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Sammanfattning  
Syftet med denna undersökning är att utifrån ett arbetsgivar- såväl som ett medarbetarperspektiv 

beskriva, analysera och diskutera hur de interna karriärmöjligheterna upplevs på det studerade företaget. 

Vi vill även bidra med kunskap om hur medarbetarnas syn på sina karriärmöjligheter påverkar deras 

intentioner att stanna kvar på företaget. Vidare vill vi undersöka hur arbetsgivaren ser på medarbetarnas 

karriärmöjligheter i relation till beslutet att stanna på företaget.  

Studien visar att arbetsgivarrepresentanterna karaktäriserar de interna karriärmöjligheterna som 

aningen mer omfattande än vad medarbetarna gör. Sammantaget pekar analysen på att det finns 

möjligheter att utveckla och förbättra de interna karriärmöjligheterna inom det studerade företaget. En i 

resultatet återkommande faktor, som också visat sig vara av stor vikt för medarbetarnas upplevda 

karriärmöjligheter är kompetensutveckling. Ytterligare en faktor av stor vikt har visat sig vara chefens 

roll. Medarbetarna, såväl som arbetsgivarrepresentanterna menar att den huvudsakliga ansvaret för de 

interna karriärmöjligheterna ligger på individen själv men att arbetsgivaren har ett visst ansvar, bland 

annat genom cheferna. Chefen förväntas framförallt stötta, uppmärksamma och guida medarbetarna i 

deras karriärutveckling. Medarbetarna efterfrågar även mer utarbetade karriärvägar samt utförligare och 

tydligare information kring sina karriärmöjligheter inom företaget.  

Majoriteten av medarbetarna trivs på företaget, känner en stolthet över att arbeta där och en stor del 

planerar att stanna i två år eller längre. Däremot finns det en grupp medarbetare som inte upplever sig ha 

tillräckligt omfattande karriärmöjligheter för att vilja stanna någon längre tid på företaget. De interna 

karriärmöjligheterna på företaget förefaller inte vara av stor vikt för medarbetarnas beslut att stanna inom 

företaget, däremot är det för vissa medarbetare av stor vikt för deras beslut att lämna företaget. I det stora 

hela visar resultatet att uppfattningarma om de interna karriärmöjligheterna, samt dess betydelse för 

beslutet att stanna på företaget, har större likheter än skillnader beroende på kön, ålder eller 

anställningstid. Bland de relativt få signifikanta skillnader som upptäcktes framträder dock en del 

intressanta aspekter. 
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FÖRORD 
 

”Ofta kan man ha en väldigt lång väg framför sig. Då tänker man att den är allt 

förfärligt lång, den klarar man aldrig, tänker man. Och då börjar man skynda på. 

Och man skyndar sig mer och mer. Men varenda gång man tittar upp, så ser man 

att det som fortfarande är kvar inte alls blir mindre. Och man anstränger sig 

ännu mer, man får ångest och till slut har man alldeles tappat andan och orkar 

inte mera. Och gatan ligger fortfarande kvar framför en. Så får man bara inte 

göra. Man får aldrig tänka på hela gatan samtidigt, förstår du. Man måste nöja 

sig med att tänka på nästa steg, på nästa andetag, nästa tag med kvasten. Hela 

tiden bara nästa. Så märker man plötsligt att man faktiskt har sopat hela gatan, 

steg för steg. Man har inte ens märkt hur det gått till, och är inte andfådd alls. 

Det är viktigt"  

 
Gatsoparen Beppos funderingar  

Ur Michael Endes bok  

"Momo eller kampen om tiden"  

(s.45, redigerat citat)  

 

 

 

Stort tack till alla som varit behjälpliga vid arbetet med denna uppsats. Framför 

allt skulle vi vilja rikta ett stort tack till Danne Rönnqvist och Bosse Davidsson! 

Vi har nu lärt oss nya användningsområden för orden läcker, sexig och 

”busköra”. 

...om statistik.  

 

Alla timmar Ni lagt ner och all hjälp ni gett har varit ovärderlig! 

 

 

/Clara och Emma, Linköping, 2010-08-25



 
 

SAMMANFATTNING 

 

Syftet med denna undersökning är att utifrån ett arbetsgivar- och ett medarbetarperspektiv 

undersöka hur de interna karriärmöjligheterna på ett bemanningsföretag karaktäriseras. Vi vill 

bidra med kunskap om hur de interna karriärmöjligheterna kan relateras till medarbetarnas 

intentioner att stanna på företaget. Både kvantitativa och kvalitativa data har samlats in genom 

en enkätundersökning samt två intervjuer. Svarsfrekvensen på enkätundersökningen blev 64,9 

procent.  

 

Studien visar att arbetsgivarrepresentanterna karaktäriserar de interna karriärmöjligheterna 

som aningen mer omfattande än vad medarbetarna gör. Sammantaget pekar analysen på att 

det finns möjligheter att utveckla och förbättra de interna karriärmöjligheterna inom det 

studerade företaget. En i resultatet återkommande faktor, som också visat sig vara av stor vikt 

för medarbetarnas upplevda karriärmöjligheter är kompetensutveckling. Ytterligare en faktor 

av stor vikt har visat sig vara chefens roll. Medarbetarna, såväl som 

arbetsgivarrepresentanterna menar att det huvudsakliga ansvaret för de interna 

karriärmöjligheterna ligger på individen själv men att arbetsgivaren har ett visst ansvar, bland 

annat genom cheferna. Chefen förväntas framförallt stötta, uppmärksamma och guida 

medarbetarna i deras karriärutveckling. Medarbetarna efterfrågar även mer utarbetade 

karriärvägar samt utförligare och tydligare information kring sina karriärmöjligheter inom 

företaget.  

