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1 Inledning 
När vi började närma oss PA-programmets uppsatsförberedande kurs 
diskuterade vi vilka olika områden som vi mest var intresserade av och som 
skulle vara lämpliga att undersöka inom ramen för en C-uppsats. Genom 
deltagande i ett mentorsprojekt hade en av oss kontakt med Sjöfartsverket i 
Norrköping, och vi frågade några personer där om uppslag och möjligheten att 
skriva uppsatsen där. En medarbetare på personalavdelningen undrade om vi var 
intresserade av att undersöka möjligheter och hinder till intern rörlighet i deras 
organisation, vilket vi valde att göra. 
 
 

1.1. Problemprecisering     
Ett område som vi upplever ofta hamnar i fokus är vad anställda anser vara 
viktigt för att trivas med och stanna kvar på ett arbete. Ett annat angreppssätt är 
att utforska vilka faktorer som påverkar individens benägenhet att lämna sina 
arbetsuppgifter för andra inom organisationen. Kunskap om detta skulle kunna 
hjälpa organisationer att genomföra de förändringar i rörlighet de ofta strävar 
mot, i harmoni och samklang med den enskilda människans upplevelse och 
förmåga att samspela, planera och agera.    
 
Eftersom trenden mot en ökad rörlighet i arbetslivet är stark, samtidigt som 
individens tankar och känslor inför detta inte är så väl undersökta (Hallqvist, 
2005), är detta ett område som vi tycker bör utforskas mer. Genom att göra en 
kvalitativ studie vill vi medverka till en ökad förståelse för hur olika 
förhållningssätt och intressen hos individen såväl hindrar som möjliggör intern 
rörlighet. Vi riktar därför vår uppmärksamhet mot problemet med en deskriptiv 
ambition. 
 
 

1.2. Syfte och frågeställningar 
Vårt syfte med denna studie är att undersöka vad som påverkar individens vilja 
till intern rörlighet. Detta syfte delas upp i tre frågeställningar: 
  
• Vilken betydelse har individuella olikheter för individens vilja till intern 

rörlighet?  
 
• Vilken betydelse har arbetsgruppen för individens vilja till intern rörlighet? 
 
• Vilka förutsättningar ger organisationen till intern rörlighet? 
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1.3. Avgränsningar  
Då vi fått i uppdrag att studera faktorer som påverkar rörligheten på 
Sjöfartsverket begränsade sig vår studie till denna organisation. Vi valde att 
undersöka medarbetarnas uppfattningar om detta ämne eftersom individens 
synvinkel är relativt outforskad när det gäller rörlighet inom arbetslivet. Endast 
medarbetare utan chefsposition deltog i studien på grund av att vår 
datainsamlingsmetod, som utgjordes av fokusgrupper, inte lämpade sig för att 
blanda chefer och övriga medarbetare. Eftersom vår studie var undersökande, 
och inte jämförande, har vi inte undersökt om skillnader i genus, etnisk 
härkomst eller andra liknande faktorer påverkar individen. 
       
 

1.4. Centralt begrepp - intern rörlighet 
Begreppet mobilitet används ofta synonymt med rörlighet. Enligt 
Nationalencyklopedin (www.ne.se ) betecknar orden samma sak; fysisk eller 
social rörlighet, men begreppet rörlighet används företrädelsevis inom 
samhällsvetenskaperna, medan begreppet mobilitet oftast används inom fysik 
och kemi. 
 
Med rörlighet avses enligt Hallqvist (2005) människors rörelse såväl inom som 
mellan organisationer, vilket ofta benämns med intern respektive extern 
rörlighet. Social rörlighet handlar oftast om karriärutveckling eller förändring i 
social tillhörighet, medan geografisk rörlighet innebär att personer flyttar eller 
pendlar till en annan ort. Även begreppen horisontell respektive vertikal 
rörlighet används ofta. Horisontell rörlighet betecknar en förflyttning mellan 
funktioner eller yrken som befinner sig på samma organisatoriska nivå. Vertikal 
rörlighet är förflyttning uppåt/nedåt i organisationen med ökat eller minskat 
ansvar och förändrade befogenheter (ibid). 
 
Vi kommer i uppsatsen att använda begreppet intern rörlighet på förändring av 
arbetet för medarbetaren, som innebär en tydlig ändring av arbetsuppgifter 
och/eller arbetsgrupp inom organisationen.  
 
 

1.5. Bakgrund 
 

1.5.1.Förstudien 
När vi närmade oss organisationen upplevde vi att vi hade svårt att få ett grepp 
om hur den var utformad. För att få en klarare bild av denna stora och 
särpräglade organisation genomförde vi en förstudie. Frågor som vi bland annat 
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undrade över var: Hur är verksamheten organiserad? Vilka tjänstepositioner 
finns? Hur ser rörligheten ut inom verket? Hur går intern rekrytering till?  
Vi ställde några frågor till tre nyckelpersoner: vår uppdragsgivare som arbetar 
som organisations- och chefsutvecklare, en personalhandläggare och en facklig 
företrädare. Vi studerade även Sjöfartsverkets årsredovisning för 2005 
(Sjöfartsverket, 2006).  
 
Den kunskap om organisationen som förstudien gav har inneburit att vi på ett 
mer klarsynt sätt har kunnat designa vår huvudstudie. Den stora spridningen 
geografiskt och yrkesmässigt innebar att vi försökte sprida datainsamlingen både 
geografisk och bland olika yrkesgrupper. Vi fick också kännedom om hur 
internrekryteringsprocessen går till, vilket hjälpte oss i utformningen av 
intervjuguiden.  
 

1.5.2.En kort presentation av den undersökta organisationen 
Sjöfartsverket är en statlig myndighet som svarar för sjöfartens säkerhet och 
framkomlighet. Verksamheten bedrivs som ett statligt affärsverk som till största 
delen finansieras genom de avgifter som handelssjöfarten betalar när de utnyttjar 
farleder och lotsar. Huvudkontoret finns i Norrköping med en central 
administration. Ute i landet finns en regional organisation, bestående av en 
räddningscentral, tre inspektionsområden och sju sjötrafikområden. Antalet 
anställda år 2005 var cirka 1300. Personalen består av många olika 
yrkeskategorier där en stor del har en snäv sakområdeskompetens och ofta är 
specialiserade inom just sitt yrke och område. Förutom ledande och 
administrativ personal finns bland annat jurister, sjökaptener, fartygsinspektörer, 
tekniker och kartografer. Den statistik som finns över den interna rörligheten rör 
förflyttning till tillsvidaretjänster. Sex personer bytte tjänst inom organisationen 
under 2005. Av dessa var fyra stycken utlysta internt. Siffror över intern 
rörlighet till vikariat och projekt saknas. I årsredovisningen framgår att 
organisationen har som mål att den interna rörligheten ska öka (Sjöfartsverket, 
2006). 
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2 Teoretisk referensram 
Vi presenterar här tidigare forskning samt de teorier och begrepp som vi har för 
avsikt att tillämpa i denna studie. Var och en av dessa berör på olika sätt en eller 
flera av våra tre frågeställningar. 
  
 

2.1. Forskning om rörlighet i arbetslivet 
Då denna begränsade studie genomförs i en svensk organisation har vi valt att 
koncentrera oss på svensk tidigare forskning. 
 
Ett av de mest omdebatterade ämnena inom arbetslivspolitiken just nu är 
rörlighet på arbetsmarknaden. Uppfattningarna växlar inte bara mellan olika 
parter, såsom arbetsgivare och arbetstagare, utan har också förändrats markant 
över tid. Tidigare gränsade en arbetstagares bundenhet gentemot sin arbetsgivare 
nästan till livegenskap. Under början av 1900-talet sågs personalomsättning som 
onödig, och det låg i arbetsgivarens intresse att reducera kostnaderna för det som 
kallades negativ arbetskraftsomsättning. Efter andra världskriget blev positiv 
rörlighet ett centralt begrepp och sågs av nationalekonomer och andra som en 
tillväxtfaktor. Senare drog interna arbetsmarknader och karriärsystem till sig 
intresse som ett sätt att locka till sig och behålla personal (von Otter, 2004).  
 
Hallqvist (2005) instämmer med von Otter (2004) att en tydlig trend idag inom 
arbetslivet är strävan efter en ökad rörlighet, och argumenten för detta är hur 
många som helst: Aronsson, Dallner, och Gustafsson (2000) menar att ohälsan 
skulle minska. Andra framhåller att de stora förändringar och utmaningar som 
organisationer idag ställs inför skulle underlättas av den effekt som rörlighet 
genererar, till exempel inom innovation och idéutveckling (Benner i Hallqvist, 
2005). Samtidigt menar andra forskare (FAS i Hallqvist, 2005) att det inte 
stämmer att de fasta jobbens tid är förbi utan att retoriken om det nya, flexibla 
arbetslivet är falsk. Bland annat påpekas det att förändringar i andelen 
arbetsgivarbyten hänger ihop med konjunkturläget, att den geografiska 
rörligheten är lägre nu än på 80-talet och att andelen tillfälligt anställda sjunkit 
något de senaste åren. 
 
Även individens inställning har förändrats enligt Hallqvist (2005). Senare 
generationer tycks värdera växling och förändring i arbetslivet mer än tidigare, 
och många människor påstår att de vill byta yrke. Det handlar om livskvalitet 
och att hitta balans mellan arbetsliv och privatliv. Individen ansvarar också idag 
i större utsträckning för sin egen karriärutveckling och sin anställningsbarhet.  
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Hallqvist (ibid) framhåller att forskning om rörligheten i ett samhälls- och 
organisationsperspektiv har skett i stor utsträckning, och så även forskningen om 
kopplingen mellan rörlighet och tillväxt. Däremot är inte den enskilda 
människan och de villkor och strategier som hon utnyttjar lika väldokumenterat. 
Individens inställning och förutsättningar till intern rörlighet är ett relativt 
outforskat område. Det har inspirerat oss att rikta vår uppmärksamhet mot detta i 
vår undersökning.  
 
Enligt Nielsen (2000) ses inte längre arbete, tack vare den välfärd och trygghet 
vi numera lever i, enbart som en inkomstkälla utan dess kvalitativa potentialer 
när det gäller självförverkligande och identitetsutveckling är minst lika viktiga. 
Om arbetslivet präglas av hög grad av flexibilitet och föränderlighet kan detta 
leda till att somliga individers identitet undergrävs, och bristande självkänsla 
och rotlöshet framkallas (Aronsson & Sjögren i Hallqvist, 2005). Då 
identitetsbildningen är en utmaning för många människor betyder detta enligt 
Hallqvist (2005) att förmågan till flexibilitet och omställning blir avgörande för 
att lyckas på arbetsmarknaden. Benägenheten att byta tjänst internt kan då 
tänkas påverkas av en individs personliga förmåga till flexibilitet och 
identitetsskapande. Detta har relevans för vår studie då vi är intresserade av 
individuella olikheter när det gäller inställning och möjligheter till intern 
rörlighet. 
 
Aronsson et al (2000) har studerat inlåsning i arbetslivet, det vill säga att 
personer blir kvar i yrken och på arbetsplatser som de borde lämna. Denna 
studie visar att de fasta jobbens attraktionskraft minskat. En större andel fast 
anställda kunde tänka sig att byta sin nuvarande anställning mot en 
tidsbegränsad anställning i önskat yrke. Dessutom visar studien att äldre oftare 
än yngre har ett arbete som de trivs med och därför i mindre utsträckning känner 
sig inlåsta. Vidare påverkas hälsan negativt av att vara kvar i ett oönskat yrke, 
vilket skulle kunna motverkas om möjligheter att söka sig till ett nytt arbetsfält 
fanns. Dessa följder av inlåsning kan vara av betydelse för individers önskan 
och vilja att byta arbete inom organisationen.  
 
I Regionalpolitiska utredningens slutbetänkande (Näringsdepartementet, 2000) 
framkommer att åldern spelar en stor roll för individens benägenhet till 
geografisk rörlighet. Den övervägande delen av dem som byter bostadsort är 
unga. Sedan man väl etablerat sig i arbetslivet är denna rörlighet låg. Den största 
förändringen står pendlingen för då man pendlar allt längre sträckor. Den 
geografiska spridningen inom den studerade organisationen gör frågor om 
pendling och geografisk rörlighet intressanta för vår studie.  
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2.2. Meads teoretiska begrepp om den sociala människan 
Mead (1976) menar att människans födelse är social – vi föds i samspelet, i 
interaktionen med andra. Vårt jag blir till i mänskliga möten i vardagen, i en 
social spegel. När människan handlar speglar hon sig i andras reaktioner och 
attityder och får ett jag. Hon strävar sedan hela livet efter att bibehålla ett 
positivt självsystem genom att bland annat söka sig till andra som tänker lika 
och som återspeglar och bekräftar vår uppfattning om oss själva. 
 
Den generaliserade andre är en uppsättning attityder som är gemensam för en 
grupp och som individen övertar i sitt eget handlande. Det är alltså gruppens 
attityder som tas in för att utveckla ett fullständigt jag. Vissa människor som vi 
möter är extra viktiga för oss. De blir viktiga symboler för oss som vi bär med 
oss och införlivar som helheter. Mead (ibid) kallar dessa för den signifikante 
andre. Detta gäller i hög grad föräldrar, vänner, idoler etc. men kan också vara 
till exempel arbetskamrater och chefer.  
 
Vi avser att undersöka vilken roll arbetsgruppen spelar för individens 
benägenhet till intern rörlighet. Eftersom individens jag skapas i interaktionen 
med andra bör detta påverka individens benägenhet att byta arbete.  
 
