkom att gränser 

mellan avdelningar är väldigt tydliga, vilket vi menar beror delvis på att en viss 

specialistkompetens samlas inom samma funktion. Jacobsen och Thorsvik (2002) 

menar att detta kan medföra att medarbetare identifierar sig med sin 

specialistkompetens istället för att identifiera sig med företaget, vilket vi menar är 

ett hinder för den interna rörligheten. De medarbetare som, när de rör på sig, måste 

byta kompetensområde riskerar då att förlora den trygghet som den tidigare 

identiteten innebar.  

 

Ett sätt att främja den interna rörligheten är enligt vår mening den horisontella 

programindelning som företaget gjort. Hansson (2003) menar att företag som 

struktureras utifrån sina processer, gynnar bred kompetensutveckling och främjar 

korsbefruktning mellan olika specialister och avdelningar. Med utgångspunkt i 

detta menar vi, genom den processindelning som programmen innebär, att 

identifiering med specialistkompetens kan undvikas till förmån för identifiering 

med hela processen. Detta torde innebära att medarbetaren får ett större perspektiv 
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genom bättre insyn i helheten, istället för att fokusera på den egna kompetensen 

utan koppling till övriga delar i processen. Om kommunikationen mellan de olika 

programmen är bristfällig ser vi dock en risk för resursslöseri. Om varje program 

för sig utvecklar egna metoder att lösa likartade problem kan dubbelarbete uppstå 

genom att ”hjulet uppfinns på nytt”, eller att den lösning som egentligen är mest 

optimal inte sprids till övriga program.  

 

5.1.2 Strategiskt förhållningssätt till rörlighet 
För att den interna rörligheten ska fungera menar Garavan (1990) att det krävs ett 

strategiskt förhållningssätt med en tydlig ansvarsstruktur och enhetliga principer 

för hur arbetet bör bedrivas. Företaget förefaller, enligt vår mening, ha ett 

strategiskt förhållningssätt till intern rörlighet. Detta visar sig bland annat i den nya 

personalpolicyn som tydligt förespråkar att intern rörlighet ska främjas. Under 

intervjuerna var det dock endast två respondenter som nämnde policyn, varav den 

ena menade att denna ännu inte kommunicerats. Vi anser att företaget, genom 

skapandet av policyn, har goda förutsättningar att framgångsrikt kunna arbeta med 

rörlighetsfrågor om denna sprids i hela företaget. I nuläget ser vi dock brister i 

förankringsprocessen då flertalet respondenter inte nämner policyn under 

intervjuerna. Om inte respondenterna, vilka befinner sig på en högre hierarkisk 

nivå än medarbetare, verkar vara medvetna om eller intresserade av policyn frågar 

vi oss hur deras medarbetare ska kunna ta till sig de budskap den förmedlar? Då vi 

liksom Garavan (1990) anser att chefen är den som har störst påverkansmöjlighet 

på dennes underordnade, ser vi en risk i att chefers ointresse kan sända signaler 

som motverkar budskap i policyn och därmed försvårar förankringsprocessen. De 

brister vi ser i fallföretaget skulle till viss del kunna förklaras av att policyn inte har 

funnits speciellt länge, men företagets målsättning var ändå att alla anställda skulle 

ha tagit del av denna innan årsskiftet 2004. Vi kan inte uttala oss om hur många 

anställda som tagit del av policyn, men vi finner det intressant att påpeka att 
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policyn i alla fall hittills inte verkar inspirera respondenterna och genomsyra deras 

tankar kring intern rörlighet.  

 

Budskapet om att intern rörlighet ska främjas förefaller ha nått ut till 

respondenterna vilket även det är ett tecken på ett strategiskt förhållningssätt.  I 

likhet med Micognac och Herrbachs (2003) resonemang har företaget vidare 

fastställt vilken slags rörlighet som önskas då det finns uttalade kriterier för när 

löneökning på grund av intern rörlighet ska ske. Rörligheten måste ske på eget 

initiativ och innebära ett tydligt byte av arbetsuppgifter, dessutom måste 

medarbetaren ha arbetat i minst två år med de tidigare arbetsuppgifterna. Vidare 

menar författarna att den önskade rörligheten bör vara kopplad till företagets 

strategiska mål, vilket vi menar är fallet för Saab Aerosystems. Företagets 

övergripande mål är att bedriva framgångsrik affärsverksamhet och för att lyckas 

med detta krävs rätt kompetens på rätt plats vid rätt tid. Intern rörlighet är sedan en 

strategi för att uppnå detta kompetenskrav och på så sätt bidra till att skapa ett 

framgångsrikt företag.  

 

I Garavan och Coolahans (1996) studie framkommer att 80 % av cheferna, när 

företaget har ett strategiskt förhållningssätt till intern rörlighet, känner stöd från 

företagsledningen vad gäller dessa frågor. Flertalet av våra respondenter känner 

dock inte tillräckligt stort stöd från företagsledningen trots att företaget förefaller 

ha ett strategiskt förhållningssätt. En möjlig förklaring till denna skillnad kan vara 

att företagsledningens förhållningssätt ännu inte har förankrats i hela företaget. 

Detta kan i sin tur bero på att intern rörlighet som strategi har uppkommit först på 

senare tid och därför inte har hunnit implementeras ännu.  
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5.1.3 Ansvarsstruktur 
För att samordningen av intern rörlighet ska fungera menar Garavan (1990) att det 

krävs en tydlig ansvarsstruktur för företagsledning, personalavdelning, chefer och 

enskilda medarbetare. Vi menar att ansvarsstrukturen inom Saab Aerosystems, vad 

gäller den interna rörligheten, är otydlig. Respondenterna förefaller vara osäkra på 

sin roll, och verkar inte veta vilket ansvar de har, i arbetet med att främja 

rörligheten. Vidare efterfrågar de bättre förutsättningar från högre chefer samt från 

personalavdelningen tillhandahållna verktyg som underlättar deras arbete. Vår 

uppfattning är att roll- och ansvarsosäkerhet kan bottna i att chefer inte vet hur 

rörligheten ska främjas. Om dessa inte vet hur det ska gå till menar vi att det är 

svårt att se sin egen roll och sina egna specifika uppgifter i arbetet.  