 

Majoriteten av medarbetarna trivs på företaget, känner en stolthet över att arbeta där och en 

stor del planerar att stanna i två år eller längre. Däremot finns det en grupp medarbetare som 

inte upplever sig ha tillräckligt omfattande karriärmöjligheter för att vilja stanna någon längre 

tid på företaget. De interna karriärmöjligheterna på företaget förefaller inte vara av stor vikt 

för medarbetarnas beslut att stanna inom företaget, däremot är det för vissa medarbetare av 

stor vikt för deras beslut att lämna företaget. I det stora hela visar resultatet att 

uppfattningarma om de interna karriärmöjligheterna, samt dess betydelse för beslutet att 

stanna på företaget, har större likheter än skillnader beroende på kön, ålder eller 

anställningstid. Bland de relativt få signifikanta skillnader som upptäcktes framträder dock en 

del intressanta aspekter. 
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1 INLEDNING 
 

Både forskare och företagsledare har många gånger hävdat att medarbetarna är företagens 

allra främsta resurs (jfr Iseskog, 2008). Huruvida företag hanterar medarbetarna som detta 

varierar naturligtvis, men konstateras kan alltjämt att det kunskapskapital som medarbetarna 

besitter, så som innovation och nytänkande, är avgörande för företags möjlighet att hålla sig 

konkurrenskraftiga (Chen, Chang & Yeh, 2003). Barney (1991) hävdar att humankapital är en 

av tre övergripande kategorier vilka strategiska analytiker ser som värdeskapande 

organisatoriska resurser. Humankapital består enligt författaren av den utbildning, erfarenhet, 

intelligens, insikt och relationella nätverk som varje individuell medarbetare besitter. Hamel 

och Prahalad (1990) lyfter i sin tur fram att vissa medarbetare inom organisationen, på grund 

av sin unika kompetens, bör ses och behandlas som ingenting annat än en organisatorisk 

tillgång.  

 

Att på olika sätt försöka behålla sin personal kan således ses som en central aspekt i HR-

arbetet på företag (Torrington, Hall & Taylor, 2008). Skälen till att vilja behålla sina 

medarbetare kan dock vara många. Inte bara finns risken att annars förlora värdefull 

kompetens utan kostnader kan även uppstå i samband med en för hög personalomsättning 

(Holtom, Mitchell, Lee & Inderrieden, 2005). Exempelvis är nyrekryteringar både tidsödande 

och kostsamma, och kostnaderna för felrekrytering kan uppgå till en kvarts miljon kronor 

(Lindelöw Danielsson, 2003). Holtom et al (2005) hävdar att dagens företag måste finna sätt 

och strategier för att behålla personal för att på så vis kunna öka sina konkurrensfördelar. 

Författarna påpekar dock att strategier för att behålla sina medarbetare måste gå bortom att 

endast försöka förbättra medarbetares trivsel och generella attityd till sitt arbete.  

 

Ett av många sätt för att minska personalomsättning som behandlas inom litteraturen är 

karriärutveckling (Chen et al, 2003). Bergiel, Nguyen, Clenney och Taylor (2009) har funnit 

att stora interna karriärmöjligheter indirekt påverkar medarbetares intentioner att stanna hos 

eller lämna en viss organisation. Vidare menar Chen et al (2003) att eftersom individer ofta 

har en egen personlig karriärplan är det stor chans att de stannar i ett företag beroende på hur 

välfungerande processer detta har för att tillmötesgå deras specifika karriärbehov. Trots att det 

huvudsakliga ansvaret för medarbetarnas karriärer först och främst anses ligga hos 

medarbetaren själv så spelar organisationen och därmed arbetsgivaren, med dess specifika 

kultur, struktur och processer en möjliggörande och stödjande roll i karriärutvecklingen av 

sina medarbetare (Baruch, 2004; Torrington et al, 2008).  

 

Baruch (2004) menar även att karriären är en väldigt stor beståndsdel i människors liv. 

Karriärer utvecklas i relation till arbetet, vilket i sig skapar en känsla av mening, utmaning, 

självutveckling och självklart även en inkomst. Leavitt (1996) har dessutom funnit att företag 

som använde sig av karriärutvecklingsprogram kunde öka medarbetarnas 

arbetstillfredsställelse till och med utan att erbjuda konkurrenskraftiga löner. Torrington et al 

(2008) hävdar även att organisationer blir mer attraktiva som arbetsgivare och att bilden av 

organisationen utåt förbättras av att man aktivt arbetar med karriärutveckling. Trots dessa 

möjliga fördelar för organisationer och dess medarbetare har The Chartered Institute of 

Personnel and Development, i en enkätstudie funnit att endast 48 procent av de undersökta 

företagen hade en strategi för karriärhantering (CIPD, 2003).  

 

Vidare kan karriärutveckling ses som ett sätt att öka den interna rörligheten på företag. Rolfer 

(1999) skriver i en publikation som tagits fram av NUTEK tillsammans med Rådet för 

arbetslivsforskning och Svenska Eu-programkontoret att en ”god rörlighet” kan åstadkommas 
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internt i organisationer bland annat genom att arbeta fram karriärsystem som möjliggör en 

systematisk rörlighet i organisationen. Fördelarna med en ökad rörlighet, både internt och 

mellan organisationer, är bland annat att det kan motverka ohälsa, främja den 

samhällsekonomiska utvecklingen och skapa innovation och idéutveckling då kunskaper 

flödar mer fritt inom och mellan organisationer (Benner, 2002; Hallqvist, 2005; Nutek, 2000).  