 

2.3. Vi-grupp/dom-grupp  
I grupper och organisationer med starka gränser och begränsad kommunikation 
uppstår ofta ett vi-grupp/dom-grupp tänkande. Den egna gruppen ses med 
positiva ögon medan andra grupper ses med kritiska ögon på ett negativt sätt: 
’Vi är ansvarsfulla och målmedvetna’ men ’dom andra är oansvariga och 
oengagerade”. Om den egna gruppen gör nåt fel beror det på olyckliga 
omständigheter men om ’dom andra’ gör fel anser man att det beror på 
inkompetens. Detta fenomen förutsätter att man inte känner den andra gruppen 
speciellt väl och att man inte har någon större insikt i vad de gör (Granér, 1994). 
Detta kan också inträffa när en spänning eller konflikt uppstår mellan grupper. 
De ser då varandra som fiender och beskriver varandra i negativa stereotypa 
termer och kommunikationen och informationen mellan dem minskar (French & 
Bell, 1999). Ett vi-grupp/dom-grupp tänkande i en arbetsgrupp anser vi kan 
påverka intern rörlighet på grund av den negativa syn man då har på andra delar 
av organisationen. 
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2.4. Gruppkonformitet 
Om något ska bli uträttat i en grupp krävs att medlemmarna har någon 
gemensam nämnare när det gäller attityder och arbetssätt och liknande. Gruppen 
utvecklar gemensamma ståndpunkter om hur samarbetet ska fungera. En sådan 
likhet kan sprida sig och sträcka sig till exempelvis sätt att klä sig och att man 
delar liknande värderingar. Detta är oftast en omedveten process som är möjlig 
på grund av individens behov av anpassning och gruppens påverkan på 
medlemmarna. Gruppens strävan mot likhet som alltså är ett resultat av 
grupptryck benämns konformitet. Nya gruppmedlemmar brukar anpassa sig till 
gruppens värderingar och ståndpunkter. Om gränserna för vad som tillåts i en 
grupp blir för snäva kan konformiteten vara hämmande. Grupper med stort 
behov av sammanhållning riskerar att förlora sin förmåga att tänka kritiskt. 
Normer om att inte ifrågasätta vissa värderingar utan att bli kallad svikare 
utvecklas, vilket kan få till följd att viktig information och invändningar inte 
tillåts komma fram (Granér, 1994). Vi anser att detta fenomen kan påverka 
intern rörlighet på grund av de starka gränser som uppstår till följd av minskat 
informationsflöde och stark sammanhållning. 
 
 

2.5. Weber och byråkratin som organisationsform 
Weber (Flaa, Hofors, Holmer-Hoven, Medhus och Rønning, 1998) anser att den 
ideala byråkratin, som är baserad på legal-rationell makt består av dessa element 
(vår bearbetning): 
 
• Ansvarsfördelningen är klar och detaljerad, de anställda är specialister. 
• En hierarkisk uppbyggnad av befattningar med tydligt detaljerade 

kompetensområden 
• En uppsättning regler styr verksamheten, som definierar när, var och hur 

arbetet ska utföras 
• Den skriftliga dokumentationen är central, dokument måste alltid finnas och 

förvaras i arkiv 
• Expertkännedom och fackmässiga kvalifikationer ligger till grund för vem 

som tillsätts på en tjänst   
• Befordran bygger på anciennitet (antal anställningsår) och/eller 

expertkunskaper 
• Ägandet och den löpande verksamheten är strikt åtskilda. Ingen anställd äger 

eller har någon privat dispositionsrätt över någon del av organisationen 
 
Byråkratin baseras på specialistkunskaper och rationella regler som är 
specialutformade efter organisationens mål. Weber (Wolvén, 2000) 
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menar att denna organisationsform är överlägsen andra genom att uppgifterna 
utförs med bland annat högre kontinuitet, säkerhet och kunskap än i andra 
organisationsformer. Byråkratier liknar effektiva moderna maskiner, och dess 
styrka visar sig bland annat i förmågan att kalkylera och förutse konsekvenser av 
olika handlingar. 
 
Den studerade organisationen är ett statligt verk, och vi uppfattar den som en 
typisk byråkratisk organisation. För att förstå de speciella förutsättningar som 
detta innebär väljer vi att använda Webers (Flaa et al., 1998; Wolvén, 2000) 
byråkratiska organisationsteori som utgångspunkt vid vår diskussion om 
organisationens möjligheter till påverkan av individen mot förändring i intern 
rörlighet.     
 
 

2.6. Webers auktoritetstyper 
Weber (Flaa et al, 1998) beskiver tre typer av legitimitet där olika rationella 
handlingar ligger till grund för vilken organisationskultur som kan utvecklas. 
Legitimitet för att utöva kontroll och disciplin kräver någon form av auktoritet.  
 
I traditionell auktoritet har ledaren ofta ärvt ledarpositionen, man lyder för att 
det alltid varit så. Den kan anses vara en gammaldags auktoritetsform. Dock 
finns många exempel på denna typ av ledare i vårt moderna samhälle, ofta i små 
och medelstora privata företag (ibid).  
 
Den andra legitimitetstypen är den karismatiske, som bygger på känslomässiga 
egenskaper hos ledaren. Auktoriteten är starkt knuten till en person, vilket kan 
vara ett hinder för kontinuitet som många organisationer har behov av. Denna 
ledartyp återfinns ofta i frivilligorganisationer och klubbar (ibid).  
 
Den tredje auktoritetstypen, den legalt-rationella, återfinns ofta i byråkratin 
varför denna ledartyp är intressant för oss. Vi avser att undersöka hur individen 
uppfattar sin chefs och andra ledares stöd till intern rörlighet, och vilka 
möjligheter de erbjuder medarbetarna. Den legalt-rationella ledaren utövar sitt 
ledarskap genom ett noga uppbyggt och allmänt accepterat regelverk. Makten 
grundar sig på rättvisan och makten, och ledarskapet är knutet till den formella 
positionen i organisationen. De underordnade lyder ett system som är präglat av 
planering och förnuft. Detta är för Weber (ibid) den mest avancerade 
auktoritetsformen, och genom den ökande byråkratiseringen präglar den det 
moderna samhället.  
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2.7. Maslows behovshierarki 
Maslows (Wolvén, 2000) behovshierarki utgör en utgångspunkt för många 
senare teorier om individens drivkrafter i arbetet. Modellen är enkel samtidigt 
som den säger mycket om individens beteende och behov, och den blev från 
1960-talet populär som förklaringsmodell för motivation i arbetet. Den ska inte 
ses som ett sätt att kunna förutsäga mänskligt handlande, utan för att kunna 
beskriva individens möjligheter att bli en fullt fungerande människa.   
 
Individens behov kan enligt Maslow (ibid) beskrivas och ordnas utifrån fem 
olika behovsnivåer. De fem nivåerna är:  
   

5. Självförverkligande 
Önskan att utveckla sig själv och  
sina förmågor  

    
4. Uppskattning 
Behov av självkänsla, respekt,  
frihet och betydelsefullhet 

   
3. Sociala behov 

  Kärlek, vänskap och  
nära relationer  

  
2. Trygghet 

 Behov av säkerhet, stabilitet  
och skydd för faror    

 
1. Fysiologiska behov 
Mat och dryck, sömn  
och värme 
 
För att behov på en högre nivå ska bli uppmärksammade och kännas viktiga för 
personen måste behoven på nivåerna under vara i stort sett tillfredsställda. När 
ett behov på en högre nivå aktualiseras försvinner inte behoven på lägre nivåer, 
men de lägre behoven kommer inte att dominera individen på samma sätt som 
tidigare. Ju högre upp ett behov finns på behovstrappan desto lättare slås det ut 
eller undertrycks, det är så att säga lättare att trilla ned ett steg ju högre man är i 
trappan. Individer i organisationer befinner sig på olika nivåer i behovshierarkin, 
varför organisationen måste använda sig av olika faktorer för att motivera olika 
individer (ibid).  
 
Vi anser att denna teori på ett okonstlat sätt beskriver människors behov, 
samtidigt som den tydliggör hur olika faktorer påverkar individer på olika sätt, 
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beroende på var i hierarkin man för tillfället befinner sig. Vi avser att undersöka 
hur belöningar påverkar individens vilja till intern rörlighet. Eftersom olika 
belöningar tillfredsställer behov på olika nivåer är behovshierarkin intressant för 
oss. 
 
 

2.8. Herzbergs arbetsmotivationsteori 
En teoribildning som ofta tillämpats i arbetslivet, och som baseras på Maslows 
(Wolvén, 2000) behovshierarki är Herzbergs (1959) arbetsmotivationsteori som 
skiljer på hygienfaktorer och motivationsfaktorer. De första, hygienfaktorerna, 
är yttre faktorer som kan förhindra en låg arbetstillfredsställelse hos individen. 
Sådana faktorer är till exempel den fysiska arbetsmiljön, lön, personalpolitik och 
arbetsledning. Hygienfaktorerna kan minska vantrivsel och otillfredsställelse, 
men leder inte i sig till hög arbetsmotivation, utan underlättar i stället själva 
motivationsprocessen. Den andra typen, motivationsfaktorerna, är inre faktorer 
som skapar inre belöningar. Exempel på sådana faktorer är stimulerande 
arbetsuppgifter, erkännande, känsla av framgång, att få ansvar och att få 
utvecklas. Ett arbetsklimat där individernas intressen, ambitioner och kapacitet 
ryms och där arbetet innebär möjligheter till samarbete och eget ansvarstagande 
skapar en hög motivation och tillfredsställelse och ökar prestationen i arbetet 
(ibid).  
 
För att optimera hygienfaktorerna och motivationsfaktorerna föreslår Herzberg 
(ibid) att arbetet bör utformas så att arbetsuppgifterna står i centrum. Det ska 
innehålla varierande och berikande arbetsuppgifter samt erbjuda omväxling 
genom rörlighet. Vad som uppfattas som hygien respektive motivationsfaktorer 
kan variera mellan länder och kulturer, men även mellan organisationer. Vid en 
analys bör således utgångspunkten vara att ta reda på vilka faktorer som är 
viktiga för individen inom just den organisationen. 
 
Vi vill använda oss av Herzbergs (ibid) arbetsmotivationsteori eftersom den 
förklarar hur de förutsättningar som en organisation ger sina medarbetare 
påverkar tillfredsställelsen och motivationen. Vi anser att den kan vara ett bra 
analysverktyg i vår studie av hur de förutsättningar organisationen ger påverkar 
medarbetarnas syn på intern rörlighet.     
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3 Metod – presentation och diskussion 
I detta kapitel presenterar och diskuterar vi våra metodologiska val, studiens 
förberedelser, genomförande, databearbetning och olika etiska aspekter.   
 

 

3.1. Hermeneutisk inspiration 
Vi har inspirerats av ett hermeneutiskt angreppssätt där människan betraktas 
som intentionell, hon förhåller sig till det som händer utom och inom henne – 
hon har en avsikt med det hon gör, hon vill något. Hon är fri att handla inom de 
ramar och förutsättningar som sätts för henne i form av möjligheter och 
begränsningar. Människan tolkar sin omvärld och utifrån den väljer hon sina 
handlingar (Starrin & Svensson, 1994). I hermeneutisk tolkning försöker man 
alltså förstå handlingens eller utsagans mening. Man respekterar det som sagts 
eller gjorts och tolkar detta. Detta sätt att se på människan, med en egen vilja 
som ska respekteras, har vi haft i tankarna när vi genomfört datainsamling och 
analysarbete. Vi har försökt att väga alla människors åsikter och uppfattningar 
lika tungt i vårt analysarbete och vi har även varit måna om att inte värdera det 
som sagts utan enbart försökt förstå vilken mening det har.  
 
Den hermeneutiska spiralen innebär att man pendlar mellan att se helheten och 
att se delarna i texten. Delarna förstås i ljuset av helheten och helheten förstås i 
ljuset av delarna (ibid). Vi har under analysarbetet diskuterat hur de enskilda 
utsagorna i resultatet påverkar individens förmåga till intern rörlighet. Detta har 
vi ställt emot analysens helhet för att på så sätt förstå det ena i ljuset av det 
andra.  
 
I hermeneutiken ska man medvetandegöra sina förväntningar, åsikter, fördomar 
och värderingar för att se hur de påverkar tolkningsarbetet (ibid). Vi har under 
hela arbetets gång diskuterat och funderat på vilken förförståelse vi har och hur 
det har påverkat vår studie. Vår kunskap om personalarbete och hur detta 
påverkar organisationen kan ses som en sådan förförståelse. Genom att diskutera 
dessa aspekter och inte låta dem väga tyngre än någon annans synvinkel, har vi 
försökt att balansera tolkningsarbetet till en rättvis analys. Den förstudie vi 
gjorde gav oss en förförståelse om organisationen som vi hade med oss när vi 
genomförde undersökningen. En del av denna förförståelse, exempelvis hur 
organisationen är uppbyggd, var nödvändig för att kunna genomföra 
fokusgrupperna på ett effektivt sätt. Annan förförståelse, till exempel 
nyckelpersoners åsikter om möjligheter till intern rörlighet, riskerade att påverka 
oss så att vi omedvetet kan ha påverkat informanterna till en viss åsikt. Vår 
förförståelse förändrades också efter varje genomförd fokusgrupp. Vi 
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diskuterade detta under arbetets gång och försökte ta till oss viktiga erfarenheter 
utan att för den skull låta oss påverkas till att styra fokusgrupperna åt nya håll. 
Vi försökte hela tiden hålla diskussionerna inom den ram som vår intervjuguide 
utgjorde. 
 

 

3.2. En kvalitativ studie genom fokusgrupper 
Vi valde att göra en kvalitativ studie där vi induktivt beskrev människors 
uppfattningar och känslor inför intern rörlighet. Kvalitativa studier är tolkande 
och mer induktiva än kvantitativ forskning och lägger vikt vid hur människor 
uppfattar sin sociala verklighet (Bryman, 2002). 
 