 

Vidare skiljer sig uppfattningarna om huruvida det är chefen eller medarbetaren 

som har det största ansvaret, vilket enligt oss kan bidra ytterligare till roll- och 

ansvarsosäkerheten. Garavan och Coolahan (1996) menar att företagsledningen 

förväntar sig att medarbetarnas rörlighet ska vara anpassad till företagets behov. 

Med utgångspunkt i Garavans (1990) resonemang om chefens roll som länk mellan 

företagsledning och medarbetare, menar vi att det måste vara chefen som har det 

största ansvaret. Enligt vår mening måste medarbetaren ta ansvar för sin 

anställningsbarhet och egen önskade rörlighet, men denne kan omöjligen ha lika 

god överblick över företagets behov som dennes chef. Därför anser vi att chefen 

måste förstå sitt ansvar i att få till stånd en strategisk rörlighet som sker utifrån 

företagets önskemål.  

 

Vår uppfattning är att roll- och ansvarsosäkerheten till stor del kan överkommas 

genom att företagsledningen ställer mer krav på cheferna. Genom att mäta, 

kontrollera och reagera på vissa företeelser, menar Schein (2004) att 

företagsledningen signalerar att detta är viktigt. Med utgångspunkt i detta menar vi 
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att uttalade krav skapar en tydligare ansvarsstruktur, där företagsledningen kan 

ställa cheferna till svars om rörligheten inte fungerar. Vår uppfattning är att 

framgången för den respondent som fick i uppdrag att minska personalstyrkan 

genom intern rörlighet till stor del berodde på att dennes chef ställde tydliga krav. 

Men om företagsledningen ska ställa krav på chefer menar vi att företagsledningen 

måste skapa förutsättningar för att cheferna ska kunna uppfylla dessa krav. I 

enlighet med Garavan och Coolahan (1996) anser vi att företag som eftersträvar 

intern rörlighet bör utveckla enhetliga principer för hur arbetet med intern rörlighet 

ska bedrivas. Enligt vår mening skulle enhetliga principer kunna ge svar på frågan 

hur rörlighet ska främjas och i kombination med tydligt ställda krav anser vi att 

ansvarsstrukturen tydliggörs.  

 

Garavan och Coolahan (1996) framhåller även att rörlighetsstrategin ska integreras 

med övriga personalstrategier och att detta är personalavdelningens ansvar. Detta 

är också något som efterfrågas av respondenterna i form av verktyg dessa kan 

använda sig av för att locka medarbetare att röra på sig. I likhet med författarna 

menar vi att det är personalavdelningens ansvar att skapa dessa verktyg och 

integrera dessa med övriga personalfrågor. Vi menar att en förutsättning för 

strategisk rörlighet är att det finns en enhetlig verktygslåda framtagen av just 

personalspecialister, då de i högre grad än chefer torde ha överblick över hela 

företaget och kunskap om vad som motiverar människor. Respondenterna synes ha 

medvetenhet om vilket inflytande de har på sin personal. Detta då flertalet 

respondenter uttryckligen säger sig ha stor påverkansmöjlighet och menar att de, 

för att rörligheten ska öka, måste vara tydliga i sitt budskap, inge förtroende samt 

uppmuntra till rörlighet. Därför menar vi att om chefer får verktyg som hjälper 

dem att på bästa sätt utnyttja sin påverkansmöjlighet, finns goda förutsättningar att 

öka rörligheten. 
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Fredriksson (1991) och Caudron (1994) menar att det är chefens ansvar att 

informera medarbetare om vakanser och om företagets framtida personalbehov, 

medan flera respondenter menar att detta är personalavdelningens roll. Enligt vår 

uppfattning kan det inte vara personalspecialisternas ansvar att informera enskilda 

medarbetare, utan dessa ska istället informera cheferna som i sin tur måste ansvara 

för att informera sin egen personal. Vi ser därför en fara i om chefer inte uppfattar 

sitt ansvar, då detta kan leda till att viktig information inte når ut till medarbetarna.  

 

5.1.4 Den interna rekryteringsprocessen 
Strukturen på kommunikations- och informationssystem får enligt Di Prete (1987) 

betydelse för företagets rörlighet och flexibilitet. I företaget förekommer olika 

tillvägagångssätt att rekrytera personal, vilket enligt vår uppfattning orsakar brister 

i informationsspridning vad gäller vakanser. Vi menar att det är skillnad i graden 

av informationsspridning mellan de olika tillvägagångssätten, då annonsering når 

den stora massan medan rekrytering via kontaktnät och ledningsgrupper når ett mer 

begränsat antal medarbetare. Detta är enligt oss ett hinder för rörlighet, då det kan 

finnas medarbetare som är kvalificerade och intresserade av en tjänst men inte får 

vetskap om att denna är vakant.  

 

Vi anser att annonsering är bra ur informationssynpunkt eftersom det når många 

medarbetare, men inser samtidigt att det kanske inte är det bästa tillvägagångssättet 

i alla situationer. Detta då det exempelvis kan finnas situationer när det bara 

behövs personal under kortare perioder och att det därför är mer lämpligt att hyra 

in konsulter. Men vi ser problem i de fall då chefer hyr in konsulter enbart för att 

slippa rekryteringsprocessen, eller då konsulter hyrs in utan att cheferna först har 

utforskat eventuella möjligheter utanför den egna avdelningen. Det första fallet 

menar vi handlar om tidsbrist och kanske lite lathet från chefens sida. En eventuell 

hantering av problemet skulle kunna vara att ge chefen möjlighet att delegera 
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rekryteringsförfarandet, antingen till en annan person på avdelningen eller till 

personalavdelningen. Det andra fallet menar vi speglar bristen på kommunikation 

mellan avdelningar, vilket är ett mönster som vi med utgångspunkt i Di Pretes 

(1987) resonemang menar är viktigt att bryta. Respondenterna ger i flera olika 

sammanhang intryck av att de eftersom avdelningsgränserna är så starka ser sina 

egna avdelningsgränser som företagets gränser, det vill säga att de har svårt att se 

att det finns något utanför den egna avdelningen. Detta kan förklaras av Caudrons 

(1994) resonemang om att kommunikation som stödjer önskad rörlighet är en 

förutsättning för att detta ska uppnås. Med utgångspunkt i detta menar vi att 

förbättrad kommunikation skulle kunna vidga chefers mentala företagsgränser och 

därmed skapa bättre förutsättningar för internrekrytering. 