Mot bakgrund av ovanstående kan slutsatsen dras att karriärutveckling kan leda till positiva 

effekter på flera olika plan. Oavsett vilka skäl ett företag har att vilja utveckla de interna 

karriärmöjligheterna så kan följderna potentiellt bli positiva för både organisation, individ och 

samhälle. Då betydelsen av karriär och karriärutveckling kan anses så pass stor kommer just 

denna aspekt av arbetet med att hantera och utveckla de mänskliga resurserna inom 

organisationer att fokuseras i denna studie. Särskilt intresse föreligger i att utforska 

sambanden mellan karriärutveckling och individers intentioner att stanna på företag. Detta 

eftersom möjligheten att behålla medarbetare; och därmed kompetenser, erfarenheter och 

insikter i form av humankapital, kan innebära bibehållna konkurrensfördelar. 

 

För att undersöka detta valdes ett företag ut som är en del av den svenska 

bemanningsbranschen. En anledning till detta är att den interna personalhanteringen på dessa 

företag inte fokuserats nämnvärt i forskningen kring bemanningsbranschen (jfr Andersson 

Joona & Wadensjö, 2010). Den aktuella forskningen på området behandlar snarare villkoren 

för den personal som hyrs ut samt bemanningsbranschen ur ett arbetsmarknadsperspektiv 

(Andersson Joona & Wadensjö, 2010) Då branschen fortfarande växer (SvD, 100506) ansågs 

det mycket intressant att förhoppningsvis kunna bredda kunskapen om hur villkor och 

förutsättningar ser ut även för den interna personalen.  

 

1.1 Syfte och frågeställningar 

Med hänsyn till ovanstående inledning är syftet med denna undersökning att utifrån ett 

arbetsgivar- såväl som ett medarbetarperspektiv beskriva, analysera och diskutera hur de 

interna karriärmöjligheterna upplevs på det studerade företaget. Vi vill även bidra med 

kunskap om hur medarbetarnas syn på sina karriärmöjligheter påverkar deras intentioner att 

stanna kvar på företaget. Vidare vill vi undersöka hur arbetsgivaren ser på medarbetarnas 

karriärmöjligheter i relation till beslutet att stanna på företaget. Följande frågeställningar 

besvaras i studien: 

 

1. Hur karaktäriseras de interna karriärmöjligheterna vid det aktuella företaget, samt 

vilka likheter och skillnader finns mellan arbetsgivarens och medarbetarnas 

uppfattningar kring detta? 

2. Vilken betydelse har de interna karriärmöjligheterna relativt arbetsvillkor och 

arbetstillfredsställelse för medarbetarnas beslut att stanna på företaget? 

3. Hur ser arbetsgivaren på betydelsen av interna karriärmöjligheter för medarbetarnas 

beslut att stanna på företaget, samt vilka likheter och skillnader finns mellan 

arbetsgivarens och medarbetarnas uppfattningar kring detta? 

4. Skiljer sig medarbetarnas uppfattningar åt beroende på kön, ålder eller anställningstid 

på företaget? 

 

1.2 Företagsbeskrivning 

Det undersökta företaget är verksamt inom bemanning och rekrytering till alla typer av 

organisationer, privata och statliga företag, myndigheter, offentliga verksamheter och ideella 

organisationer. Personaluthyrning är den mest omfattande delen av företagets verksamhet och 
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har så varit sedan starten för omkring 20 år sedan. Omkring 170 personer arbetar internt på 

företaget, ledningen inkluderad, och det är omsättningsmässigt ett av de största inom sin 

bransch i Sverige. Företagets huvudkontor är placerat i Stockholm och det finns utöver det nio 

lokalkontor. Samtliga kontor har en likartad uppbyggnad med motsvarande tjänster och 

företaget har även verksamhet i ett par andra länder inom Europa. Organisationen har en 

förhållandevis jämn könsfördelning och har bland annat tilldelats pris vid ett par tillfällen för 

årets jämställdhetsföretag på grund av den jämna könsfördelningen inom företagets styrelse 

(interna dokument, 2010).  

1.2.1 Tidigare arbete med karriär 

Företaget har i dagsläget ingen utarbetad process eller beskrivning av de interna 

karriärvägarna men planerar att strukturera upp detta under 2010. Företaget har däremot på 

senare tid utvecklat och förändrat de interna rollerna mot en ökad specialisering. Istället för 

breda och generella roller strävar man nu efter att medarbetarna ska få snävare arbetsuppgifter 

och ett mer specialiserat arbetssätt. Detta på grund av en förhoppning om minskad stress 

genom färre arbetsuppgifter samt även för att medarbetarna då arbetar specialiserat med just 

det han eller hon är bäst på (personligt samtal, internt anställd HR-specialist, 100325).  

1.2.2 Talent managementprogram 

Under år 2010 har företaget startat ett talent managementprogram som syftar till att identifiera 

och utveckla driftiga talanger inom företaget. Programmet sträcker sig över en 

tolvmånadersperiod och har som målsättning att leda till skapandet av nya chefer för 

företagets framtida expansion. Programmet riktar sig till medarbetare som har erfarenhet av 

att leda, har haft budget- och avslutsansvar, samt erfarenhet av att sälja tjänster (interna 

dokument, 2010). Samtliga medarbetare har fått information kring talent 

managementprogrammet och de som är intresserade har själva fått söka till programmet. 

Tillsättningen av platserna i programmet har skett genom HR-avdelningen i Stockholm 

(interna dokument, 2010). 