För att på ett effektivt sätt samla in empiri valde vi att genomföra ett antal 
fokusgrupper. Att genomföra en fokusgrupp innebär att samla in data genom att 
en liten grupp människor mer eller mindre fritt får diskutera ett utvalt ämne. 
Utifrån denna diskussion kartläggs sedan åsikter och idéer (Wibeck, 2000). I en 
ostrukturerad fokusgrupp diskuterar deltagarna så långt det är möjligt utan 
inblandning av moderatorn (ibid). Vår ambition var att genomföra dessa 
fokusgrupper så ostrukturerat som möjligt. Vi ville på detta sätt få igång en fri 
och spontan diskussion som genererade åsikter och idéer bland deltagarna till 
skillnad från en mer strukturerad gruppintervju eller enskilda intervjuer som inte 
har samma potential till detta. Bryman (2002) skriver att deltagarna i en 
fokusgrupp ofta argumenterar och ifrågasätter varandras åsikter, vilket ger mer 
realistiska beskrivningar av vad människor tycker och tänker då de tvingas 
reflektera över sina egna uppfattningar. Vi var även intresserade av att studera 
på vilket sätt medarbetarnas åsikter fördes fram och diskuterades, eftersom detta 
kunde hjälpa oss att förstå samband och kontexter. Wibeck (2000) anser att 
interaktionen och argumentationen i gruppen kan studeras för att undersöka 
sammanhanget i det sagda.  
 
 

3.3. Generaliserbarhet  
Att generalisera utifrån en studie baserad på fokusgrupper är inte helt korrekt. 
Wibeck (2000) talar om ”lösa generaliseringar”, vilket innebär att en viss sorts 
personer, i denna studie anställda på Sjöfartsverket, kan kopplas samman med 
resultatet. De tendenser vi har funnit i denna studie speglar underliggande 
värderingar som finns i organisationen. Dessa tendenser kan vara mer eller 
mindre tydliga i olika delar av den undersökta organisationen och det kan också 
finnas undantag. Vi har blandat deltagare med olika ålder, kön, yrkestillhörighet 
och arbetsort för att inte riskera att resultatet bara speglar en kategori 
medarbetare.  
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3.4. Gruppernas utformning 
Vår avsikt var att i organisationen slumpmässigt välja ut deltagare till 
fokusgrupperna för att få ett så generaliserbart resultat som möjligt. Vi valde 
dock att inte involvera chefer eftersom vi ansåg att det fanns en risk att de skulle 
svara såsom representanter för organisationen istället för som individer, då de i 
sitt dagliga arbete representerar organisationen (gentemot sina medarbetare och 
andra). Att blanda in personer med chefsposition i en fokusgrupp kan även få de 
övriga i gruppen att hamna i underläge. Chefer kan genom sin position ha en 
viss social makt och genom sin utbildning och sina erfarenheter kan de också 
upplevas ha expertmakt och därmed har de möjlighet att påverka människor i en 
gruppsituation (Wibeck, 2000). För att öka dynamiken i grupperna ville vi i 
varje fokusgrupp blanda personer från olika avdelningar och med olika 
tjänstepositioner. I en redan existerande grupp finns en risk att vissa ämnen inte 
tas upp på grund av att saker tas för givna inom gruppen eller för att undvika 
konflikter då gruppmedlemmarna på förhand vet att vissa ämnen är känsliga 
(ibid). 
 
Enligt Wibeck (ibid) bör en fokusgrupp bestå av fyra till sex personer. I en 
grupp med tre personer finns det inbyggda spänningar som bör undvikas. Till 
exempel kan en tredje part fungera som medlare mellan de andra två. När en 
fokusgrupp består av fler än sex personer finns en risk att subgrupper bildas eller 
att vissa personer inte kommer till tals (ibid). För att få ett så stort urval som 
möjligt tillsammans med en acceptabel validitetsnivå var vårt mål att varje 
fokusgrupp skulle innehålla sex deltagare. 
 
Vi beslutade att genomföra tre fokusgrupper. Enligt Wibeck (ibid) är tre 
fokusgrupper ett minimum för att genomföra en studie på ett tillfredsställande 
sätt. Då Sjöfartsverkets anställda är spridda över Sverige valde vi att genomföra 
fokusgrupperna där många anställda finns samlade i samma stad. Förutom på 
huvudkontoret genomfördes fokusgrupper i två större städer, en i varje stad. 
Vårt urval begränsades alltså till anställda i de tre städer där vi avsåg att 
genomföra fokusgrupperna. Detta innebar att vårt urval grundade sig på 529 av 
de cirka 1300 anställda på Sjöfartsverket.  
 
 

3.5. Urvalsprocessen 
Då vi ville att deltagarna i grupperna skulle vara anonyma för våra 
kontaktpersoner i organisationen valde vi att själva kontakta dessa utifrån 
anställningslistor över de aktuella städerna. Till den första fokusgruppen valde 
vi slumpmässigt ut sex deltagare genom lottning. Vi tog tre namn var och ringde 
upp dem för att fråga om de ville och hade möjlighet att delta i fokusgruppen. 
När vi fick ett nej lottade vi ut en ny anställd som vi sedan ringde upp. Inför den 
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första fokusgruppen gick det ganska snabbt att få ihop sex personer. När vi 
sedan skulle genomföra samma procedur inför de två nästa fokusgrupperna gick 
det dock inte lika smidigt. Det visade sig vara svårt att få tag i vissa personer då 
de inte svarade i telefon eller var bortresta. En del personer lyckades vi inte hitta 
telefonnummer till och av de vi fick tag på var flera också upptagna det datum vi 
bestämt att genomföra den aktuella fokusgruppen. Några enstaka tackade också 
nej på grund av att de helt enkelt inte hade intresse av att delta.  
 
När vi hade ringt ett stort antal telefonsamtal utan att lyckas få ihop önskat antal 
deltagare beslutade vi att genom strategiskt urval försöka välja ut personer med 
tjänstpositioner som hittills inte var representerade i den aktuella fokusgruppen 
och ringa dessa i turordning. Detta för att vi tyckte det var viktigare att få en 
blandad grupp än att vi ägnade flera dagar åt att försöka få tag på slumpvis 
utvalda personer. Till dem som tackade ja till att delta i en av fokusgrupperna 
skickade vi ett brev (bilaga 1) där vi presenterade oss och informerade om syftet 
med uppsatsen och om tid och plats för den fokusgrupp de skulle delta i.  
 
Vid två av fokusgrupperna fick vi återbud av några deltagare när vi kom till 
platsen där de skulle genomföras. Vi fick då hjälp av de övriga deltagarna att 
snabbt försöka få tag på andra personer som var tillgängliga. Detta resulterade i 
att en viss enhet inom organisationen blev överrepresenterad då denna grupp 
arbetade i de lokaler där dessa fokusgrupper skulle genomföras. I en av 
grupperna blev följden av sena återbud att vi endast fick ihop fyra deltagare. 
Vårt urval var alltså en blandning av slumpmässigt urval, strategiskt urval och 
tillgänglighetsurval. 
 
Totalt deltog 16 personer i fokusgrupperna, två grupper med sex personer och en 
grupp med fyra personer. I alla grupper deltog personer av båda könen, totalt tio 
män och sex kvinnor, i åldrarna 29-62 år. Av de anställda på Sjöfartsverket 
utgör en femtedel kvinnor och i studien utgör kvinnorna drygt en tredjedel av 
informanterna. Åtta av deltagarna, alltså hälften av dem, tillhör samma enhet. 
Denna enhet utgör endast en tiondel av hela organisationen. De arbetar dock i 
olika städer och mellan dessa städer har de begränsad kontakt i sitt arbete. I en 
av grupperna var fem av de sex informanterna från samma arbetsplats. 
  
 

3.6. Genomförande av fokusgrupperna 
Redan när vi kontaktade informanterna första gången per telefon frågade vi om 
vi fick spela in fokusgruppdiskussionen på bandspelare. Eftersom alla svarade ja 
direkt förberedde vi detta genom att hyra en bandspelare. Vi tog även med en 
privat bandspelare för att ha som reserv. För att försäkra oss om att bandspelarna 
fungerade tillfredsställande provade vi dessa hemma dagarna innan den första 
fokusgruppen skulle genomföras. En intervjuguide (bilaga 2) sammanställdes 
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utifrån vårt syfte. Den var indelad i tre teman; Allmänt om intern rörlighet; 
Kunskap, utbildning och utveckling; Sociala relationer. Under dessa teman 
skrev vi ett antal frågor som vi ville ha svar på och också ett antal nyckelord för 
att försäkra oss om att vi fått svar på det vi ville veta. Det är enligt Wibeck 
(2000) en fördel att ha en frågeguide med problemområden som kan 
introduceras om de inte kommer upp spontant. Vi förberedde oss också genom 
att diskutera vilken klädsel vi skulle ha under genomförandet av 
fokusgrupperna. För att inte sticka ut och på så sätt riskera att störa 
fokusgrupperna beslutade vi att anpassa vår klädsel efter de klädkoder som vi 
uppfattat råder i organisationen. Dessutom bestämde vi att vi skulle hälsa på alla 
genom att ta i hand för att visa respekt för alla deltagare. 
 
Alla tre fokusgrupperna genomfördes i organisationens konferensrum på 
respektive ort och tog cirka 1 ½ timme. Eftersom vi inte hade sett dessa rum i 
förväg åkte vi dit i god tid för att installera oss och försäkra oss om att allt 
fungerade. Vi placerade oss bredvid varandra på en långsida för att inte riskera 
att hämna i ena änden av bordet, vilket skulle ha gett oss en 
’ordförandeposition’. Målet med fokusgrupper är att deltagarna på egen hand 
ska föra en diskussion varför moderatorn bör försöka hålla sig så passiv som det 
är möjligt (ibid). Efter vår inledande presentation och information påbörjades 
varje tema med en inledande allmän fråga. Ofta satte detta genast igång en 
diskussion, vilket ledde till att många av de frågor vi hade i intervjuguiden blev 
besvarade utan att vi behövde ställa frågan. Det krävdes relativt liten 
inblandning av oss i diskussionerna, men ibland ställde vi vissa frågor för att 
täcka upp hela intervjuguiden. Någon enstaka gång blev vi också tvungna att 
styra upp samtalet till det aktuella ämnet, men för det mesta höll sig 
informanterna till ämnet. 
 
I den fokusgrupp där majoriteten av deltagarna arbetade tillsammans dagligen 
uttrycktes mer liknande åsikter än i de övriga grupperna. De reflektioner och den 
dynamik som framträdde i de andra grupperna var inte lika tydlig här. 
 
Målet med en fokusgrupp är att deltagarna ska diskutera fritt med varandra för 
att tankar och idéer ska stimuleras (ibid). I alla tre fokusgrupper skedde en tydlig 
förändring av beteendet i gruppen efter ungefär halva tiden. Informanterna 
flyttade fokus från oss, lutade sig tillbaka, slappnade av och vände sig mer till 
varandra i diskussionen. Innan beteendeförändringen var informanterna mer 
inställda på att berätta hur de såg på en viss sak, efter förändringen började de 
ställa följdfrågor till varandra. Detta tyder på ett lyckat fokusgrupp-klimat, vilket 
är positivt för vår studies trovärdighet.  
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3.7. Bearbetning av material 
När den första fokusgruppen var genomförd påbörjade vi genast arbetet med att 
transkribera det inspelade samtalet. Vi insåg då att ljudet på de båda inspelade 
banden inte var så bra som vi hade trott, men det gick ändå att höra nästan allt. 
För att transkriberingarna av de två nästkommande fokusgrupperna skulle gå 
lättare hyrde vi en annan bandspelare som enligt uthyraren skulle ge ett bättre 
ljud. Det visade sig dock att inte heller denna bandspelare gav den ljudkvalité vi 
hade förväntat oss. Det gick trots det även här att höra det mesta av samtalen. 
Texterna av de transkriberade inspelningarna uppgick totalt till 43 sidor.  
 
I vårt arbete med att kategorisera det transkriberade materialet från 
fokusgrupperna har vi inspirerats av Grounded Theory, där data ses som 
indikatorer på begrepp vilka kontinuerligt jämförs med varandra. Data 
organiseras genom att sätta namn och etiketter på viktiga delar av utskrifterna 
(Bryman, 2001). Kategoriseringen inleddes med att vi läste igenom all 
transkriberad text en gång för att få en överblick över materialet. Efter det skrev 
vi kodord i marginalen, vilket resulterade i 28 kategorier. Exempel på dessa 
kategorier är kompetensutveckling, varierande arbetsuppgifter, belöningar, 
utveckling. Flera av dessa kategorier handlade om samma saker varför vi kunde 
reducera antalet till sexton. Efter att ha läst igenom texten ännu en gång och 
plockat fram och tillbaka med kategorierna formade sig tre huvudkategorier 
vilka vi kallade individen, revir och struktur. Med hjälp av dessa tre 
huvudkategorier kunde vi utifrån vårt syfte därefter precisera våra tre 
frågeställningar. När detta arbete var färdigt började vi skriva resultaten utifrån 
de tre frågeställningarna. 
 
 

3.8. Etiska riktlinjer 
Enligt Vetenskapsrådet (2002) är individskyddskravet en självklar utgångspunkt 
vid forskning och innebär att en informant inte får kränkas eller förödmjukas, 
eller utsättas för psykiska eller fysiska skador. Denna etiska princip är 
konkretiserat i fyra allmänna huvudkrav som kallas informationskravet, 
samtyckeskravet, konfidentialitetskravet samt nyttjandekravet.  
 