  

5.1.5 Karriärvägar 
Enligt respondenterna finns det tre olika karriärvägar inom företaget och vår 

uppfattning är att det endast är två av dessa som har en tydlig struktur, nämligen 

chefsvägen och specialistvägen. Dessa vägar är tydligt utstakade och man vet vad 

som är nästa kliv på karriärstegen. Att göra karriär som projektledare innebär 

istället att man måste komponera sin egen karriärväg och ingen projektledarväg är 

den andra lik. Projekt varierar i tid, komplexitet och omfattning, och medan man 

som chef har en fast roll så har man som projektledare en temporär roll med en mer 

oförutsägbar framtid. Vår uppfattning är dock att projektledarvägen många gånger 

kan vara ett sätt att ta sig vidare in på den mer statusfyllda chefsvägen, genom den 

kompetensbredd och erfarenhet som projektledare erhåller. 

 

Flera respondenter ser inte specialistvägen som en karriärväg eftersom den anses 

vara väldigt svåruppnåelig. En förklaring till detta är enligt vår mening att 

karriärstegen för dem som vill bli specialister endast består av en nivå, där 

avståndet mellan medarbetare och specialist enligt respondenterna anses stort. Vi 
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menar därför att specialistvägar med få nivåer kan vara ett hinder för rörlighet, 

eftersom medarbetare för att få den djupa kompetens som en specialisttjänst då 

kräver, tvingas vara stationära.  

 

5.2 Organisationskultur 
5.2.1 Subkulturer 

Under intervjuerna betonade flertalet respondenter att det finns flera olika 

subkulturer inom företaget. Vidare framkom att kommunikationen och 

informationsspridningen fungerar otillfredsställande samt att respondenterna har 

svårt att se till företaget som helhet. Det finns enligt vår mening ett samband 

mellan den splittrade företagskulturen, den otillräckliga kommunikationen samt 

den bristande förståelsen för helheten. Vi tycker oss se att företagets 

kommunikationsmönster och respondenternas svårighet att se till helheten till stor 

del beror på företagets splittrade kultur. Detta då vi i likhet med Furnham (1997) 

anser att företagskulturen är ett gemensamt värderingssystem som bildar basen för 

kommunikation och gemensam förståelse.  

 

Företagskulturen bör, enligt Furnham (1997), vara konsekvent och överensstämma 

med företagets strategier och mål för att klassas som en bra kultur. Vi menar därför 

att uppfyllandet av mål kan påverkas negativt om företag har flera olika 

subkulturer. Hansson (2003) menar att företagskulturen genom sin egenskap av 

styrverktyg blir en osynlig maktfaktor för företagsledningen. I fallföretaget 

förefaller det råda revirtänkande mellan chefer samt bristande förståelse för 

helheten, vilket torde vara svårt att kombinera med företagets mål om rörlighet 

inom hela företaget. Med utgångspunkt i dessa resonemang menar vi att fel kultur 

kan motverka företagets mål och flera olika subkulturer kan stå i konflikt med 

varandra. Inkonsekvens i företagskultur kan enligt vår mening även påverka 

rörligheten på så sätt att företag får svårare att få de olika subkulturerna att 
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överensstämma med rörlighetsstrategin. Hansson (2003) menar att företagskulturen 

skapas och styrs av företagets chefer, varför vi menar att företag som eftersträvar 

en enhetlig kultur måste arbeta med att få dess chefer att bete sig på ett enhetligt 

sätt. 

 

I likhet med Furnham (1997) menar vi att företagskulturen skapar samhörighet och 

vi-känsla. Vår uppfattning är därför att det även ur ett medarbetarperspektiv kan 

vara ett hinder för rörlighet att ha flera subkulturer. Respondenterna betonar att det 

är medarbetarnas stora behov av trygghet som är det största hindret för att dessa 

ska röra på sig. Vi menar därför att om medarbetare vid byte av tjänst dessutom 

tvingas socialiseras i en ny kultur blir omställningen större, vilket kan leda till att 

de inte vågar röra på sig av rädsla för att förlora tryggheten.  

 

5.2.2 Status 
Flera författare konstaterar att vertikal rörlighet är förknippad med högre status än 

horisontell rörlighet, vilket även våra respondenter ger uttryck för. Respondenterna 

menar att horisontell rörlighet snarare ses som en merit vilken möjliggör en 

framtida vertikal karriär. Betyder detta då att endast medarbetare med 

chefsambition känner incitament att röra på sig? Om så är fallet ser vi ett hinder för 

rörlighet då det enligt respondenterna endast är ett fåtal medarbetare som önskar 

göra karriär. I den nya policyn har företaget försökt nå ut med budskapet att intern 

rörlighet är ett sätt att ansvara för sin fortsatta anställningsbarhet, men i och med de 

uppfattningar som i nuläget råder menar vi att budskapet ännu inte förefaller ha 

nått fram. Hur den horisontella rörligheten uppfattas kan enligt Caudron (1994) 

bero på hur denna har presenterats och marknadsförts. Vi menar därför att det är 

betydelsefullt att marknadsföringen utformas på ett sätt som attraherar de 

medarbetare företaget vill ska röra på sig.  
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För att ge horisontell rörlighet högre status menar vi i enlighet med Hansson 

(2003) och Caudron (1994) att betydelsen av denna måste markeras tydligt. Detta 

kan enligt vår mening åstadkommas exempelvis genom attraktiva befattningstitlar, 

notiser på intranätet och reportage i företagets personaltidning. Detta i kombination 

med materiella incitament, vilka diskuteras i ett senare avsnitt, anser vi synliggör 

vikten av horisontell rörlighet och ger individen en känsla av erkännande. 