1.2.3 Självskattningsmatris och medarbetarsamtal 

Företaget har utformat något som vi valt att kalla för självskattningsmatriser, där 

medarbetaren själv får skatta sin kompetens inom de områden som anses vara viktiga för 

medarbetarens nuvarande tjänst. Man har ställt upp ett antal kompetensområden och för vart 

och ett av dessa områden finns en siffra angiven för vilken nivå medarbetaren förväntas ligga 

på. Dessa självskattningsmatriser skall sedan analyseras i samråd med medarbetarens 

närmaste chef under medarbetarsamtalet för att identifiera utvecklingsområden för 

medarbetaren (interna dokument, 2010). Medarbetarsamtal genomförs mellan samtliga 

medarbetare och deras närmaste chef en gång per år.  

1.3 Det centrala begreppet karriär 

Forskningens syn på karriärer, karriärvägar och karriärutveckling har förändrats mycket de 

senaste decennierna (Baruch, 2004). Författaren menar att den traditionella synen och 

karaktären hos karriärer baserades på hierarkiska och fasta strukturer. Att göra karriär innebar 

tidigare en en-dimensionell och linjär förflyttning uppåt i hierarkin. Arthur och Rosseau 

(1996, s. 29) definierar den, enligt dem ”gamla”, innebörden hos karriär så som:  
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a course of professional advancement; usage restricted to occupations with 

formal hierarchical progression, such as managers and professionals. 

 

Templer och Cawsey (1999) argumenterar för att förändringar i samhälle, 

anställningsförhållanden samt arbetsmarknad har resulterat i stora förändringar i karriärers 

natur. Författarna drar paralleller till Sennetts idéer kring dagens arbetsliv, med snabba kast, 

osäkerhet, hård konkurrens och höga krav på flexibilitet, och menar att detta kräver en helt 

annan konceptualisering av karriären som sådan. Relationen mellan arbetstagare och 

arbetsgivare har förändrats så att medarbetare numera snarare anställs för att slutföra en eller 

flera uppgifter än för att inträda i en planerad sekvens av hierarkiskt strukturerade positioner 

(Templer & Cawsey, 1999). Baruch (2004) jämför dessa förändringar med att gränser håller 

på att suddas ut i flera aspekter av människors liv. Organisationer blir mer gränslösa och så 

även karriärer, vilket får konsekvensen att karriärer som tidigare främst har varit och setts som 

linjära numera kan gå åt många olika håll i en ”flervägs-riktning” (Baruch, 2004). Författaren 

menar att karriärer har blivit mer flexibla och sker i övergångar snarare än i steg. De nya 

karriärmodellerna innefattar många fler valmöjligheter och riktningar än de tidigare. Arthur 

(1994) menar att en gränslös karriär kan innebära såväl förflyttningar mellan organisationer 

som icke-hierarkiska förflyttningar inom organisationer där det inte finns några egentliga 

normer för vad framgång är. Baruch (2004) påpekar att det i detta sammanhang inte finns 

någon enda eller säker väg till en lyckad karriär eftersom den kan ta så många olika former 

och vägar.  

 

Det finns dock flera forskare som betvivlar att denna fundamentala förändring av karriären 

har skett i praktiken (Mallon, 1998). Torrington et al (2008) slår fast att det inte finns 

tillräcklig forskning som visar i vilken utsträckning karriärmönster har förändrats. Guest och 

McKenzie-Davey (1996) fann till exempel att den traditionellt hierarkiska 

organisationsstrukturen med dess hierarkiska karriärstege fortfarande existerar i allra högsta 

grad. Detta skulle i och för sig alternativt kunna förklaras med att organisationer, oavsett hur 

verkligheten ser ut, gärna projekterar bilden av att de har en stabil och förutsägbar 

karriärstruktur eftersom det ligger i deras intresse att behålla och locka till sig högpresterande 

individer med höga ambitioner (Torrington et al, 2008).  

 

En förklaring till teorins motsägelser på området kan vara att den nya synen på karriär hittills 

främst finns representerad i människors begreppsvärld och förväntningar än i deras faktiska 

erfarenheter på arbetsmarknaden (King, 2003). Torrington et al (2008) diskuterar huruvida 

den gränslösa karriären kanske är ett mer aktuellt fenomen för de grupper så som akademiker 

och tjänstemän som tidigare åtnjöt fördelarna med hierarkiska och trygga karriärstrappor i 

mycket högre grad än andra grupper på arbetsmarknaden. Att osäkerheten på 

arbetsmarknaden är mer synlig idag kan alltså enligt författarna bero på vilka individer den 

numera påverkar. Sullivan (1999) påpekar att det fortfarande saknas forskning om fattigas, 

etniska minoriteters och handikappades erfarenheter av karriär. Denna osynlighet av vissa 

grupper underminerar i viss mån talet om nya och gränslösa karriärer (Sullivan, 1999). Det 

kan även vara en generationsfråga, då yngre personer accepterar ovisshet i mycket högre grad 

än äldre generationer som istället anser att arbetsgivaren inte uppfyller sin del av outtalade 

förväntningar och överenskommelser (Torrington et al, 2008).  

 

En gemensam aspekt hos ovanstående beskrivningar av karriär är att den kan förstås som en 

typ av rörelse, antingen den sker linjärt eller i en fler-vägs riktning (jfr, Arthur, 1994; Arthur 

& Rosseau, 1996; Baruch, 2004). Människors rörelse inom och mellan organisationer kallar 
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Hallqvist (2005) för mobilitet. Mobiliteten representerar även flödet och rörligheten av 

arbetskraft på arbetsmarknaden (Huang, Lin & Chuang, 2006). Huruvida karriär generellt kan 

förstås som en typ av mobilitet beror dock på hur brett begreppet förstås. Numera ses till 

exempel både utveckling, utökade arbetsuppgifter, och arbete i projektform som legitima 

uttryck för karriärutveckling (Torrington et al, 2008), vilka inte nödvändigtvis innebär en 

rörelse inom eller mellan organisationer.  