Informationskravet handlar om att informanten ska få information om sin roll i 
undersökningen, att deltagandet är frivilligt och denne när som helst kan avbryta 
sin medverkan under studien (ibid). Vid första kontakten med informanterna 
beskrev vi muntligt undersökningens syfte, vilka frågor som skulle diskuteras 
och att de när som helst kunde avbryta sitt deltagande i undersökningen. Vi 
repeterade denna information i ett brev (bilaga 1) som skickades till alla som 
planerade att delta i gruppintervjuerna. Några informanter fick sent förhinder 
varvid ersättare hastigt ordnades strax innan gruppintervjuerna genomfördes. 
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Dessa fick då muntligt samma information som de övriga fått tidigare. Innan 
samtliga intervjuer startade informerade vi återigen om syftet med studien och 
att de hade möjlighet att avbryta sin medverkan när som helst. Eftersom vi har 
lämnat information på det sätt vi har beskrivit här, anser vi att vi fullgjort 
informationskravet. 
 
Samtyckeskravet innebär att forskaren ska inhämta informantens samtycke till 
att delta i studien (ibid). Alla informanter tillfrågades om de ville vara med i 
undersökningen och fick därefter själva avgöra om de ville delta eller inte. Vi 
informerade även om att de när som helst kunde avbryta sitt deltagande utan att 
det skulle innebära några påtryckningar eller andra negativa följder. Genom att 
vi låtit samtliga deltagare själva besluta om de ville delta har vi fullgjort 
samtyckeskravet. 
 
Konfidentialitetskravet säger att upplysningar om informanterna ska skyddas. 
Detta innebär att anteckningar, band och annat material ska hanteras så att ingen 
informant kan identifieras av utomstående (ibid). Vid urvalet fick vi 
anställningslistor av personalavdelningen för att vi själva skulle kunna välja ut 
deltagare till fokusgrupperna utan inblandning från någon anställd på 
Sjöfartsverket. Direkt efter transkriberingen kodade vi om alla namn i texten för 
att förhindra att deras identitet avslöjades om transkriberingstexterna mot 
förmodan skulle komma på villovägar. Allt material som kan röja 
informanternas identitet kommer att förstöras när denna studie är avslutad. I 
uppsatsen har vi avidentifierat alla citat genom att inte skriva namn (även ett 
fingerat namn avslöjar kön på informanten) och ålder, och även dolt ortsnamn 
och dylikt som skulle kunna röja identiteten på någon informant. På vissa ställen 
i arbetet har vi behållit ortsnamnet Norrköping när det syftar på huvudkontoret, 
men endast när det inte går att knyta till en viss informant. Vi anser att vi 
uppfyllt konfidentialitetskravet genom detta. 
   
Nyttjandekravet betyder att insamlade uppgifter endast får användas i 
forskningens syfte (ibid). Endast vi två som genomför denna studie kommer att 
använda insamlade uppgifter, och endast i samband med denna studie. Vi fullgör 
på detta sätt nyttjandekravet.  
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4 Kritisk reflektion 
Under studiens gång har vi funderat över och ifrågasatt vårt tillvägagångssätt.  
Vid denna kritiska reflektion har vi kommit fram till några olika faktorer som 
kan ha haft betydelse för undersökningens resultat, vilka presenteras här. 
 

 

4.1. Val av perspektiv 
Som vi beskrivit i metoden har vi inspirerats av hermeneutiken vid vårt arbete 
med denna studie. Det finns många andra perspektiv att välja mellan vid en sån 
här studie men eftersom vi hade som avsikt att studera och förstå individen i 
organisationen, och anser att förförståelsen är en viktig del i tolkningsarbetet, 
var detta ett naturligt val för oss.   
 
 

4.2. Förstudien 
Den genomförda förstudien ansåg vi var nödvändig för att vi skulle kunna göra 
en effektiv och trovärdig undersökning, men samtidigt gav den oss en 
förförståelse som kan ha påverkat vår inställning i den fortsatta studien. Trots att 
vi försökt uppträda neutralt i frågan om intern rörlighet kan vi omedvetet ha 
anammat vår uppdragsgivares inställning. På detta sätt kan vi ofrivilligt ha 
påverkat resultatet i någon riktning.    
 

  
4.3. Urvalet 

På grund av den geografiska spridningen i organisationen baserades urvalet på 
knappt hälften av alla anställda. Eftersom anställda i vissa delar av landet inte 
blev representerade kan detta ha påverkat trovärdigheten i vår studie. I denna 
begränsade studie var det dock praktiskt omöjligt att samla deltagare från hela 
landet till fokusgrupperna. 
 
Vissa kategorier av anställda blev inte representerade i fokusgrupperna på grund 
av att de var svåra att få tag på. Detta gäller till exempel lotsar som jobbar ute 
till sjöss. För att få en mer representativ datainsamling kunde vi exempelvis ha 
valt minst en medarbetare från varje stor yrkesgrupp som deltagare i 
fokusgrupperna. För att inkludera vissa yrkesgrupper hade vi då varit tvungna att 
engagera anställda på Sjöfartsverket i urvalsarbetet, vilket hade påverkat 
konfidentialiteten negativt. I valet mellan ett mer representativt urval och 
deltagarnas konfidentialitet ansåg vi att det viktigaste var att minimera risken för 
att deltagarna skulle bli igenkända. Detta menar vi innebar att de åsikter de 
delgav oss var mer trovärdiga då de kunde tala fritt, men vi inser att resultatets 
trovärdighet kan ha påverkats negativt av det begränsade urvalet.  
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Det faktum att hälften av informanterna tillhör samma enhet, en enhet som utgör 
en tiondel av organisationen, kan ha påverkat studiens resultat. Trots att alla inte 
kände varandra kan de ha haft liknande erfarenheter som kan ha styrt resultatet 
åt ett visst håll. Denna överrepresentation blev extra tydlig i en av 
fokusgrupperna där fem av sex deltagare tillhör denna enhet. Dessa fem var 
dessutom arbetskamrater i det dagliga arbetet. Då diskussionen i den 
fokusgruppen inte var lika reflekterande som i de andra grupperna kan vi 
misstänka att den innehöll mer gruppåsikter än individuella åsikter, vilket i så 
fall har påverkat trovärdigheten negativt. De andra två grupperna gav oss dock 
mycket material som på många områden stämde överens med denna grupps 
utsagor. Den mer homogena gruppens diskussion bekräftade det starka 
revirtänkande och den starka sammanhållningen som de övriga två 
fokusgrupperna gav uttryck för, vilket stärker tillförlitligheten.  
 
Några som tillfrågades tackade nej till att delta i studien. Anställda som är 
ovilliga att byta arbete tror vi kan vara mindre flexibla och kan av samma 
anledning ha tackat nej till deltagande. Dessa personer kan ha en annan syn på 
intern rörlighet, och eftersom de blev underrepresenterade kan det ha påverkat 
studiens trovärdighet. 
 
 

4.4. Genomförandet av fokusgrupperna  
Vi saknade egen erfarenhet av fokusgrupper, och vi lärde oss mycket av den 
första, till exempel när det var dags att ingripa och styra upp diskussionen. Om 
vi hade gjort en testintervju med en fokusgrupp innan studien för att prova på 
situationen hade vi kanske fått ut ännu mer av gruppdiskussionerna. Likväl 
fungerade redan den första fokusgruppen bra, varför vi anser att ett test i förväg 
inte hade gjort någon större skillnad. 
 
Enligt Wibeck (2000) tänker gruppdeltagarna oftast bort bandspelaren i en 
gruppdiskussion. De flesta informanter verkade också oberörda av att vi spelade 
in, men någon kommenterade spontant bandinspelningen i början eller i slutet av 
intervjun, vilket kan tyda på en känsla av oro. Eftersom vi tillfrågade alla i 
förväg och dessutom garanterade att endast vi hade tillgång till bandet anser vi 
dock att vi gjort vad vi kunnat för att ge informanterna trygghet i detta.  
 
Trots att vi gjorde allt vi kunde för att uppnå konfidentialitet vad det gäller 
deltagarna i fokusgrupperna kan deras identitet uppdagas genom att andra 
fokusgruppmedlemmar avslöjar vilka som var med i deras grupp och vad de sa. I 
inledningen av varje fokusgrupp bad vi deltagarna att det som yttrades där skulle 
stanna inom gruppen men vi kan naturligtvis inte garantera att alla följer detta. 
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5 Resultat 
Denna del är indelad efter våra tre frågeställningar. Gränserna mellan dessa är 
dock något flytande då vissa delar kan bidra till svar på flera av frågeställningar. 
Citaten är återgivna i skriftspråk för att underlätta läsning, och de är helt 
avidentifierade för att skydda informanterna. För att förtydliga vissa citat 
använder vi följande tecken:  
… = en kort paus 
[…] = ett ord eller ett kort stycke har utelämnats 
[ord] = vi har lagt till det/de orden för att förtydliga  

 
 
5.1. Vilken betydelse har individuella olikheter för 

individens vilja till intern rörlighet?  
 

5.1.1.Medarbetarnas motivation 
Alla informanter berättar om hur väl de trivs med sitt arbete. Flera informanter 
framhåller hur viktigt det är att arbeta med omväxlande uppgifter för att känna 
motivation. Informanter i samtliga grupper framhåller att möjligheten till att i 
framtiden byta arbetsuppgifter måste finnas för att motivationen ska bibehållas. I 
alla grupper nämns tankar om hur många år det är lämpligt att sitta på en tjänst. 
Det talas om tidsperioder från tre till tio år som en lagom gräns för ett byte av 
arbetsuppgifter och/eller arbetsgrupp.  
 

”Det skulle ju vara bra tror jag att uppmuntra en del mer. Jag tror inte det är 
bra vare sig för företag eller en person att vara på samma ställe i 20 år. Alltså 
om man kan generalisera alldeles väldigt. Och sen kan man ju inte säga att 
fem år är lagom, eller tio år är lagom.” 
 
”För det är lätt att man fastnar i sina arbetsuppgifter om man sitter för länge, 
man hänger sig fast. Därför är det ju lite nyttigt att byta jobb…eller göra något 
annat ibland.” 

 
Samtidigt som informanterna i alla tre grupperna är överens om hur viktigt det 
är för den individuella motivationen att inte arbeta för länge på en tjänst, 
framhåller flera att de själva har arbetat i många år på en och samma tjänst och 
inte för personlig del har någon vilja till intern rörlighet. Detta förklarar de med 
att de trivs mycket bra, har bra arbetskamrater och har mycket varierande 
arbetsuppgifter. De känner att arbetet efter alla år fortfarande är inspirerande och 
motiverande.   
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Vissa informanter ger uttryck för en rädsla att bli sittande många år på samma 
tjänst utan möjlighet till rörlighet. De framhåller att det nödvändiga inte är att 
göra en karriär uppåt, utan det viktiga är att få göra något annat.   

 
"Jag som ung vill se en sidled förflyttning också, i sakfrågor eller i… ja, 
annars så dör jag. […] man vill bara veta att det går…det behöver inte hända 
imorron, det behöver inte hända i övermorron.” 
 

Flera informanter i samtliga grupper framhåller sina varierande arbetsuppgifter 
som en viktig faktor för den personliga utvecklingen. En informant framhåller 
att det går att rotera men att det då i högsta grad krävs mycket av en själv, man 
måste vara tydlig och kräva mycket. De är överens om att initiativet till intern 
rörlighet till stor del bör ligga på den enskilde. En informant berättar att hennes 
arbetstid är uppdelad mellan två olika tjänster, en variation som hon uppskattar 
och som gör arbetet utvecklande. Om sin huvudsakliga tjänst säger hon. 
 

”Jag skulle aldrig stå ut och sitta där 100%. Det är för tråkigt helt enkelt.” 
 

5.1.2.Individuell inställning till förändring 
I alla tre grupperna diskuteras att inställningen till intern rörlighet är en 
personlighetsfråga. Det pratades om att man påverkas som människa av att byta 
arbetsuppgifter eller arbetsgrupp, och där framhåller alla att det är nyttigt för den 
personliga utvecklingen att dagliga rutiner bryts, vilket leder till nya perspektiv i 
tillvaron. De är eniga om att inställningen skiljer sig från individ till individ, och 
att det inte är positivt för alla medarbetare att bryta sina dagliga rutiner. Några 
informanter tror att en del medarbetare rent av skulle må dåligt av att förlora den 
trygghet som ett stadigvarande arbete innebär.  
 

”För jag kan se att många har det ju rätt bra av det där trygga. Jag tror att 
många…jag skulle kunna säga tio personer som skulle må rätt dåligt…”   

 
Flera informanter i alla tre grupperna berättar om personliga erfarenheter från att 
flytta till nya lokaler. Ett byte av lokaler, menar de, visar tydligt på hur olika 
personligheter leder till olika reaktioner hos individerna. I alla grupper talas det 
om att alla personer nog lite till mans är förändringsobenägna, men de upplever 
att vissa medarbetare sitter och spjärnar emot betydligt mer än andra. Hos de 
flesta är dock motståndet starkast innan själva förändringen, och att det avtar när 
de vant sig vid tanken. Ingen informant uttrycker att de själva är starkt 
förändringsobenägna, men några tycker att de själva påverkas negativt av andras 
motstånd. 
  

”Det är så oerhört traumatiskt att flytta […] Det är fortfarande väldigt 
infekterat […] Det är samma person som sitter och ältar, dag ut och dag in hur 
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hemskt det är att sitta där […]. Det är rätt jobbigt att lyssna på. Alltså det 
skapar ju en dålig stämning i gruppen också. Usch!”  
 
”Fast det kanske hänger ihop med hur man är som person också. Jag tror en 
del personer blir nog väldigt inskränkta på sin plats. Dom personerna kan du 
aldrig flytta på. Du kan inte ens flytta på dom inom kontorsutrymmet.”  