 

Det finns enligt respondenterna statusskillnader mellan avdelningar, vilket kan ha 

sitt ursprung i att vissa avdelningar kräver kompetens som i omvärldens ögon ses 

som mer avancerad än övriga avdelningars. Enligt vår mening kan statusskillnader 

mellan avdelningar utgöra hinder för rörlighet. Under intervjuerna framkom att 

vissa medarbetare kanske inte vågar söka sig till en avdelning som kräver 

avancerad kompetens, och därmed har hög status, av rädsla att inte klara av kraven. 

Det framkom även att flera respondenter upplevt svårigheter med att rekrytera 

personal till områden som i omvärldens ögon anses ha låg status. Vår uppfattning 

är därför att Garavan och Coolahans (1996) resonemang om problem som orsakas 

av skillnad i status mellan horisontell och vertikal rörlighet, även kan tänkas gälla 

statusskillnader mellan avdelningar.  

 

Axelsson (1996) menar att hög lön ofta leder till hög status. Detta ger även 

respondenterna uttryck för, då de menar att statusskillnader kan bero på att 

medarbetare på vissa avdelningar har högre lön. Vi menar dock att det kan vara 

svårt att åtgärda lönediskrepanser, då företag för att behålla sin personal måste 

betala marknadsmässiga löner. 
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5.3 Av chefer uttalade hinder för rörlighet 
5.3.1 Hinder för medarbetare 

Att byråkratiska regler och procedurer kan hindra rörligheten är något som 

diskuteras av både Garavan och Coolahan (1996) och våra respondenter. 

Arbetsbyten över bolagsgränser inom Saab AB anses problematiskt och 

respondenterna ser även svårigheter med individuellt förhandlade villkor samt 

regler vid tillsättande av vikariat. En möjlig förklaring till att vissa regler anses 

hindra rörlighet är att dessa kan ha utformats under en tid då intern rörlighet inte 

stod på agendan. Vi menar därför att det kan vara viktigt att företag ser över sina 

regelverk för att om möjligt få dessa att harmonisera med rörlighetsstrategin. 

  

I företaget råder en felaktig uppfattning om att rörlighet leder till en större risk att 

bli uppsagd vid ett eventuellt nytt varsel. Denna uppfattning skulle kunna förklaras 

av Scheins (2004) resonemang om att ett företags beteende vid kriser avslöjar dess 

grundläggande värderingar. Ett varsel är en form av kris och vi menar att när 

företaget avskedade medarbetare som nyligen rört på sig signalerades att rörlighet 

egentligen inte värderas särskilt högt. Vår mening är att denna felaktiga 

uppfattning är ett hinder för rörlighet. Medarbetare med den felaktiga 

uppfattningen är rädda att röra på sig, samtidigt som chefer med samma 

uppfattning är mindre benägna att uppmuntra till rörlighet då de inte vill ge vad de 

tror är falska löften om anställningsbarhet. I själva verket leder rörligheten istället 

till en större chans att få vara kvar på företaget vid eventuella nedskärningar, då 

medarbetare som rört på sig är lättare att omplacera.  

 

Hansson (2003) menar att förtroende skapas genom handling och konkreta 

exempel på att rörlighet får positiva konsekvenser. Med utgångspunkt i detta är vår 

uppfattning att fallföretaget skulle kunna bygga upp förtroendet genom att redovisa 

för de anställda de faktiska resultaten från varslet. Detta genom att informera de 
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anställda om hur många av dem som rört på sig som fick stanna, i relation till hur 

många av dem som inte rört på sig som fick stanna. Vidare menar vi att det är av 

vikt att alla medarbetare är medvetna om hur LAS tillämpas på företaget, för att de 

ska ha insikt i vad som värderas och på så sätt kunna ta ansvar för att trygga sin 

egen framtid.  

 

5.3.2 Hinder för chefer 
Pfeffer (1994) menar att stor fokusering på kortsiktiga resultat är en anledning till 

att företag har låg grad av intern rörlighet. Detta är något som kan skönjas även i 

fallföretaget, då flertalet respondenter framhåller pressen att leverera kortsiktiga 

resultat som det största hindret för att dessa ska uppmuntra sina medarbetare att 

röra på sig. Pfeffer (1994) menar vidare att människor försöker vara framgångsrika 

på det som mäts, även om det inte innebär några direkta konsekvenser. Vi menar 

därför att respondenterna endast gör vad som förväntas av dem och att de strävar 

efter att uppfylla de åtaganden de utvärderas efter. Att mått påverkar beteenden är 

en av de mest konsekventa iakttagelserna inom organisationslitteratur. Med 

utgångspunkt i detta menar vi att chefers beteenden skulle kunna förändras om de 

mått som dessa utvärderas efter förändras. Företag som menar allvar med att uppnå 

strategisk rörlighet torde därför kunna stödja strategin genom att införa 

rörlighetsrelaterade mått, och kanske även utnyttja dessa som någon form av 

utvärderingsgrund.  

 

De rörlighetsmått som i nuläget förekommer i fallföretaget förefaller inte vara 

strategiskt framtagna. Detta då företaget efterfrågar rörlighet inom hela företaget, 

medan dagens mått kanske stimulerar till rörlighet inom sektionen, området eller i 

bästa fall hela avdelningen. Men dagens mått bidrar enligt vår mening inte till att 

tillfredsställa tillgång och efterfrågan på personal i hela företaget och de är för 

svaga i förhållande till vad företaget vill uppnå. Vi ser ingen nackdel med dagens 
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mått men menar att strategisk rörlighet skulle kunna främjas av att företaget även 

mäter rörlighet mellan sektioner, områden och avdelningar. Detta medför för 

fallföretaget att användandet av rörlighetsmått flyttas till en högre hierarkisk nivå.  