 

Oavsett det har skett en fundamental förändring av karriärkonceptet i tankevärlden, i 

verkligheten eller i både och, så kan det konstateras att plattare organisationsstrukturer, 

alternativa anställningsformer, deltidsarbete och neddragningar i effektivitetssyfte har lett till 

att bilden av karriären som hierarkiskt uppåtsträvande rörelse inte längre kan representera 

verkligheten (Torrington et al, 2008). Collin och Watts (1996) konceptualiserar karriär i breda 

termer så som individens livslånga utveckling och lärande och inkluderar därmed även ideellt 

arbete och andra livserfarenheter i karriärbegreppet. I denna studie kommer dock karriär att 

definieras i enlighet med Torrington et als (2008, s. 410) definition som endast inkluderar 

arbetsroller:  

 

A career can be defined as the pattern or sequence of work roles of an individual 

 

Vår fria översättning blir att en karriär definieras som ett mönster eller en sekvens av en 

individs arbetsroller. Detta inkluderar alla individer i relation till deras egna arbetsroller. I 

begreppet karriär inkluderar vi i denna studie både en typisk hierarkisk karriär men även den 

typ av karriär där individen utvecklas inom sitt yrke eller sin roll.  
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2 TEORI OCH TIDIGARE FORSKNING 
 

I detta kapitel presenteras teori samt tidigare forskning som syftar till att ge läsaren en 

bredare förståelse för det undersökta området. Kapitlet syftar både till att ge en bred 

bakgrund till det aktuella forskningsfältet samt till att presentera de begrepp och teorier som 

är särskilt användbara för att analysera insamlad data i denna studie. Kapitlet är disponerat 

utifrån fyra olika aspekter. Dessa är mobilitet, karriärutveckling ur ett organisations- och 

individperspektiv samt hur medarbetare kan behållas inom organisationer.  

 

2.1 Mobilitet  

Mobilitet avser som nämnts ovan människors, och därmed kunskapers, rörelse in och ut ur 

organisationer (Hallqvist, 2005). Hallqvist (2005) gör skillnad på vertikal och horisontell 

mobilitet och menar att det förstnämnda innebär en förflyttning uppåt i ledningshierarkin mot 

ett större ansvar och befogenhet. Horisontell mobilitet sker genom förflyttning mellan 

funktioner eller yrken som har en jämförbar ansvars- och befogenhetsnivå. Enligt en 

undersökning av Kirpal (2004) använder individer ofta horisontell mobilitet, snarare än 

vertikal, för att utveckla sin karriär. Författaren fann att många individer faktiskt föredrar just 

horisontell mobilitet. Benner (2002) menar att det fordras ett nytt sätt att tänka kring rörlighet 

och arbetsmarknad där fokus bör vara på ”careers, not jobs”. Rolfer (1999) skriver i en 

publikation som tagits fram av NUTEK tillsammans med Rådet för arbetslivsforskning och 

Svenska Eu-programkontoret att en ”god rörlighet” kan åstadkommas internt i organisationer 

bland annat genom att arbeta fram karriärsystem som möjliggör en systematisk rörlighet i 

organisationen. Detta kan göras genom att kontinuerligt utveckla och bredda medarbetarnas 

kompetens för att möjliggöra karriärförändringar och arbetsbyten inom företag.  

 

Möjligheterna individer inom en organisation har att utvecklas och förflytta sig inom en 

organisation benämner Kanter (1977) möjlighetsstruktur. Dessa möjligheter kan i sin tur 

bestämmas av hur många och vilka karriärmöjligheter, karriärsteg och befordringsmöjligheter 

som följer med en viss position eller ett visst arbete. Författaren menar att personer med små 

möjligheter till avancemang har en benägenhet att i allmänhet ha låga förväntningar om 

befordran och förflyttning. De tenderar även att begränsa sina ambitioner och som en följd av 

detta inte hysa någon önskan om mer inflytande eller avancemang. Ofta leder också 

begränsade utvecklingsmöjligheter till att medarbetaren undervärderar sin kompetens och har 

sämre självförtroende (Kanter, 1977). Författaren menar vidare att observerade könsskillnader 

inom organisationer kan förklaras av de rådande möjlighetsstrukturerna. Beteendet hos de 

med små möjlighetsstrukturer, vilka författaren menar oftast är kvinnor, tenderar att leda till 

ännu mindre möjligheter i en nedåtgående spiral.  

 

Hallqvist (2005) diskuterar hur viktigt det är att främja rörlighet på arbetsmarknaden då det 

kan motverka ohälsa samt främja den samhällsekonomiska utvecklingen. Nutek (2000) ser 

mobilitet som ett smörjmedel för ekonomisk tillväxt. Även innovation och idéutveckling i 

samhället kan bli följden av att kunskaper flödar fritt inom och mellan organisationer (Benner, 

2002). Oavsett dessa mervärden finns det statistik som visar en relativt svag mobilitet i 

Sverige (Furåker, 2004). Detta trots att många människor menar att de egentligen skulle vilja 

byta yrke eller arbetsplats, något som har stor betydelse för deras livskvalitet (Aronsson, 

Dallner & Gustafsson, 2000). Begreppet inlåsning kan enligt Aronsson, Astvik och Mellner 