 
5.1.3.Ålderns betydelse 

Det diskuteras i alla grupperna huruvida åldern påverkar individens inställning 
till intern rörlighet. Flera informanter tror att inställningen till intern rörlighet är 
en generationsfråga, och menar att äldre inte ser det positivt med rörlighet, utan 
de ser en person som byter jobb ofta som en hoppjerka. För den yngre 
generationen däremot är det mer naturligt att jobba 3-4 år på ett ställe för att 
därefter vilja utvecklas och gå vidare. Två informanter som båda har arbetat i 
flera decennier i organisationen hävdar att detta inte är fallet. 
 

”Jag tillhör ju den äldre generationen och jag får väl kontra här på något sätt, 
vi är inte alls sådana. Neej, det går inte att uttala sig så här kategoriskt. Alltså 
mitt dilemma är ju att jag trivs väldigt bra.” 

 
”Vi har ju inte haft någon större arbetsrotation utan vi är ju samma gamla 
gubbar. Så det kanske inte skulle skada om det kom in lite nytt folk ibland. 
Som kan säga ’varför gör ni inte så istället?’” 

 
En annan aspekt som kommer fram är att individuella olikheter när det gäller 
ålder inte bara gäller inställningen till intern rörlighet, utan även kan omfatta 
fysiska förutsättningar som förändras med åren. Vissa arbeten är mer rent fysiskt 
krävande än andra, vilket medför ett speciellt behov av möjligheter till intern 
rörlighet för äldre generationer inom vissa yrkesgrupper.  
 

”Jag tror som det här med åldern…hur länge orkar man springa på varv och 
springa på fartyg upp och ner? Var går smärtgränsen där?” 
 
”Ja just det, när man tröttnat på att krypa i tankar”  

 
5.1.4.Familjeförhållanden 

Samtalen i alla grupperna kommer in på att de familjeförhållanden individen har 
påverkar inställningen till intern rörlighet. Barnens ålder, partnerns 
arbetssituation och familjens bostadssituation nämns som faktorer. I alla grupper 
är de överens om att det är betydligt lättare att byta arbete eller arbetsgrupp om 
det inte innebär större förändringar i arbetssituationen. För de som har yngre 
barn, eller en partner som arbetar på hemorten är det betydligt svårare att göra 
förändringar som till exempel att få många utlandsresor i tjänsten, eller att helt 
byta tjänstgöringsort. Flera informanter veckopendlar eller har gjort det tidigare 
och anser att det är besvärligt när man har familj. Informanterna upplever att det 
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komplexa liv som många lever idag gör att det är svårare nu än tidigare att göra 
större förändringar.   
 

”Barnen har sina aktiviteter, skolor, dagis, fritidshem. Det går inte bara att 
flytta hela familjen som man gjorde för trettio år sen” 
 
” Det var skillnad när det bara var husfar som var ute i arbetslivet för femtio år 
sen och mamma var hemmafru. Då var det ju bara att flytta till där gubben 
hade jobb. Det var ju liksom inte annat som band då mer än vänner då men…” 

  
En informant framhåller att yrkeskarriären ofta är intensiv och koncentrerad till 
den period i livet när många också har fullt upp privat. Därför vore det bättre för 
individen att större vikt lades på lite äldre anställda som kommit förbi den 
intensivaste perioden i familjebildandet.    
 

”Man är i så olika perioder i livet. Egentligen är det ju så att allting läggs på 
en när man är mellan trettio och fyrtio år, både privat och på jobbet. Det är ju 
inte konstigt. Men man skulle kanske premiera och sikta på en annan 
målgrupp på arbetsplatsen. Fyrtioplussare skulle prioriteras mer, barnen börjar 
bli stora och man har inte det här stora köret då.” 

 
 

5.2. Vilken betydelse har arbetsgruppen för individens 
vilja till intern rörlighet? 

 
5.2.1.Arbetskamraternas betydelse 

Flera informanter betonar vikten av bra arbetskamrater och uttrycker hur väl de 
trivs med sina arbetskamrater. Detta framkommer tydligt i alla diskussioner. I en 
av grupperna uppehåller sig samtalet vid flera tillfällen kring hur betydelsefullt 
det är att de trivs och kan fungera väl tillsammans i det dagliga arbetet. En 
informant har tidigare bytt arbete just på grund av att informanten inte hade 
några arbetskamrater, något som flera uttrycker sin förståelse för. Flera 
informanter i alla tre grupper berättar om sina upplevelser av att själva 
utförandet av deras arbete emellanåt leder till konflikter med utomstående 
organisationer. I sådana lägen tycker de att det är avgörande för det egna 
välbefinnandet att de är flera i gruppen som kan varandras arbetsuppgifter och 
att de helt stöttar varandra i själva arbetet.  
 

”Om man inte hade bra arbetskamrater här skulle det ju inte fungera. Man är 
ju i krig med […] ibland, och då måste man ju ha bra folk här istället”  

 
Alla grupper resonerar kring hur det är att komma in som ny i en redan 
existerande arbetsgrupp. Flera informanter säger att de ser det som positivt och 
stimulerande, och de nämner fördelar som att de genom att träffa nya människor 
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skapar nya kontakter inom organisationen. Några framhåller att de uppskattar de 
nya konstellationer och samtalsämnen kring fikabordet som ett byte av grupp 
leder till. Ingen informant framför något om att de tycker att det är svårt att bli 
accepterad av sin nya grupp. I alla grupper samtalas det kring vikten av att som 
ny i en grupp bete sig på ett rätt sätt till en början för att passa in. En informant 
menar att det handlar om social kompetens, vilket handlar om att kunna läsa av 
en grupp och ha förmågan att känna av vad som gäller. Flera av informanterna 
hänvisar till sina erfarenheter från att arbeta på båt, där det är nya människor 
från gång till gång.  
 

”Man kör sin låga profil i en vecka innan man visar vem man är egentligen. 
Personligen tycker jag inte att det är en större grej. Man får passa sig lite för 
vad man säger första veckorna men sen…” 
 
”Ja just det, man vågar inte lyfta på locket direkt ” 

 
5.2.2.Arbetsgrupperna som revir 

I alla tre grupperna är informanterna eniga om att det finns ett utbrett 
revirtänkande i arbetsgrupperna. Medarbetarna upplever tydliga barriärer mellan 
olika avdelningar och grupper. Ett och samma uttryck ”vattentäta skott” nämns 
av informanter i alla tre grupper för att beskriva hur påtagliga gränser det är 
mellan olika grupper och avdelningar. Medarbetarna har ett flertal förklaringar 
till de starka gränserna. Bland annat att organisationen har många skilda 
verksamheter med olika mål där medarbetarna ofta är specialiserade inom sitt 
område.  
 

”Vi är ju väldigt många olika experter som håller på med sin lilla sak. […] 
Och det är ju djävligt svårt att skifta emellan.”  

 
Sjöfartsverket upplevs som en stor organisation, där de inte känner till varandras 
arbete i någon större utsträckning utanför den egna arbetsgruppen. Kontakten 
mellan avdelningarna sker i liten omfattning, vilket bland annat förklaras med de 
revir som finns. Det finns en tydlig känsla av att både organisationen och 
individerna förlorar på att de vet för lite om varandra. Bland annat för att 
kompetensen inte tas tillvara på ett tillräckligt effektivt sätt. Dessutom skulle 
denna helhetssyn minska revirtänkandet och den negativa syn som finns på 
andra grupper. Flera informanter talar om att de skulle vilja ha en större inblick i 
andras arbete för att få ökad förståelse för varandra.  
 

”Det kanske inte skulle skada med lite rörlighet, alltså. Så man kanske kunde 
få större inblick i det, större helhetsinblick. För nu är det vi och dom.” 

 
”Ibland pratas det ju skit utan anledning. Eller ofta utan anledning. Varför folk 
på ett annat område kan vara så ’idiotiska så att de kan göra så här’. För oss 



28 

 

hade det varit naturligt att göra på ett helt annat sätt. Men vi har ju olika syn 
[…] ” 

 
Det framkommer i alla grupper hur dåligt många tycker att åtskilliga 
avdelningar samarbetar över gränserna. Alla framhåller att det vore bra med en 
större kännedom och kunskap om andra delar för att överbrygga det vi och dom-
tänk som finns. Sjöfartsverket upplevs som många små organisationer i en där 
det behövs en förändring för att sänka barriärerna. Många uttrycker tydligt hur 
de upplever situationen. 
 

”Sjöfartsverket är inte en arbetsplats utan det är flera. Och jag har inte sett ett 
enda tecken på att man medvetet luckrar upp det.” 

 
Förutom att helhetssynen och gränsöverskridandet minskar barriärerna anser 
informanterna att följden också blir att den interna rörligheten ökar. Genom att 
få nya kontakter i andra delar av organisationen och genom att få en inblick i 
andra arbetsuppgifter blir steget till ett annat jobb inom Sjöfartsverket inte långt. 
 

”Men så får man det här kontaktnätet också så man vet vad som är på gång 
och vad som verkar intressant och så vidare. Man kan få reda på att nu är det 
en tjänst på gång. Och då kanske man redan känner dom som arbetat längre 
och vet ungefär vad det är dom gör. Och då blir det inte lika läskigt.” 

 
Några informanter menar att det är uppspaltat mellan vissa grupper och att det 
därför måste till en tvångsmässig rotation för att kunna överbrygga avstånden. 
Informanterna berättar om olika kommentarer som kan yttras om de vid något 
tillfälle ska utföra något arbete i en annan grupp. 
 

”Och då hör man ju: ’Nu kommer dom där jävlarna från X-stad!’”  
 
I alla grupper skildrar informanter händelser från arbetet som de menar visar på 
de stora samarbetssvårigheterna mellan olika grupper. De beskriver ett antal 
episoder där brist på samverkan mellan grupper lett till såväl ineffektivitet som 
onödiga kostnader för organisationen. Detta upplevs av den enskilde som 
frustrerande, och leder till irritation och uppgivenhet.  
 

”Det är ju heller inget samarbete mellan dom, dom är ju två läger. Det är ju 
sjukt på något sätt, alltså.” 

  
Många av deltagarna fascineras av hur mycket de har gemensamt med varandra 
fast de i stort sett aldrig sett varandra och inte kände varandra innan mötet i 
fokusgruppen. I en av grupperna inser deltagarna i slutet av intervjun att de har 
många gemensamma problem och liknande sätt att se på saker fast de kommer 
från vitt skilda avdelningar. 
 



29 

 

”Det är väl konstigt att man har så olika jobb men ändå har ganska samma syn 
på var problemen är. Det är konstigt egentligen. Att vi inte har kommit 
längre.” 

 
5.2.3.Stark sammanhållning 

Att många arbetsgrupper upplevs som socialt tajta beskrivs av informanter i alla 
tre grupperna. Flera informanter berättar att de vid kortare eller längre byten av 
arbetsgrupp inte har några problem med att komma in i den nya gruppen, men 
de upplever att de i viss utsträckning blir utfryst och tråkad av den gamla 
gruppen för att de lämnat den. Informanterna berättar att de i sådana situationer 
blivit kallad svikare och liknande. Andra informanter reagerar på berättelserna 
under samtalets gång och menar att ett sådant beteende gränsar till mobbing och 
borde uppmärksammas och åtgärdas av chefer.  

 
”För nu blir jag utfryst av min gamla grupp för att jag har gått vidare.” 
 
”Nej, det enda jag har fått höra är: ’Jävla svikare. Passar inte sällskapet?’.” 

 
Vid ett tillfälle, berättar en informant, var flera olika avdelningar samlade och 
informanten passade då på att prata med kollegor från andra orter. Efteråt kom 
gliringar från den egna gruppen över att informanten språkat med andra än egna 
gruppens medlemmar.  
 

”Jag träffade folk från X-stad och Z-stad som jag inte hade sett på länge. Och 
jag fick ju skit för det för jag hade pratat med dem, bland mina närmaste. Jag 
trodde det var meningen [att prata med andra]! Nej, det gillade dom inte.” 
 
 

5.3. Vilka förutsättningar ger organisationen till intern 
rörlighet? 

 
5.3.1.Individuell anpassning 

En faktor som diskuteras för att påverka rörligheten är flexibilitet när det gäller 
tjänsternas utformning. Eftersom Sjöfartsverket är en utspridd organisation både 
geografiskt och kompetensmässigt behövs en anpassning till individernas behov 
för att fylla de varierande kompetensbehoven. Många av informanterna kan 
tänka sig att ta ett arbete på en annan ort om det är tillfälligt. 

 
”Sen kan jag inte förstå varför det måste vara för evigt. Om man nu ska ha ett 
visst arbete kan man ju säga att under två års tid så behöver vi ha den här 
hjälpen. Så kan man sen gå tillbaka.” 

 
”Det är skillnad när det är tillfälligt. Man vet att man är tillbaka på sitt 
ordinarie jobb sen.”  
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Många av informanterna har svårt att tänka sig att flytta till annan ort av olika 
orsaker. För de som har familj krävs det mycket för att rycka upp barn från 
kompisar och skola och sin partner från sitt arbete. Av den anledningen är det 
många som anser att det borde finnas möjlighet till delvis distansarbete. Flera 
upplever att det finns ett starkt motstånd mot detta från organisationen, de har 
svårt att se att det finns några större nackdelar. 
 

”Med dom resurserna som finns med telefon och videokonferenser och e-mail. 
Man får inte sitta här 25%. Då är det ju svårt.” 
 

5.3.2.Möjligheter till kompetensutveckling 
I alla grupper pratas det om den fond med pengar som finns, och som 
medarbetare kan söka för kompetensutveckling inom något som ligger utanför 
ramarna för ens ordinarie jobb. Denna fond framhåller de som en möjlighet för 
att kunna läsa in det de behöver för att kunna byta tjänst, och som det inte finns 
pengar till under avdelningens budget. Detta såvida det inte rör sig om alldeles 
för omfattande utbildningar.  
 