 

Som vi ser det är det respondenternas fokus på kortsiktighet som gett upphov till 

det av respondenterna konstaterade revirtänkandet och svårigheten att se till 

företaget som helhet. Axelsson (1996) menar att kortsiktig fokusering kan stå i 

strid med långsiktighet då det dagsaktuella tenderar att ta över. Vi ser detta som en 

målkonflikt mellan kortsiktighet och långsiktighet där det som mäts och utvärderas 

segrar. Respondenterna är ovilliga att uppmuntra till rörlighet då förlust av 

personal minskar deras möjligheter att klara av sina åtaganden. Trots 

medvetenheten om att deras medarbetare skulle kunna göra bättre nytta någon 

annanstans i företaget, har de ändå svårt att släppa ifrån sig personal då de inte 

själva ser nyttan av detta. En respondent föreslår att man ska utvärderas på 

övergripande resultatmått ur ett företagsperspektiv, istället för nedbrutna 

resultatmått, för att lösa detta problem. Vår uppfattning är att företag måste 

utvärdera chefer på nedbrutna mått för att dessa ska kunna hållas ansvariga för 

tillståndet i sina verksamheter. Men kanske bör chefer även utvärderas på mer 

övergripande mått för att de ska kunna se företagets nytta av deras insatser. En 

annan respondent menar att ett helhetsperspektiv är svårt att anta då företagets 

kompetensområden är så specialiserade och att man därför bara rör sig inom en 

krets. Detta menar vi är en fråga om företagets komplexitet, vilket i och för sig kan 

vara ett hinder för rörlighet men som är svårt att överkomma. Komplexitet medför 

även tidskrävande omskolningar, som kräver planering långt i förväg, vilket står i 

strid med kortsiktiga resultat och deadlines. 

 

Arnesson (1998) menar att rörlighet kan leda till att prestationsförmågan sjunker på 

kort sikt. Vi menar därför att det krävs förståelse för om chefer som arbetar med 

rörlighet får ett sämre resultat i sitt ansvarsområde. Liukkonen (1994) framhåller 



 

 - 70 -

                                                

att rörlighet tar resurser i anspråk både i form av tid och av pengar, varför vi menar 

att chefer inte kommer att uppmuntra till rörlighet så länge de upplever hård 

tidspress och ekonomiskt tryck. För att underlätta för chefer och skapa lite mer luft 

i verksamheten, kanske en central fond skulle kunna inrättas som chefer kan 

ansöka att få medel från då de har utgifter för rekrytering och inskolning. Vi 

menar, precis som en av respondenterna, att om man ska investera för framtiden så 

måste det få kosta lite grand. Ett annat alternativ för att skapa lite mer luft i 

verksamheten kan vara att söka externa bidrag. Ett externt bidrag som kan vara 

lämpligt för företag som arbetar med intern rörlighet är ESF-bidrag7. 

 

5.4 Incitament 
5.4.1 Incitament för medarbetare 

Respondenterna nämner löneökningen på 500 kronor som den belöning för 

rörlighet som i nuläget finns i företaget. Samtliga respondenter är dock överens om 

att det trots denna löneökning saknas incitament för medarbetare att röra på sig. Vi 

anser att löneökningen är ett bra initiativ och då det finns vissa kriterier för att få 

denna minskar risken för att företaget drabbas av, vad Kanin-Lovers (1993) 

benämner, skenande lönekostnader. Tyvärr verkar det som att denna belöning inte 

är tillräcklig för att stimulera medarbetare att röra på sig, utan snarare uppfattas 

som en bonus när rörligheten väl har skett. Vår uppfattning är att summan på en 

löneökning som ska ge incitament skulle behöva vara av en sådan storlek att den 

uppfattas som stimulerande, vilket kan vara riskabelt för företag ur 

kostnadssynpunkt. Istället menar vi i likhet med Kanin-Lovers (1993) att företag 

kanske ska fundera på om medarbetarna skulle motiveras mer av att en löneökning 

kombineras med icke-monetära belöningar.  

 
7 Europeiska socialfonden (ESF) är EU:s viktigaste redskap för att främja sysselsättning och tillväxt. ESF har ett 
program som heter Växtkraft Mål 3 – för ökad konkurrenskraft och ekonomisk tillväxt. Programmet ger, genom 
ekonomiskt stöd, möjligheter till att satsa på förändringsarbete, kompetensutveckling och kompetensförsörjning i 
arbetslivet.  För mer information om ESF-bidrag, se: www.vaxtkraft.com 
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En icke-monetär belöning som respondenterna föreslår är anställningstrygghet 

under en viss tidsperiod för dem som rört på sig. Vår uppfattning är att detta, 

förutom de arbetsrättsliga problem detta skulle innebära, dessutom skulle kunna 

försämra företagets flexibilitet. Så småningom kanske anställningstrygghet utlovats 

till ett så stort antal medarbetare, att företaget vid behov av att reducera 

personalstyrkan inte skulle ha möjlighet att göra detta. Det finns även en risk att 

löftet lockar flertalet medarbetare att röra på sig vilket, förutom att rörligheten blir 

svårhanterlig, kan leda till svårigheter att fastställa kriterier för urvalet av 

medarbetare som får möjligheten.  Vi menar liksom respondenterna att trygghet är 

en förutsättning för att medarbetare ska röra på sig. Men vi anser att trygghet till 

stor del kan skapas genom information om varför rörlighet är positivt för både 

medarbetare och företag. Detta måste även visas i handling, genom att företag 

premierar och synliggör medarbetare som rört på sig.  