(2006) ses som ett komplementärbegrepp till rörlighet. Begreppet arbetsplatsinlåsning eller 

yrkesinlåsning handlar om individens upplevelse av att inte befinna sig på den arbetsplats 

eller i det yrke som hon önskar (Hallqvist, 2005). Skillnader har visat sig finnas dels mellan 
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åldersgrupper, där äldre personer i högre grad än yngre upplever sig nöjda med sitt yrke och 

där lågutbildade i högre grad än högutbildade har en önskan om att byta arbete eller 

arbetsplats (Hallqvist, 2005). Man har i tidigare studier endast funnit marginella skillnader 

mellan män och kvinnor (Aronsson et al, 2006). Inlåsning har också visat sig ha negativa 

effekter på hälsa genom att personer som upplever inlåsningsproblematik i större utsträckning 

upplever ohälsa och de upplever också minskade möjligheter till utveckling och ett mindre 

stöd från chefer vid svårigheter i arbetet (Hallqvist, 2005; Aronsson et al, 2006). Detta skulle 

enligt Aronsson, et al (2006) kunna förklaras genom att det skapas en ond cirkel där individen 

upplever en missnöjdhet med sitt arbete och därför sannolikt visar ett minskat intresse och lust 

för kompetensutveckling vilket i sin tur kan leda till att chefen visar minskat stöd och 

uppmuntran. 

 

2.1.1 Rörlighet kopplat till karriär  

Garavan och Coolahan (1996) menar att karriärutveckling i relation till mobilitet inom 

organisationer ännu är ett relativt outforskat område. De menar dock att HR-strategier så som 

befordran, belöning och rekrytering ökar medarbetares interna rörlighet. Pinnington och 

Edwards (2007) lyfter fram karriärutveckling och intern rörlighet som en del av vad de kallar 

för det interna flödet inom organisationer. Det interna flödet representerar, tillsammans med 

in- och utflödet av medarbetare i organisationer, ett ”Human resource flow”. Detta flöde 

skapar, upprätthåller och avvecklar den kompetens som finns i en viss organisation 

(Pinnington & Edwards, 2007). Human resource flow skulle kunna jämföras med begreppet 

kompetensförsörjning, så som det används av Davidsson och Rönnqvist i FoU-rapport 

36:2006. Författarna lyfter fram att rekrytera, attrahera och behålla personal som delar av 

kompetensförsörjning. I denna studie inkluderas dock även avveckling av personal i 

begreppets betydelse. Statens kvalitets och kompetensråd (2003) menar att 

kompetensförsörjning bör vara strategisk och användas för att säkerställa en verksamhets 

behov av rätt kompetens på kort och lång sikt. Pinnington och Edwards (2007) interna flöde 

påverkas i sin tur av tre olika områden; medarbetarnas individuella behov, organisatoriska 

förutsättningar samt sociala institutioner. Pinnington och Edwards (2007) inkluderar 

affärsplaner, mål och Human resource flow plans i de organisatoriska förutsättningarna samt 

personliga mål och planer för livet och karriärutvecklingen i de individuella behoven. Sociala 

institutioner består av exempelvis lagar och fackliga organisationer. Eftersom dessas påverkan 

på den interna karriärutvecklingen inte är av intresse i denna studie kommer denna aspekt att 

bortses ifrån i denna teoretiska referensram.  

 

Även Garavan och Coolahan (1996) menar att intern mobilitet endast kan förstås och främjas 

genom att beakta både individ- och organisationsrelaterade faktorer. Detta eftersom att den 

karriärutveckling en viss individ har möjlighet att uppnå inom en organisation påverkas av 

individuella faktorer men inte helt kan förklaras av sådana (Garavan & Coolahan, 1996). 

Författarna menar att karriärmöjligheter och karriärutveckling begränsas inom organisationer 

beroende på en kombination av organisatoriska och individuella faktorer. Utifrån detta 

utkristalliseras ett ramverk för hur karriärutveckling kan förstås som beroende av å ena sidan 

organisationsfaktorer och å andra sidan individfaktorer.  

 

2.2 Karriärutveckling ur ett organisationsperspektiv  

I enlighet med Pinnington och Edwards (2007) resonemang kan de organisatoriska 

förutsättningarna påverka det interna flödet genom hur organisationens övergripande mål och 

affärsplaner ser ut samt dess plan för kompetensförsörjning. Hamel och Prahalad (1989) pekar 
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på vikten av att företagsledningen tydligt artikulerar och pekar ut dess framtida riktning; dess 

strategiska avsikt. Genom att formulera övergripande mål och hur de ska nås kan 

organisationens framtid även formas i linje med dessa (Hamel & Prahalad, 1989). Mintzberg 

(1973) menar att den strategiska planeringen inom organisationer, utöver att specificera 

målen, bör visa vilka alternativa vägar som finns för att nå dem, samt ge ledare och chefer 

friheten att agera och reagera gentemot en föränderlig omvärld. Strategisk planering är, enligt 

Mintzberg (1994), ett sätt att tydliggöra hur det strategiska tänkandet inom ledningen ska 

uppnås i praktiken. Torrington et al (2008) lyfter fram vikten för organisationer att ha en 

särskild strategi för karriärhantering som dessutom bör inkludera alla medarbetare på 

företaget och integreras med den övergripande HR- och affärsplanen. Pinnington och 

Edwards (2007) betonar också vikten av att implementera tydliga HR-policys som säkrar 

ledningens engagemang i frågan om att utveckla medarbetare och deras interna karriärer. 

Sannolikheten att chefer och ledare på företaget lyckas nå sina långsiktiga mål blir, enligt 

författarna, högre genom att planera för detta. The Chartered Institute of Personnel and 

Development, CIPD, genomförde år 2003 en enkätstudie kring karriärhantering inom 

organisationer med 5000 respondenter. Denna visade att endast 48 procent av de undersökta 

företagen hade en strategi för karriärhantering. De vanligaste syftena med en sådan strategi 

var, enligt studien, att finna talangfulla ledare och chefer, att behålla nyckel-personal samt att 

kunna anpassa sig till förändringar i affärsomgivningen. Resultatet indikerade vidare att den 

högsta ledningen spelar en avgörande roll för hur effektiv karriärhanteringen blir på företag.  