”Det är jättebra. Det kanske inte räcker till en sjökaptensutbildning men [till 
att] läsa engelska eller vad det kan vara.”  

 
Det framkommer att möjligheterna till kompetensutveckling skiftar mellan olika 
yrkesgrupper och beroende på var i landet de tjänstgör. Detta upplevs som 
orättvist. Till exempel, berättar en informant, låter inte arbetsgivaren alla 
behörigheter för vissa yrkesgrupper förnyas utan de fryser inne efter ett antal år. 
Detta upplevs som hämmande för dessa individer eftersom möjligheterna till att 
söka andra tjänster minskar. Flera informanter framhåller att det finns bra 
utbildningsplaner för vissa yrkesgrupper, men de är överens om att det borde 
vara mer lika förutsättningar för alla medarbetare.   
 

”Det ska ju inte skilja sig var i landet samma funktion finns, beroende på vem 
som är chef just där. Då tycker jag att det åtminstone ska finnas en central 
plan.”  

 
5.3.3.Chefers betydelse 

Inte heller den närmsta chefen tar alltid ansvar för individens utveckling på rätt 
sätt anser flera informanter. Enhetscheferna har inte den överblick som behövs 
för att kunna ta ansvar för kompetensförsörjning och rörligheten. Det finns 
också tankar om att chefer motarbetar rörlighet eftersom det kostar tid och 
resurser för avdelningen. Flera anser att det finns brister när det gäller 
helhetstänkandet hos chefer. Istället för att se till Sjöfartsverkets bästa ser många 
chefer enbart till sin enhets bästa. 
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”En chef som sitter på en väldigt duktig medarbetare har ju väldigt liten 
tendens att tänka verksövergripande…verket tjänar på att den här stannar hos 
oss ’Gå inte vidare nu utan stanna kvar här i vår lilla grupp’ liksom. Och så 
kanske man slutar istället då.” 

 
”Jag tror att det finns ett motstånd från chefshåll också att man inte vill ha in 
rookies hela tiden eller folk som behöver tränas upp innan dom kan vara 
självständiga medarbetare.”  

 
En anledning till att chefer saknar en övergripande helhetssyn anser 
informanterna är att många chefer inte har ledaregenskaper utan de har sin 
position enbart på grund av sitt expertkunnande. Detta anses vara fel meriter för 
en ledande person. 
 

”Dom är ju inte chefer, det är ju inte därför dom sitter där, dom sitter ju där 
för att dom är världsbäst på just den prylen.” 

 
I en grupp diskuteras chefernas ansvarsområden. Informanterna tycker det är 
märkligt att de i samband med utvecklingssamtalet med sin chef också har 
lönesamtal trots att denne inte har rätt att öka lönen.  
 

”Det är jättekonstigt - att man ska ha lönesamtal med någon som inte kan höja 
lönen.” 
 

En av informanterna upplever också att organisationen är starkt hierarkisk, 
vilket hon tror bidrar till de starka gränserna. 

 
”Vid sjöfartsverket är det så väldigt viktigt vem som är chef, att man pratar 
med rätt sorts chef och inte går över chefen och pratar med någon överchef. 
Då får man riktigt på skallen. Det är väldigt hierarkiskt och det skapar ju 
också revir, tror jag.” 

 
5.3.4.Belöningar som drivkraft 

En stor sporre för att byta arbete anses belöningar vara. Framförallt diskuteras 
lönen flitigt i alla tre grupperna. Flera har erfarenhet av att behöva gå ner i lön 
när de har bytt tjänst, eller av att få mer ansvar utan att få kompensation för detta 
i lönekuvertet. Många starka reaktioner uttrycks angående detta. 
 

”Det som jag har skiftat mellan…det har mer eller mindre setts som en 
belöning i sig. Då har jag också fått gå ner i lön. Så du ska vara glad att du får 
liksom. Och det är väl en form av belöning men man ska ju absolut inte 
behöva gå ner i lön. Tvärtom! Jag anser ju att det är en självklarhet med 
bibehållen lön eller lite till.” 

 
”Vem har lust att flytta till huvudkontoret och sänka lönen? Det är ju första 
frågan. Då säger man bara ’aldrig’!” 
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”Dom säger att ’vi vill ha hit[…]vi vill ha hit inspektörer,[…] åh, vi är så bra 
här, vi tar hand om er’. Men sen är det nån som söker, då får man ju inte 
behålla lönen, man måste ju gå ner i lön […] Det är ju skamligt!” 
 

Många anser att lönesättningen borde luckras upp och bli lite mer flexibel. En 
kritik mot det nuvarande systemet belyses då de anser att lönen till för stor del 
baseras på vilken formell utbildning medarbetaren har. Lönen borde spegla 
individens totala kompetens och erfarenheter. Om den interna rörligheten ska 
öka behöver även individens erfarenhetsbredd premieras. 
 

”Han är otroligt duktig och kompetent och kan hela verksamheten inom 
Sjöfartsverket men någon lön? ’Nä! Du har ingen utbildning.’ Då känner jag: 
’Fan, varför resonerar man så?’”  

 
Det framkommer också i grupperna att statusen för en tjänst är viktig. Ett sätt att 
höja statusen är att få en högre lön men även synsättet på yrket och tjänsten är 
viktigt för att de ska vilja byta tjänst och eventuellt flytta till en annan stad. Det 
ges exempel från våra grannländers motsvarighet och hur man ser på ett visst 
yrke där. 
 

”Men i Köpenhamn och i Helsingfors…där är det en stor merit att ha varit 
inspektör ett par år ute på fältet och flytta till huvudkontoret. Det är stora 
grejer.”  

 
Boendet i en ny stad är något som anses problematiskt. För de som har familj 
och ska veckopendla blir det höga kostnader för dubbelt boende. Flera av 
informanterna säger att de kan tänka sig att för en tid arbeta på en annan ort om 
bara de rätta förutsättningarna ges. En stor hjälp anses det vara om de får hjälp 
med boendet och de kostnader det innebär. 
 

”Har man stort hus här hemma och så skall man då hyra där också för 4000. 
Det grejar man inte. Det gör man inte. Jag skulle kunna tänka mej om…så 
som du sa, om det är tidsbegränsat. Det skulle kunna vara kul.”  
 

5.3.5.Processen vid internrekrytering 
Det diskuteras också hur internrekryteringen inom Sjöfartsverket fungerar. Det 
framkommer i alla grupper att det ofta finns en tilltänkt person för tjänster som 
utlyses internt. En informant anser att det kan vara bra om det är en speciell 
person med vissa kunskaper som det verkligen finns ett behov av. Flera 
informanter uttrycker åsikter om att detta hindrar den interna rörligheten. De 
höga barriärerna mellan enheterna döljer kompetensen och gör det i stort sett 
omöjligt att hitta passande kompetens någon annanstans än i sin egen krets. 
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”Man har ju ingen aning om vad det sitter för kompetenta människor på andra 
ställen och bara drömmer om att få komma därifrån.” 

 
Rörligheten inom organisationen har fördelar anses det. Om det finns en tilltänkt 
till tjänsterna redan innan rekryteringsprocessen börjar, leder detta till att de 
fördelar som rörligheten har inte kan utnyttjas, påpekar en respondent. 

 
”Men när det är som du säger så tar man ju bort alla andra i organisationen. 
Får inte in nytt blod.” 

 
Många anser att det finns möjligheter att byta tjänst internt men det framkommer 
också att det krävs mycket av individen själv för att lyckas med detta. De som 
medvetet jobbar på att byta tjänst och har de rätta kontakterna har förutsättningar 
att få ett nytt jobb inom organisationen. 

 
”Hos oss tycker jag ändå att det går att rotera men det krävs väldigt mycket av 
en själv. Alltså, man får vara väldigt tydlig med det och kräva väldigt mycket. 
Och vara ihärdig. Alltså det är inte lätt.”  

 
5.3.6.Organisationens struktur 

Det finns en känsla av att vara förbisedd och bortglömd hos många av 
informanterna. Vid samtalen i alla tre grupperna berättar i stort sett alla 
informanter om en känsla av uppgivenhet. Flera informanter upplever sig 
negligerade, vilket har lett till uppgivenhet. En viss förvirring råder vad det 
gäller ansvarsområden i personalfrågor. De har uppfattningen att 
personalavdelningen är till för cheferna och inte för alla medarbetare. 
Exempelvis känner sig vissa personer bortglömda efter introduktionen. De 
önskar en uppföljning från personalavdelningen, där det också skulle ingå 
samtal om individens möjligheter till intern rörlighet. Samtidigt inser 
informanterna att de personer som arbetar på personalavdelningen omöjligt kan 
hinna med att följa upp varje person som anställs inom Sjöfartsverket.  

 
”Det borde ju vara minimum att dom kommer tillbaka till den dom har 
anställt, ha det som rutin alltså…och kollar av en gång om året.” 
 

I en grupp beskrivs ledningens och personalavdelningens hantering av vissa 
problem som ett utnötningssystem. Trots upprepade påstötningar resulterar det 
inte i någon respons. En informant säger om ett sedan flera år olöst problem att 
det är gruppens största energitjuv. Behandlingen av vissa frågor tycker de dröjer 
alldeles för länge, medan vissa frågor flyter ut i periferin och aldrig blir 
behandlade. Några informanter är övertygade om att detta är ett medvetet 
hanteringssätt av vissa problem från berörda parter. Flera informanter framhåller 
att denna oengagerade hantering av en del frågor och problem leder till irritation 
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och misströstan, vilket i förlängningen leder till en uppgivenhet som hämmar 
viljan till intern rörlighet.  
 

”Nej, man bryr sig inte längre. Det har gått så lång tid så man ser att det 
kommer ingenting därifrån. Det kommer ingen hjälp om man frågar. Det 
kommer inga förklaringar, det finns ingen kontakt.”   
 
”Det är inte mycket som förvånar en längre. Det som förvånar är om det sker 
en förändring.”  

 
Flera informanter tar upp hur den bild de anställda har av Sjöfartsverket 
påverkar rörligheten. För att vilja byta arbetsplats behövs en positiv bild av den 
tilltänkta enheten, avdelningen eller orten. Många av informanterna har en 
negativ bild av Norrköping och huvudkontoret. En del av denna aversion kan 
spåras tillbaka till den utlokalisering som gjordes av Sjöfartsverkets 
huvudkontor 1975. De som var med på den tiden beskriver hur jobbigt det var 
för många medarbetare. Det anses också ha varit ett felaktigt beslut att flytta 
huvudkontoret till Norrköping då de anser att detta inte är en sjöstad i tillräckligt 
stor utsträckning. 
 

”Nu har man jättesvårt att rekrytera folk i Norrköping för det finns ju ingen 
naturlig bas där. Sjöfolk bor inte i Norrköping.”  

 
Det går dock att medvetet påverka denna syn anser flera informanter. 
Sjöfartsverket behöver ses som en (1) organisation där alla känner samhörighet 
och där alla jobbar mot ett gemensamt mål. 

 
”Vi är ju inte duktiga på att marknadsföra oss internt heller liksom. Att se det 
som ett [1] verk och att man har rörlighet där.” 

 
”Jag tror att Norrköping, alltså huvudkontoret, skulle marknadsföra sig bättre. 
För det är ju ändå förhållandevis dyrt att bo i X-stad jämfört med Norrköping. 
Med boende och allt som ingår i det.”  

 
Många informanter utrycker att de genom att träffas i fokusgruppen får en 
känsla av gemenskap fast alla inte har träffats tidigare. De slås av att olika 
spörsmål uppfattas så lika i helt olika delar av organisationen. De konstaterar att 
detta visar på att organisationen har förutsättningar för att vara mer enad. 
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6 Diskussion 
Vi diskuterar här de tre frågeställningarna i tur och ordning, därefter följer en 
kort sammanfattning. Kapitlet avslutas med en slutsats där vi beskriver våra 
tankar om möjligheterna till förändring av intern rörlighet i den studerade 
organisationen, samt förslag till vidare forskning.  
 
 

6.1. Vilken betydelse har individuella olikheter för 
individens vilja till intern rörlighet?  

 

6.1.1.Individens förändringsbenägenhet 
Informanterna menar att personligheten avgör om en individ mår bra eller dåligt 
av den förändring som intern rörlighet innebär. De menar att alla nog till viss del 
är förändringsobenägna, men att de flesta med tiden bemästrar förändringen och 
tar sig vidare i det nya, men för vissa individer förorsakar förändringen att 
tryggheten försvinner. Enligt Mead (1976) skapar människan sin identitet i 
interaktionen med andra. Människorna omkring oss är viktiga för att bekräfta 
vår jag-känsla. Om individen lämnar sin arbetsgrupp kan jag-känslan påverkas 
och tryggheten minska. Detta stämmer överens med Hallqvists (2005) 
redogörelse över mobilitet och yrkesidentitet där han menar att individens 
förmåga till flexibilitet och omställning är avgörande för att bemästra den 
förändring som byte av tjänst innebär. För organisationen innebär detta att man 
vid intern rörlighet bör ta hänsyn till individers olika benägenhet till förändring. 
 