 

5.4.2 Incitament för chefer 
Vi anser liksom Garavan (1990) att chefer behöver incitament att uppmuntra till 

rörlighet. Under intervjuerna framkom att flertalet chefer inte känner motivation att 

arbeta med intern rörlighet, vilket kan tyda på att det i nuläget inte finns tillräckliga 

incitament till detta. Rörlighet påverkar chefernas arbetssituation, varför vi i likhet 

med Garavan (1990) menar att dessa måste kompenseras för de kostnader rörlighet 

medför och premieras för den tid de avsätter till arbetet med detta. Under 

intervjuerna diskuterar cheferna ett flertal förslag på hur detta kan ske, varav ett är 

större acceptans för ersättningsrekrytering. Detta är något som även vi menar 

skulle göra chefer mer benägna att uppmuntra till rörlighet, då de inte behöver vara 

oroliga för att deras arbetsstyrka ska minska och de därför inte ska klara av sina 

åtaganden. 
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Vidare önskar respondenterna se nyttan av sina rörlighetsrelaterade insatser ur ett 

företagsperspektiv. Enligt vår uppfattning kan det vara svårt att beräkna de vinster 

som följer av rörligheten. Dels på grund av att rörlighet är en långsiktig 

investering, men även på grund av att investeringen syftar till att utveckla 

människor. Olika människor har olika förutsättningar för att utvecklas och att lära, 

varför vi menar att resultatet av rörligheten torde variera från fall till fall. Men en 

chef som lämnar ifrån sig personal drabbas onekligen av kostnader och blir således 

mindre benägen att göra detta när denne inte ser någon nytta av det. För att 

förtydliga nyttan av chefers insatser kanske företag kan göra en uppskattning av 

vinster eller kostnadsbesparingar som kan härledas från rörlighet. Men liksom 

Schein (2004) menar vi att bara genom att företag sänder ut signaler som visar 

betydelsen av rörlighet, kan benägenheten att uppmuntra till detta ökas. Signaler 

genom att ställa krav, följa upp och återkoppla är något som anses ge incitament 

enligt både författaren och respondenterna. Schein (2004) menar att 

företagsledningen även sänder starka signaler om vad som är betydelsefullt genom 

de kriterier som används vid resursfördelning. Enligt vår mening skulle extra 

resurser till de chefer som arbetat aktivt med rörlighet även kunna vara ett sätt att 

tillgodose chefernas behov av erkännande, speciellt om alla chefer kan se vilka 

som erhållit extra resurser.  

 

Enligt vår åsikt finns det dock även andra, mer kostnadseffektiva, sätt att ge 

erkännande till cheferna. Företaget kan exempelvis berömma duktiga chefer inför 

övriga och skriva om dem i personaltidningen som framtidens chefer.  Det verkar 

som att många respondenter skulle stimuleras till att arbeta med rörlighet enbart 

genom att dessa får uppskattning för sina insatser. Men vi menar liksom Schein 

(2004) att om företag vill försäkra sig om att alla chefer gör sitt bästa för att 

företaget ska uppnå en önskvärd rörlighet, bör även belöningar kopplas till detta.  

 



 

 - 73 -

Respondenternas beteende förefaller inte stämma överens med rörlighetsstrategin 

trots att företaget har försökt förmedla budskapet om att intern rörlighet ska 

främjas. Detta förklarar Lawler (1990) med att anställda agerar utifrån vad de 

belönas efter. Författaren menar vidare att ett belöningssystem som inte stämmer 

överens med önskvärda strategiska mål kan hämma uppnåendet av dessa mål. 

Fallföretaget har enligt respondenterna i nuläget inget belöningssystem och vi 

menar att företaget därmed inte riskerar stridigheter mellan belöningar och nya 

mål. Vår uppfattning är dock att det trots avsaknad av belöningssystem ändå kan 

finnas liknande konflikter i företag, om chefer utvärderas på andra mått än sådana 

som är relaterade till rörlighet. Flera respondenter önskar dessutom premieras vid 

lönerevisioner för sina främjande insatser. Därför menar vi att just det faktum att 

chefer inte belönas, kan försvåra arbetet med att få dessa att uppmuntra 

medarbetare till rörlighet.  
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6 Slutsatser och avslutande diskussion 
I detta kapitel redogör vi för de slutsatser som studien har resulterat i. Vi uppfyller 

studiens syfte och för en avslutande diskussion om studiens teoretiska bidrag. 

 

6.1 Slutsatser 
• Organisationsstrukturen påverkar rörligheten 

Organisationsstrukturen sätter gränser för vilka medarbetare och kompetenser som 

möts och kan således vara både ett hinder och ett stöd för rörlighet. De 

medarbetare som organiseras tillsammans känner tillhörighet med varandra och 

varandras kompetens vilket skapar en identifiering med det som finns inom 

gruppens gränser. En organisation som vill uppnå rörlighet bör därför fastställa 

mellan vilka kompetenser man vill ha rörlighet och därefter forma sin 

organisationsstruktur på ett sätt som möjliggör möten mellan dessa. 

 

• Ansvarsstrukturen för arbetet med rörlighet påverkar rörligheten 

Att inte veta sin roll och sitt ansvarsområde vad gäller att främja rörligheten är ett 

hinder för densamma. En person som inte är medveten om att denne har ett visst 

ansvar kommer med största sannolikhet heller inte att ta det ansvaret. En tydlig 

ansvarsstruktur leder inte nödvändigtvis till att rörligheten ökar, men det ger 

åtminstone vetskapen om vad som kan göras för att öka den. 