 

Kompetensförsörjning, i sin tur, bör användas för att nå de uppsatta målen för verksamheten 

(Statens kvalitets och kompetensråd, 2003). Även Hansson (2005) menar att grunden för 

kompetensförsörjningen ligger i ett företags affärs- och personalidé. Hansson (2005) ser 

kompetensförsörjning som en konkurrensfördel då den även kan vara ett unikt sätt för 

företaget att utveckla och leda sina medarbetare genom små åtgärder som tillsammans skapar 

en helhet som är svår att kopiera. Hansson lyfter fram att en organisations specifika sätt att 

hantera kompetensförsörjning är en hörnsten (2005) i att bygga dess varumärke. Detta 

varumärke är även högst aktuellt på den interna arbetsmarknaden, vilken Hansson (2005) ser 

som en arena för utveckling och kompetensspridning.  

 

Hansson (2005) menar att en svag intern arbetsmarknad kan identifieras genom att det på 

företaget kan vara svårt att få till en seriös diskussion om sin karriär med den egna 

arbetsgivaren. Även svårigheter att få byta arbetsuppgifter eller att få tillgång till 

kompetensutveckling ses som tecken på detta. Garavan och Coolahan (1996) ser en risk för att 

olika regleringar inom organisationer kan medföra att medarbetare inte får chansen att lära 

och skaffa erfarenheter från andra eller angränsande arbetsområden. Att en individ har 

tillräcklig kompetens för sitt arbete ökar också, enligt författarna, möjligheten till intern 

rörlighet och utveckling. Sicherman och Galor (1990) fann även de att utbildning och 

kompetensutveckling var en faktor som ökade möjligheten till rörlighet. Garavan och 

Coolahan (1996) har dock sett att chefer ofta har otillräckliga kunskaper om sina 

medarbetares kompetenser och kunskaper vilket aktualiseras när dessa ska befordra 

medarbetare.  

 

Garavan och Coolahan (1996) menar vidare att existensen av en intern arbetsmarknad på 

företag är en förutsättning för intern karriärutveckling. Kotorov och Hsu (2002) argumenterar 

för friare interna arbetsmarknader som tillåter medarbetare att röra sig lättare mellan olika 

kompetensområden och avdelningar. Hansson (2005) menar att ett problem med att ha en 

svag intern arbetsmarknad är att medarbetare väljer att stanna kvar endast om det inte finns 
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attraktiva erbjudanden utanför organisationen samt att sådana brister i en organisation är svårt 

att dölja gentemot den externa arbetsmarknaden.  

 

Garavan och Coolahan (1996) menar att karriärstegar, som enligt dem är del av den interna 

arbetsmarknaden inom organisationer, ibland slår i taket redan på låga nivåer. Medarbetares 

karriärutveckling är då beroende av att deras arbete finns inom ramen för en ”lång” 

karriärstege. Benner (2002) hävdar i kontrast till detta att HR-avdelningar alltför ofta endast 

arbetar med ambitionen att etablera förutsägbara infrastrukturer för internkarriärer i klart 

definierade karriärsteg. Författaren anser att företags förhållningssätt i denna fråga är 

otidsenlig och motverkas av den snabba samhällsutvecklingen som sker. Han menar att 

exempelvis mentorskap och sociala nätverk istället bör utgöra grunden för 

karriärutvecklingssystem på företag.  

 

2.2.1 Karriärutvecklingsaktiviteter  

Genom att arbeta med medarbetares karriärutveckling kan företag minska kostnader som 

uppstår i samband med hög personalomsättning samt även minska risken för att arbetsstyrkan 

ska ha för låg eller ickerelevant kompetens (Chen et al, 2003). De lyfter fram att det 

kunskapskapital som medarbetarna besitter, så som innovation och nytänkande, är avgörande 

för företag att hålla sig konkurrenskraftiga, varför arbete med karriärutveckling är kritisk. 

Vidare menar Torrington et al (2008) att organisationer blir mer attraktiva som arbetsgivare 

och att bilden av organisationen utåt förbättras av att man aktivt arbetar med 

karriärutveckling. Författarna lyfter fram ett antal karriärutvecklingsaktiviteter som funnits 

vara uppskattade av medarbetare. Att utbilda linjechefer och HR-personal i karriärhantering, 

att få linjechefer att ta medarbetares karriärutveckling på allvar samt engagemang från 

ledning. Oftast är de främsta hindren i detta arbete att det saknas tid och resurser samt att 

företagsledningen inte är tillräckligt engagerad och involverad i frågan.  

 

Torrington et al (2008) listar även ett antal aktiviteter där arbetsgivaren kan vara 

medarbetaren till hjälp i dess karriärutveckling. Exempelvis kan arbetsgivaren förse med 

information och verktyg för självutvärdering. Vidare är det bra att medarbetarna är på det 

klara med vilka karriärmöjligheter som finns internt på företaget. I detta bör arbetsgivaren 

bredda de möjliga karriärvägarna en individ kan ta så mycket som möjligt. Viktigt är även att 

kommunicera med medarbetaren om vad som är realistiskt att uppnå inom organisationen och 

när det i själva verket är mer lämpligt att individen söker sig någon annanstans för att kunna 

uppnå sina ambitioner. Slutligen är en öppen och ärlig feedback av medarbetares prestation 

och potential ett sätt att medverka i karriärutvecklingen. Denna kommunikation kan med 

fördel inkorporeras i ett medarbetar- eller utvecklingssamtal (Mikkelsen, 1996). Detta samtal 

syftar även till att kartlägga kompetensbehov och till karriärplanering (Mikkelsen, 1996; 