6.1.2.Ålder och familjeförhållanden 
Som vi beskriver i resultatet anser några yngre informanter att benägenheten till 
rörlighet är en generationsfråga. De tror att yngre vill röra på sig mer än äldre, 
men detta motsägs av några äldre informanter. Aronsson et al (2000) konstaterar 
att äldre oftare än yngre har ett arbete de önskar och trivs med. Vi menar att 
detta beror på att de äldre har tillbringat fler år på arbetsmarknaden och därför 
har haft betydligt längre tid på sig att hitta ett trivsamt arbete. Det skulle betyda 
att det inte är åldern som påverkar viljan till intern rörlighet, utan hur länge man 
har befunnit sig på arbetsmarknaden. Ett indirekt samband finns dock eftersom 
alla blir ett år äldre för varje år som de befinner sig på arbetsmarknaden. 
Resonemanget att det inte är åldern utan trivseln som är avgörande bekräftas av 
några äldre informanter som arbetat på samma tjänst i många år. De framhåller 
att de inte alls ser annorlunda på rörlighet än yngre, men att orsaken till att de 
själva stannat länge på sina tjänster är att de trivs väldigt bra.  
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Vårt resultat visar också att några arbetsuppgifter är fysiskt krävande, vilket kan 
leda till att äldre anställda får ett behov av att byta arbetsuppgifter. Att intern 
rörlighet är ett bra verktyg vid denna situation påpekas av Aronsson et al (ibid). 
Där beskrivs hur ohälsa i arbetslivet skulle kunna motverkas genom att 
möjligheter finns att söka sig mot ett nytt arbetsfält för att kunna fortsätta arbeta 
med bibehållen hälsa.  
 
Vår studie visar att individens olika familjeförhållanden påverkar viljan till 
intern rörlighet i hög utsträckning. Det som framhålls som starkt återhållande är 
om arbetsförändringen skulle innebära att de är borta mer från hemmet, och 
avgörande är eventuella barns ålder, bostadssituation och partners 
arbetsförhållande. I Regionalpolitiska utredningens slutbetänkande 
(Näringsdepartementet, 2000) framkommer att arbetspendlingen har utökats till 
allt längre sträckor. Många av informanterna har erfarenhet av veckopendling 
men uttrycker ett motstånd mot detta när de har familj och barn. Den flexibilitet 
som många av dem efterlyser skulle bland annat kunna innebära att en anställd 
som har familj får möjlighet att delvis arbeta på hemorten. Vi anser att detta 
skulle öka viljan till intern rörlighet hos många medarbetare. 
 
Den övervägande delen av dem som flyttar till annan ort är unga (ibid), vilket 
troligtvis till viss del kan förklaras med att motståndet mot att flytta ökar när 
man bildar familj. Innan och efter de intensiva åren med hemmavarande barn 
har många en helt annan möjlighet att byta bostadsort eller att pendla. En 
informant påpekar att det borde satsas mer på ’fyrtioplussare’ då de mellan 
trettio och fyrtio år har fullt upp med familjen. En sådan strategi skulle enligt oss 
kunna öka den regionala rörligheten av äldre medarbetare.  
 
 

6.2. Vilken betydelse har arbetsgruppen för individens 
vilja till intern rörlighet? 

 
6.2.1.Gruppens betydelse för individens identitet 

Arbetsgruppen har stor betydelse för individen i det dagliga arbetet. 
Medarbetarna i studien diskuterar ivrigt detta ur flera olika aspekter. Bilden av 
att medarbetarna trivs bra med sina arbetskamrater växer tydligt fram i 
diskussionerna. Många framhåller också att de gärna träffar nya människor och 
utökar sitt kontaktnät. Detta anser vi är positivt för att öka den interna 
rörligheten. Om man som Mead (1976) ser människans identitet som beroende 
av de människor hon har omkring sig blir ett kontaktnät viktigt för att våga byta 
arbetsgrupp. Då individen speglar sig i sin grupp och övertar dess attityder 
skapas identiteten och jaget just där. Om den generaliserade andre, den 
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uppsättning attityder som en grupp delar (ibid), omfattar fler människor på 
arbetsplatsen anser vi att individens identitet och attityder inte blir lika beroende 
av den egna gruppen eller den närmsta kretsen av medarbetare. Detta gör det 
lättare för den enskilde att gå över gränserna. De barriärer som enligt 
medarbetarna finns mellan olika grupper och enheter i organisationen förhindrar 
detta spridande av attityder. Möjligheterna att utanför sin egen arbetsgrupp hitta 
viktiga signifikanta andra, människor som är extra viktiga för individens jag-
skapande (ibid), blir små på grund av dessa barriärer.  
 

6.2.2.Vi och dom-tänkande 
Medarbetarna framhåller att de starka gränser som finns mellan olika enheter 
utgör ett problem. Det finns en stark känsla av ett vi och dom-tänkande, vilket vi 
menar motverkar den interna rörligheten. Många har en starkt negativ bild av 
andra grupper, vilken enligt de själva påverkar samarbetet i organisationen. 
Flera är också medvetna om hur bristen på information och kontakt mellan 
grupperna förstärker denna negativa bild av andra grupper som inkompetenta 
och oansvariga. Enligt French & Bell (1999) kan ett vi och dom-tänkande uppstå 
vid en sådan spänning mellan grupper, varpå kommunikationen och 
informationen mellan dessa grupper minskar. Enligt Granér (1994) förutsätter 
detta vi-grupp/dom-grupp tänkande att man inte känner den andra gruppen 
speciellt väl och att man inte har någon insikt i deras arbetsuppgifter. Den 
geografiska spridningen och de barriärer mellan grupper som beskrivs förstärker 
alltså denna kultur i organisationen. Även den uppgivenhet som många uttrycker 
gentemot ledning och personalavdelning där dessa beskrivs som oengagerade, är 
en bild av detta vi-grupp/dom-grupp tänkande, anser vi.  
 
Ett ytterligare bekräftande på vi och dom-kulturen fick vi när 
fokusgruppsdiskussionerna genomfördes. Informanterna i grupperna uttryckte 
sin förvåning över hur mycket de har gemensamt. Denna förvåning visar att 
medarbetarna har en förväntan om olikheter mellan olika grupper, vilket enligt 
vår mening bekräftar vi och dom-tänkandet. Detta enkla sätt att träffas i 
fokusgrupper kan alltså bidra till en ökad förståelse, vilket i sin tur kan bidra till 
att öka den interna rörligheten. Genom att oftare träffas över gränserna kan 
medarbetarna förbättra sin helhetssyn på organisationen, vilket minskar 
barriärerna och ger en bättre förståelse för varandra och för organisationens 
struktur. 
 

6.2.3.Gruppkonformitet 
Medarbetarna betonar hur viktiga arbetskamraterna är men det finns också 
många andra tecken som tyder på en stark sammanhållning i arbetsgrupperna. 
Det finns till exempel en risk att blir utfryst av sin gamla grupp när man lämnat 
den. Att kalla en före detta gruppmedlem för svikare, som någon gjort, är ett 
tecken på ett stort behov av sammanhållning, vilket enligt Granér (1994) kan 
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leda till en överdriven gruppkonformitet. De starka barriärer som finns mellan 
grupperna skapar ett beroende av varandra i gruppen, vilket stärker 
sammanhållningen och därmed också konformiteten. Även konflikter med 
externa organisationer förekommer, vilket enligt informanterna gör 
sammanhållningen med arbetsgruppen extra viktig. I den fokusgrupp som till 
största delen utgjordes av en redan existerande grupp (vilket beskrivits i 
metoden) var det en annan dynamik med färre reflektioner. Denna grupp 
uppvisade ett större samförstånd och mer lika åsikter bland deltagarna, vilket 
enligt Granér (ibid) också det är ett tecken på gruppkonformitet. Detta stärker 
bilden av att organisationens arbetsgrupper är mer än nödvändigt konforma. 
Konsekvensen av en överdriven konformitet kan bli en brist i kritiskt tänkande 
och ifrågasättande, vilket leder till att individerna inte vågar ifrågasätta gruppens 
värderingar och åsikter (ibid). En stark konformitet förstärker gruppernas 
gränser utåt, vilket enligt oss gör individerna mindre benägna att byta arbete. 
Vågar de inte ifrågasätta gruppens värderingar och åsikter och dessutom riskerar 
att bli kallad svikare tänker de med största säkerhet efter innan de lämnar 
gruppen. 
 
 

6.3. Vilka förutsättningar ger organisationen till intern 
rörlighet? 

 
6.3.1.Organisationsstrukturen   

Enligt Weber (Wolvén, 2000) är byråkratin en överlägsen organisationsform. 
Byråkratin kan kännetecknas av olika element, till exempel hierarki, 
expertkännedom och fackmässiga kvalifikationer, att befordran bygger på 
expertkunskap, en regelstyrd verksamhet och att ingen anställd äger någon del 
av organisationen (Flaa et al 1998; Wolvén, 2000). Denna bild stämmer väl 
överens med den struktur vi finner i det statliga verk vi har undersökt. För att 
öka den interna rörligheten krävs en medvetenhet om vilka förutsättningar en 
byråkratisk organisation har och hur den på bästa sätt bör struktureras.  
 
I vårt resultat framgår att en viss förvirring råder över vem som har ansvaret i 
vissa personalfrågor, och att medarbetarna ibland känner sig försummade och 
ignorerade. Personalavdelningen ses som ett stöd till chefer, och informanterna 
saknar motsvarande stöd till övriga medarbetare. Detta har fått till följd att 
många medarbetare känner missnöje och otillfredsställelse med hur 
arbetsgivaren organiserat delar av personalstödet. I Webers byråkratiska 
organisationsteori (ibid) är ett viktigt element i en fungerande byråkrati en klar 
och detaljerad ansvarsfördelning. Organisationens uppbyggnad ska vara 
hierarkisk och kompetensområdena tydligt detaljerade. Att medarbetare känner 
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förvirring och oklarhet över vem som ansvarar för delar av personalfrågorna 
tyder på en otydlig ansvarsfördelning. Denna otydlighet visar att organisationens 
struktur har vissa brister vilka enligt Weber (ibid) hindrar organisationens 
effektivitet. Detta minskar möjligheterna att systematiskt påverka den interna 
rörligheten. Även möjligheterna till kompetensutveckling är viktig för den 
interna rörligheten. Enligt informanterna varierar dessa möjligheter mycket 
beroende på var i organisationen de arbetar. Eftersom fackmässiga 
kvalifikationer i en byråkratisk organisation ligger till grund för vem som 
tillsätts på en tjänst (ibid) är det viktigt att alla har möjligheter till 
kompetensutveckling om man vill öka den interna rörligheten.  
 
Hur personalpolitiken upplevs av individen är också en viktig hygienfaktor i 
Herzbergs (1959) arbetsmotivationsteori. Hygienfaktorer är yttre förhållanden 
som i sig inte ger en hög arbetsmotivation men de kan förhindra vantrivsel och 
missnöje. En otydlig personalpolitik kan alltså genom vantrivsel förhindra 
motivationen hos medarbetarna. Risken finns att individen då söker sig till en 
annan organisation istället för att byta jobb internt. Genom att förändra 
personalpolitiken och förtydliga ansvarsfördelningen kan alltså trivseln höjas, 
vilket får medarbetarna att stanna kvar inom organisationen. 
 
Enligt Nielsen (2000) handlar dagens arbetsliv om självförverkligande och 
identitetsutveckling. Arbetet uppfattas inte enbart som en inkomstkälla utan som 
ett mål i sig. När en viss standard uppnåtts riktar människan blicken mot andra 
värden än de materiella. Detta stämmer med hur Maslow (Wolvén, 2000) i sin 
behovshierarki beskriver hur behov av självförverkligande och erkänsla gör sig 
gällande när de mer basala behoven av föda, trygghet och sociala relationer är 
tillfredsställda. Detta medför att det i dagens samhälle är viktigt för en 
organisation att kommunicera en positiv och värdemässig bild för att locka till 
sig och behålla personal. Vissa medarbetare har en negativ syn på vissa delar av 
organisationen, och de anser att organisationens symbolvärde utåt inte är helt 
bra. Om man vill stimulera intern rörlighet och öka sin attraktionskraft som 
arbetsgivare bör organisationen arbeta med att förbättra bilden av såväl 
organisationens olika delar som dess helhet.   
 

6.3.2.Individuell anpassning 
Enligt Aronsson et al (2000) ökar antalet människor som kan tänka sig att byta 
en fast tjänst mot en mer attraktiv tjänst som är tidsbestämd, vilket tyder på att 
arbetets innehåll blir viktigare i förhållande till den ekonomiska tryggheten. 
Flera informanter kan tänka sig andra arbetsuppgifter inom organisationen under 
ett par år. För dem innebär detta att de har sin fasta tjänst kvar, vilket gör att de 
inte riskerar sin ekonomiska trygghet. Däremot förändras den sociala tryggheten 
då de lämnar sin arbetsgrupp. De är alltså villiga att lämna denna trygghet för att 
få nya arbetsuppgifter, vilket pekar på att arbetsuppgifterna och 
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självförverkligande är viktigt för dem precis som Nielsen (2000) beskriver. Det 
finns en vilja att byta tjänst internt när de har den ekonomiska tryggheten kvar i 
form av en fast tjänst i organisationen. Det finns här en potential att öka den 
interna rörligheten. Samtidigt framkommer det att informanterna upplever att 
organisationen inte är tillräckligt flexibel när det gäller att byta arbetsort, 
eftersom det ofta innebär att medarbetaren behöver flytta. Kunde de istället 
pendla och ha möjlighet att arbeta på hemorten ett par dagar per vecka skulle de 
få en mer positiv inställning till intern rörlighet för egen del. I Regionalpolitiska 
utredningens slutbetänkande (Näringsdepartementet, 2000) beskrivs att det finns 
en benägenheten att pendla allt längre sträckor. En motverkande omständighet är 
således organisationens motstånd till möjligheten att arbeta en viss del på 
hemorten. Det finns alltså stora möjligheter att öka rörligheten internt genom att 
anpassa tjänsterna mer efter individens önskemål.  
 