 

• Strukturen på kommunikations- och informationssystem påverkar 

rörligheten 

För att rörlighet ska kunna ske krävs ett samarbete mellan medarbetaren som ska 

röra på sig, chefen som släpper ifrån sig medarbetaren och chefen som tar emot 

medarbetaren. Samarbete bygger på kommunikation, vilket innebär att 

kommunikation är en förutsättning för att rörlighet ska komma till stånd. Dålig 

kommunikation mellan vissa parter ger sannolikt låg eller obefintlig rörlighet dem 



 

 - 75 -

emellan. Utan ett tillfredsställande kommunikationssystem är det alltså mer eller 

mindre omöjligt att matcha tillgång med efterfrågan på kompetens. Organisationen 

måste därför, när denna fastställt vilken rörlighet som är önskvärd, se till att 

kommunikationen mellan berörda parter är väl fungerande. Vidare krävs ett väl 

fungerande informationssystem som sprider relevant information till samtliga 

medlemmar i organisationen. Medarbetare måste få information om var i 

organisationen det finns ett ökat behov av personal och var behovet är minskande 

för att få en möjlighet att kunna söka sig till framtidsverksamheter. På samma sätt 

måste chefer få denna information för att få insyn i vilka verksamheter de vid ökad 

beläggning kan leta efter personal, och vilka verksamheter de vid minskad 

beläggning kan styra sin egen personal åt. 

 

• Organisationskulturen påverkar rörligheten 

En gemensam organisationskultur skapar gemensamma värderingar och förståelse 

för organisationens samtliga delar, vilket främjar en rörlighet inom hela 

organisationen. På samma sätt skapas olika värderingar i olika subkulturer, vilket 

försvårar förståelsen för organisationens olika delar och därmed utgör ett hinder för 

rörlighet inom hela organisationen. Chefer har en betydelsefull roll vad gäller att 

skapa och utveckla organisationskulturen. Organisationer med chefer som inte 

beter sig enhetligt bidrar därför till skapandet av subkulturer. Chefer är vidare de 

som har den största möjligheten att påverka sina medarbetare. Chefer som inte är 

övertygade om vikten av, och inte uppmuntrar till, rörlighet utgör således ett hinder 

för detsamma. 

 

• Revirtänkande mellan chefer påverkar rörligheten 

Revirtänkande mellan chefer leder till svårigheter att se till organisationen som 

helhet och till att chefer håller i sin personal för att klara av att uppfylla sina egna 
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åtaganden. Dessa faktorer utgör ett hinder för rörlighet då revirtänkande chefer blir 

mindre benägna att uppmuntra till rörlighet. 

 

• Statusskillnader påverkar rörligheten 

Status är ett tecken på erkännande, vilket gör att hög status är eftersträvansvärt för 

många människor. Skillnader i status kan därför utgöra ett hinder för rörlighet, om 

flertalet anställda vill arbeta i organisationens mest statusfyllda verksamheter eller 

ha de mest statusfyllda befattningarna. Organisationer som eftersträvar exempelvis 

horisontell rörlighet eller rörlighet till vissa delar av organisationen måste därför se 

till att göra just den rörligheten mer, eller åtminstone lika, statusfylld som annan 

rörlighet. 

 

• Felaktiga uppfattningar om konsekvenser av rörlighet påverkar 

rörligheten 

Medarbetare med uppfattningen att rörlighet får negativa konsekvenser undviker 

att röra på sig. På motsvarande sätt undviker chefer med samma uppfattning att 

uppmuntra till rörlighet. Uppfattningar bildas genom både kommunikation och 

handling, men om dessa är tvetydiga är det handling som avgör vilka uppfattningar 

som skapas. För en organisation som vill sprida uppfattningen att rörlighet får 

positiva konsekvenser räcker det således inte med att säga att rörlighet är bra, utan 

det måste även visas i handling. 

 

• Vad organisationen mäter och utvärderar påverkar rörligheten 

Genom att använda mått försäkrar sig organisationen om att det som mäts blir 

uppmärksammat. Chefer som utvärderas efter vissa mått kommer med största 

sannolikhet att försöka presterar bra vad gäller dessa mått, då de vill få bra resultat 

på utvärderingen. En organisation som vill försäkra sig om att dess chefer arbetar 
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aktivt med rörlighet, bör därför utvärdera cheferna även på mått relaterade till 

rörlighet. 

 

• Organisationens regelverk påverkar rörligheten 

Byråkratiska regler vad gäller arbetsbyten kan vara ett hinder för rörlighet, då 

människor gärna undviker att befatta sig med procedurer som anses byråkratiska. 

Chefer väljer att inte uppmuntra till rörlighet för att slippa avsätta tid åt den 

administration som ett personalbyte medför. På motsvarande sätt kan medarbetare 

med individuellt förhandlade villkor undvika att röra på sig för att slippa genomgå 

en tidskrävande förhandlingsprocess. 

 

• Incitament påverkar rörligheten 

Medarbetare som inte har incitament att röra på sig och chefer som inte har 

incitament att uppmuntra till rörlighet, kommer antagligen inte heller att göra detta. 

Monetära belöningar kan stimulera både medarbetare och chefer. Men för att en 

monetär belöning verkligen ska ge incitament till rörlighet måste summan anses 

vara värdefull, vilket kan leda till skenande lönekostnader för organisationen. 

Därför kan även icke-monetära incitament behöva införas i organisationen. För 

medarbetare kan exempel på sådana vara att deras trygghet förbättras av rörlighet. 

Ett annat exempel kan vara att organisationen systematiskt erbjuder viktiga 

positioner eller uppdrag till medarbetare som rört på sig. För chefer kan exempel 

på icke-monetära incitament vara att deras rörlighetsfrämjande insatser synliggörs 

och att det finns en uttalad förståelse för tillfälligt försämrade resultat. 

 

6.2 Avslutande diskussion 
Vi menar att befintliga teorier säger att en organisations struktur, kultur och 

incitament påverkar dess interna rörlighet. Vår ambition har därför varit att 

utveckla befintliga teorier genom att undersöka hur och varför dessa faktorer 
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påverkar intern rörlighet. I den litteratur vi studerat har vi heller inte funnit någon 

författare som behandlar faktorernas samtliga beståndsdelar, utan snarare en eller 

ett par. Detta innebär att vi själva har pusslat ihop många små och outvecklade 

teorier till en helhet. Vårt första teoretiska bidrag är således att vi redovisar en 

sammanställning av de teorier som behandlar styrsystemets påverkan på intern 

rörlighet. 