6.3.3.Chefers roll 
Den legalt-rationelle auktoritetstypen som Weber (Flaa et al, 1998) beskriver 
som den typiske ledaren i byråkratin har sin makt grundad på ett noga uppbyggt 
och allmänt accepterat regelverk. Befattningarna är uppbyggda hierarkiskt och 
det är den som har den formella toppositionen som bestämmer. Expertkunskaper 
är viktiga och premieras. Denna bild på auktoriteter stämmer överens med den 
bild som våra informanter har av sina chefer. Informanterna menar att deras 
närmaste chefer inte alltid kan tillgodose deras behov av stöd i att utvecklas och 
gå vidare i organisationen. Enligt Weber (ibid) är den legalt-rationelle 
auktoritetstypen med expertkunskaper och formell makt den mest lämpade för 
den byråkratiska organisationen. Vi anser att denna typ av ledare inte är helt 
lämpad att tillgodose behovet av uppmärksamhet för individernas ambitioner, 
kapacitet och vilja till intern rörlighet. En del av detta ansvar bör därför ligga på 
någon annan funktion än den närmaste chefen. Det är dock nödvändigt att 
cheferna har en helhetssyn på organisationen för att förstå behoven av intern 
rörlighet.  
 

6.3.4.Lönens betydelse 
Vid byte av tjänst ses högre status som en belöning, men den viktigaste faktorn 
är lönen. Det framkommer att en sänkning av lönen är vanlig vid byte av tjänst, 
speciellt då medarbetare ute i landet flyttar till huvudkontoret. Enligt Maslows 
behovshierarki (Wolvén, 2000) återfinns uppskattning på den fjärde nivån, något 
som organisationen visar bland annat genom lönen. Att få sänkt lön uppfattas 
troligtvis av individen som att organisationen inte uppskattar ens arbete på 
samma sätt som tidigare. Den femte och högsta behovsnivån i hierarkin är 
självförverkligande, vilket ett avancemang till en annan tjänst innebär. Att 
erbjuda en ny intern tjänst med sänkt lön innebär alltså att man erbjuder 
självförverkligande (nivå fem), i utbyte mot lägre uppskattning (nivå fyra). 
Enligt Maslow (ibid) aktualiseras ett högre behov emellertid först när ett lägre är 
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tillfredsställt. Vi menar alltså att genom lönesänkning motverkas individens 
behov av självförverkligande och därmed viljan till intern rörlighet. 
 
Lönesättningen när det gäller formell kontra informell kompetens följer 
mönstret för hur den byråkratiska organisationen enligt Weber (ibid) värderar 
expertkunskaper. Byråkratins struktur är formell varvid formell kompetens 
premieras. Detta upplever däremot medarbetarna som orättvist och de anser att 
det har en negativ effekt på motivationen. Herzberg (1959) säger att en hög 
arbetsmotivation nås genom erkännande och framgång. Att inte lönemässigt 
värderas lika som andra på samma tjänsteposition och med samma 
arbetsprestation, därför att de inte har samma formella kompetens kan vi 
konstatera sänker arbetsmotivationen. Intresset till att utvecklas hämmas och 
därmed också viljan till intern rörlighet. Medarbetarnas kunskaper kan 
förvandlas till formell kompetens genom inventering och validering av 
kompetensen i organisationen. Detta skulle enligt oss underlätta lönesättningen 
och göra den mer rättvis, vilket skulle höja motivationen och därmed viljan till 
intern rörlighet och utveckling.  
 

6.3.5.Processen vid internrekrytering 
Vid internrekrytering är det ofta förutbestämt vem som ska tillsättas. Det hindrar 
att fler söker tjänsterna, vilket gör att många medarbetares ambitioner och 
kompetens inte är kända för dem som fattar beslut om tillsättningar. Herzberg 
(1959) säger att motivationsfaktorer i arbetet är till exempel en hög grad av eget 
ansvar och att individens vilja till utveckling får utrymme. Sådana ingredienser 
gör att arbetsmotivationen är hög. Vi menar att den förutbestämda tillsättningen 
vid intern rekrytering leder till låg motivation då många medarbetare upplever 
att det inte är någon mening med att söka tjänsten. Individen invaggas på grund 
av detta i en passiv inställning till intern rörlighet. Genom den validering och 
inventering av kompetenser som vi tidigare föreslog skulle även processen vid 
internrekrytering underlättas.  
 
 

6.4. Sammanfattning av diskussionen 
Individuella olikheter har stor betydelse för individens vilja till intern rörlighet.  
Individers olika personliga inställning är en viktig faktor. Vissa individer har 
svårare än andra att byta social miljö, vilket hämmar viljan till intern rörlighet. 
Även den privata livssituationen spelar en viktig roll, och det är de aktuella 
familjeförhållandena som styr. Om ett byte av tjänst innebär att de är hemifrån 
mer, är de mindre benägna till rörlighet.  
 
Arbetsgruppen har stor inverkan på individens inställning till intern rörlighet. 
Höga barriärer skapar ett vi och dom-tänkande som hämmar sociala relationer 
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utanför gruppen, relationer som är viktiga för att vilja byta tjänst. En överdriven 
gruppkonformitet stärker gruppernas gränser utåt, vilket kan göra det svårt att 
lämna sin arbetsgrupp. Samtidigt finns ett missnöje med det nuvarande systemet 
av starka revir och den ibland kvävande sammanhållningen. Svårigheterna att gå 
över gränserna och medarbetarnas begränsade helhetssyn av organisationen 
hindrar den interna rörligheten.  
 
Organisationen ger olika förutsättningar till intern rörlighet. Brist på stöd till 
personlig utveckling leder till uppgivenhet, och sänker motivationen till att byta 
tjänst. För att ett sådant stöd ska vara effektivt bör huvudansvaret för detta ligga 
på en separat funktion och inte på den närmsta chefen. En helhetssyn är en 
självklar nödvändighet för cheferna för att de ska förstå strukturen och behoven 
av intern rörlighet. Den geografiska rörligheten ökar om utformningen av 
tjänsterna blir mer flexibel, till exempel genom möjlighet till distansarbete. 
Lönen är ett viktigt verktyg för att påverka viljan till intern rörlighet. Skriftlig 
inventering och validering av kompetens är viktig i denna typ av organisation, 
då det underlättar en rättvis lönesättning och kompetensutveckling och även 
effektiviserar processen vid internrekrytering. Detta skulle främja och 
understödja intern rörlighet. 
 
I figur 1 har vi illustrerat vi de faktorer som påverkar individens vilja till intern 
rörlighet. Dessa bildar svaren på våra tre frågeställningar. Genom att 
uppmärksamma dessa faktorer kan den interna rörligheten påverkas. 
 
 
 

Figur 1. Vår modell över faktorer som påverkar individens vilja till intern rörlighet. 
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6.5. Avslutande kommentar 
Det finns stora möjligheter att förändra den interna rörligheten. Vårt resultat 
visar att både organisationen och medarbetarna har en vilja till detta. 
Organisationens struktur ger goda möjligheter att genomföra en önskad 
förändring om man tar hänsyn till sin specifika karaktär. Medarbetarna inser 
vikten av en större inblick i varandras områden och arbetsuppgifter för att få en 
helhetsbild som i sin tur minskar gruppkonformiteten och det starka 
revirtänkandet. Detta tyder på en vilja och potential till förändring.  
 
Vi menar att rörlighet på arbetsmarknaden har många av de fördelar som 
tidigare forskning visat. Det är dock viktigt att rörligheten utgår från både 
individens villkor och organisationens behov, framför allt av etiska skäl men det 
finns även många andra vinster med denna inställning. Genom att åtgärda det i 
arbetsförhållandena som skapar missbelåtenhet, såsom lönesättning och 
personalpolitik, grundläggs goda förutsättningar för en hög arbetsmotivation.  
Om man därefter utgår från individens kompetens och behov kan förändrade 
arbetsuppgifter innebära utveckling, erkännande och en känsla av framgång. 
Enligt Hertzberg (1959) ökar detta individens motivation och prestation, vilket 
sannolikt påverkar produktiviteten i positiv riktning. Detta får sägas vara ett 
primärt mål för en organisation. Genom att jämka organisationens behov av 
rörlighet med medarbetarnas behov och kompetens genereras på detta sätt 
största möjliga mervärde. 
 
 

6.6. Förslag till vidare forskning 
Trenden mot en ökad rörlighet på arbetsmarknaden är stark. Vi har under detta 
arbete sett en tendens till att olika aktörer ofta fokuserar på hur man ska få 
människor att anpassa sig efter organisationernas krav genom nya sätt att lära, 
göra karriär och omforma sig. Vi tror att mer forskning om hur rörligheten 
påverkar människans sociala relationer är viktig. Vad händer med 
självförverkligandet och identitetsutvecklingen när man byter jobb ofta? Vårt 
resultat visar på individuella skillnader i förändringsbenägenhet, och att för 
mycket förändring kan leda till att man mår dåligt. Vart går gränsen för när en 
individ börjar må dåligt av förändring? Och skiljer det sig mellan olika grupper 
såsom kön, etnisk härkomst, social bakgrund? Det är några frågor som vi tycker 
vore intressanta att titta närmare på. 
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Norrköping den 7 april 2006 
 
 
 
 
 
 

Institutionen för beteendevetenskap 

 
 
 
Hej 
 
Vi är två studenter som läser Personal- och arbetsvetenskapliga programmet vid Linköpings 
universitet och ska under vår sjätte termin skriva en C-uppsats, vilken ligger till grund för vår 
filosofie kandidatexamen i sociologi. Syftet med uppsatsen är att undersöka anställdas 
inställning till intern rörlighet. Med intern rörlighet menar vi en förändring eller byte av 
arbetsuppgifter och/eller arbetsgrupp för en kortare eller längre tid. 
 
Underlag till uppsatsen kommer bland annat att samlas in med hjälp av ett antal 
gruppintervjuer bland Sjöfartsverkets personal. Urvalet av deltagare till gruppintervjuerna har 
skett slumpmässigt av oss. Deltagandet är naturligtvis helt frivilligt. Intervjun beräknas ta 
cirka 1,5 timme. Som stöd för vårt minne har vi för avsikt att använda bandspelare vid 
intervjun förutsatt att alla deltagare accepterar det. Allt material från intervjuerna kommer att 
behandlas och redovisas helt konfidentiellt. 
 
Du är välkommen att delta i en gruppintervju torsdagen den XX klockan 13.00 i X-stad. Om 
du har några frågor är du välkommen att höra av dig till någon av oss. 
 
 
Med vänlig hälsning 
 
Ingela Ohlson och Karin Johansson 
PA-3, Linköpings Universitet 
 
 
 
ingoh738@student.liu.se, 0703-XX XX XX (Ingela)   
karjo114@student.liu.se, 0706-XX XX XX (Karin) 
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Intervjuguide 
 
Inledning  

• vilka vi är, tredje året på PA-programmet - C-uppsats, syfte att undersöka 
anställdas inställning till intern rörlighet osv.  

• Etik, konfidentiellt – Vetenskapsrådet – uppgifterna skyddade, vi lämnar 
ej ut utskrifter till ledning eller andra, bandinspelningen, 
citatanvändningen, - bandaren sätts på 

• Hur intervjun är tänkt att gå till: Tre teman som vi samtalar kring, gärna 
bli diskussion.    

• Genomgång av dagordningen. Temana presenteras, Avslutning – 
sammanfattar, hur vi ska gå vidare med detta. 

• Frågor?  
 
Tema – intern rörlighet  

• Allmänt om rörlighet, definition av begreppet      (Olika aspekter från 
tidigare forskning, typ hälsa, ekonomi, rehab, innovation, utveckling) 

• Hur tänker ni om det? Bra eller dåligt?                (Hur länge ska man sitta 
på sin plats) 

• Hur pratas det om rörlighet bland er?  
• Hur går intern rekrytering till? Vem ska ta initiativ till byte av tjänst 

internt? 
• Frågor så här långt? Nåt mer ni vill säga om detta? 

 
Tema – kunskap, utbildning, utveckling  

Vad skulle kunna motivera utbildning eller omskolning för att byta arbete? Ska 
man själv ta initiativ? Hur påverkas inställningen till rörlighet av kunskaper och 
kompetens? 

• Vad finns det för möjligheter till kompetensutveckling? Behövs aktivt 
stöd från ledningen? 

• Hur påverkas den personliga utvecklingen av att byta arbete? 
• Hur påverkar belöningar/förmåner viljan till rörlighet? 

Lön? Ökat ansvar? Status? Avancemang? Befordring?  



 

 

 
Tema - sociala relationer  

Trygghet, rädsla, kontrollbehov, osäkerhet, nyfikenhet 
 

– I arbetet 
• Har ni kunskap och kännedom om andra delar av organisationen? Hur 

pass väl känner man varandra? 
• Har någon erfarenhet av intern rörlighet? På sjöfartsverket eller tidigare? 
• Vad är det för skillnad mellan att byta jobb internt resp externt? Vad för 

det med sig att byta arbetsgrupp? Arbetskamrater? Chef? Arbetsplats?  
• När man kommer till en ny grupp vilka känslor har man då? Hur vet man 

vad man ska bete sig? Ha på sig? Vill man klara sig själv, ha en ”fadder”? 
• Finns det ett revirtänkande? I fikarummet? Mellan avdelningar? Bra eller 

dåligt?  
• Förändras man när man byter jobb? 

 
– Privat 
• Hur hänger privatlivet ihop med inställningen till intern rörlighet? Familj, 

barn, vänner, fritidsintressen, balans i livet, på samma ort eller flytta? 
Pendla? 

 
Avslutning 

• Kort sammanfattning av intervjun. Är det något som vi har missuppfattat? 
• Är det något mer som någon vill lägga till? 
• Vad händer sen? Berätta hur vi ska gå vidare med det insamlade 

materialet. Skriva ut intervjuerna sen analysera resultatet. Syftet.  
• Vill ni ta del av utskriften från den här intervjun? (20-40 sidor). Hör gärna 

av er om ni har något mer att tillägga eller vill kommentera något. 
• Vill ni läsa den färdiga uppsatsen? 
• (Påminn om konfidentialiteten.) 

 
 
 
 
 
 