 

De slutsatser studien har resulterat i har utvecklat befintlig teori genom att förklara 

även hur och varför en organisations styrsystem påverkar dess interna rörlighet. 

Men förutom denna utveckling har studien mynnat ut i nyanseringar av den 

befintliga teorin. Nyanseringarna visar sig exempelvis i att vi har funnit att 

revirtänkande mellan chefer och statusskillnader mellan avdelningar påverkar den 

interna rörligheten. Vårt andra teoretiska bidrag är således att vi har identifierat 

ytterligare aspekter som påverkar intern rörlighet än vad som framkom under 

litteraturgenomgången och som därmed redovisas i den teoretiska referensramen. 
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7 Förslag på vidare forskning 
I detta kapitel redogörs för förslag som vi menar kan vara intressanta att forska 

vidare på. 

 

Vår studie har fokuserat på intern rörlighet ur ett organisatoriskt perspektiv. Då det 

förefaller finnas lite forskning på detta område menar vi att det vore av intresse att 

vidare utforska organisationens perspektiv. En intressant slutsats från vår studie, 

som vore intressant att fördjupa sig ytterligare i, är att organisationskultur och 

statusskillnader kan utgöra hinder för rörlighet. En aspekt av detta är exempelvis 

hur kommunikation kan användas för att främja rörlighet och motverka 

statusskillnader. Det vore även intressant att genomföra en liknande studie i en 

annan organisation för att undersöka om denna skulle resultera i slutsatser liknande 

våra. 

 

Med tanke på att denna studie har utgått från att chefer har stor påverkansmöjlighet 

på sina medarbetare vore det intressant att studera intern rörlighet ur medarbetares 

perspektiv. Detta för att undersöka om medarbetare verkligen upplever sin chef 

som en stor influens vad gäller intern rörlighet. En ytterligare intressant aspekt att 

fördjupa sig i är vilka incitament medarbetare och chefer skulle kunna motiveras 

av.
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Bilaga 1 
 
Intervjuguide områdeschefer 
 

 
Områdeschefens attityd till intern rörlighet  
1. Vad är enligt din åsikt syftet med intern rörlighet? 
2. Vad är enligt din åsikt bra med intern rörlighet? 
3. Vad är enligt din åsikt dåligt med intern rörlighet? 

 
Företagsledningens budskap  
4. Vet du varför Saab vill främja intern rörlighet? 
5. Har företagsledningen gett några direktiv om intern rörlighet? 
6. Vilka kommunikationskanaler har företaget använt sig av för att förmedla 
budskap om intern rörlighet?  

a)möte 
b)mail 
c)intranät osv. 

 
Styrning 
7. Hur ser företagsstrukturen ut? 
8. Hur vill du beskriva att du styrs?  

a) har du resultatansvar? 
9. Hur styr du själv ditt eget område? 
10. Hur vet du om du/ditt område har gjort ett bra jobb?  

a) vem bedömer det?  
b) vad bedöms? (vad mäts?) 
c) vad belönas? 
d) hur belönas? 

11. Vad är enligt din uppfattning en bra arbetsprestation?  
 

Områdeschefens erfarenheter av intern rörlighet 
12. Vad har du för erfarenhet av intern rörlighet? 

a) har du själv rört dig?  
b) bra/dåliga erfarenheter? 

 
13. Har du uppmuntrat dina medarbetare till att röra på sig? 

a) varför/varför inte? 
b) på vilket sätt? 
 

14. Finns det något som hindrar dig från att uppmuntra till intern rörlighet? 
15. Finns det något som hindrar rörligheten i sig?  



 

 

16. Upplever du några konkreta svårigheter med själva förflyttningen?  
a) praktiska hinder? 
b) sociala/kulturella hinder? 
 

17. Vilka förutsättningar anser du att ledningen ger för att öka intern rörlighet?   
18. Vad tror du skulle behöva göras för att underlätta intern rörlighet? 

 
Effekter av intern rörlighet 
19. Vilka effekter får intern rörlighet på 

a) din arbetssituation?  
b) områdets resultat? 

 
Belöning för intern rörlighet 
20. Finns det några belöningar eller andra incitament förenade med intern 

rörlighet? 
a) för dig? 
b) för den som flyttar? 
c) för någon annan? 

 
Individens och områdeschefens ansvar 
21. Är medarbetarna positiva/negativa till att byta jobb internt? Varför? 
22. Vad tror du motiverar medarbetare att röra på sig? 
23. Vilken betydelse tror du att du har i sammanhanget? 
24. Vem/vilka bär ansvar för att den interna rörligheten ska fungera?  
25. Har du diskuterat intern rörlighet med dina medarbetare? Varför/varför inte? 

 
Karriärvägar 
26. Vilka karriärvägar finns det i företaget? 
27. Finns det enligt din uppfattning någon skillnad i status mellan dessa? 

 
Samarbete/kommunikation mellan områden och avdelningar 
28. Hur fungerar samarbete/kommunikation mellan områden/områdeschefer?  
29. Finns det enligt din uppfattning revirtänkande bland områdescheferna? 
30. Hur fungerar samarbete/kommunikation mellan avdelningar?  
31. Finns det enligt din uppfattning skillnader i status mellan avdelningar? 
32. Hur förmedlas lediga jobb? 
33. Hur går du tillväga om du har behov av att öka personalstyrkan?  
34. Hur går du tillväga om du har behov av att minska personalstyrkan? 



 

Bilaga 2 
 
Organisationsschema Saab Aerosystems 
 
 

 

 
 
 

 
 
  
  

Bilden syftar till att illustrera Saab Aerosystems organisationsstruktur, och på 
grund av utrymmesskäl är inte organisationsschemat fullständigt.  
Affärsenheten har fler avdelningar, områden, sektioner och medarbetare än vad 
som visas i organisationsschemat. 
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