Lindmark & Önnevik, 2006). Flera studier (Hall, 1996; Kram, 1996; Raider & Burt, 1996) har 

visat att tillgången till utvecklade nätverk och personliga relationer har en avgörande 

betydelse för individers karriärutveckling. Sullivan (1999) påpekar dock att en företagskultur 

som främjar nätverksbildning och utveckling av personliga relationer är sällsynt. Även 

karriärvägledning (Kirpal, 2004), formella och informella mentorer (Carter & Apter, 2002) 

samt karriärplanering (Garavan & Coolahan, 1996) har stor betydelse för möjlighet till 

karriärutveckling och mobilitet inom organisationer.  
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2.3 Karriärutveckling ur ett individperspektiv  

Chen et al (2003) hävdar att karriärutvecklingsprogram kan leda till positiva effekter såväl ur 

ett organisationsperspektiv som ur ett individperspektiv. Ur individperspektivet ses 

exempelvis att engagemang och motivation hos medarbetare ökar (Torrington et al, 2008). 

Detta sker bland annat genom att karriärutveckling för individen kan innebära att dennes 

potential utvecklas fullt ut vilket kan ge personlig tillfredsställelse i att veta att ens kapacitet 

utnyttjas och att man upplever sig vara behövd på företaget (Chen et al, 2003). Baruch (2004) 

menar att karriären är en väldigt stor beståndsdel i människors liv. Karriärer utvecklas i 

relation till arbetet, vilket i sig skapar en känsla av mening, utmaning, självutveckling och 

självklart en inkomst. Vidare kan arbete ses som en källa till identitet och kreativitet liksom 

status och ett rikt socialt liv och nätverk. Sammantaget menar författaren att arbete, och 

därmed, karriär, representerar en så stor del av livet att den kan liknas vid en hel livsresa. Att 

karriärutveckling är viktigt och kan leda till positiva effekter för både individ och organisation 

stöds även av Leavitt (1996) som fann att företag som använde sig av 

karriärutvecklingsprogram kunde öka medarbetarnas arbetstillfredsställelse till och med utan 

att erbjuda konkurrenskraftiga löner. Även företagsledare och chefer upplever att en 

välutvecklad karriärhantering kommer att leda till ökad arbetstillfredsställelse och 

engagemang hos medarbetare och ser därför detta som en av nyckelfunktionerna i HR-arbetet 

(Hoon, 2000). Torrington et al (2008) menar att detta arbete alltmer har kommit att handla om 

att utveckla sina medarbetares anställningsbarhet och tillmötesgå organisationers 

kompetensbehov varför karriärutveckling blir allt svårare att urskilja från 

kompetensutveckling i allmänhet. Vidare menar Chen et al (2003) att eftersom individer ofta 

har en egen personlig karriärplan är det stor chans att de stannar i ett företag beroende på hur 

väl detta har väl fungerande processer för att tillmötesgå deras specifika karriärbehov.  

 

En av de första och största teoribildarna inom karriärområdet var Schein som myntade 

uttrycket ”karriärankare” (Feldman & Bolino, 1996). En människas karriärankare är, enligt 

Schein (1988), en växande självinsikt om ens styrkor, behov, motiv och värderingar som 

kopplas till jobbrelaterade val. Detta ankare utvecklas inte färdigt förrän efter fem till tio års 

arbete men är efter det en stabil drivkraft som guidar människor i deras karriär- och yrkesval. 

Det har även en viktig roll för hur bra en person trivs i sitt arbete beroende av hur väl detta 

harmonierar med de stabila värderingar och behov som är kopplade till karriärankaret (Schein, 

1988). Trots den begränsande kraften i karriärankaret innebär detta, enligt Feldman och 

Bolino (1996), dock inte att människor försätts i ett stillestånd och inte utvecklas. Vad teorin 

egentligen antyder, menar författarna, är att de dolda motiven bakom medarbetarnas 

karriärambitioner samt deras syn på sin arbetsgivare och personliga önskemål kan vara en 

mycket kritisk faktor i hur organisationer bör hantera sin kompetensförsörjning. Detta innebär 

att organisationer måste kunna vara mycket flexibla och samarbetsvilliga i medarbetarnas 

karriärutveckling och i hur karriärvägar planeras och implementeras i företagets struktur 

(Feldman & Bolino, 1996).  

 

Chen et al (2003) menar, till skillnad från Scheins (1988) teori om ett stabilt karriärankare, att 

individers behov varierar i olika stadier i karriären på grund av att livsvillkoren ständigt 

förändras. Trots denna annorlunda utgångspunkt kommer dessa författare fram till en liknande 

slutsats som Feldman och Bolino (1996). Nämligen att organisationer behöver ta hänsyn till 

individens förväntningar genom att erbjuda karriärmöjligheter som skapar en optimal balans 

mellan personliga behov och organisatoriska mål. Det gäller alltså för företag att tillgodose 
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sina medarbetares särskilda viljor och värderingar i karriärutveckling (Chen et al, 2003; 

Feldman & Bolino, 1996) och det är genom att rikta särskild uppmärksamhet till varje 

individs personliga strävan i sin karriär som företag kan lyckas öka både medarbetarnas trivsel 

och organisationens resultat (Chen et al, 2003).  

 

Chen et al (2003) menar dock att det är viktigt att sätta fokus på hur medarbetare faktiskt 

bedömer organisationens karriärhantering eftersom synen på denna kan vara viktigare än 

karriärhanteringen i sig. Detta innebär att det inte nödvändigtvis är hur företaget arbetar med 

karriärutveckling som är avgörande utan hur detta arbete tas emot av medarbetarna som avgör 

resultatet. Purcell, Kinnie, Hutchinson, Rayton och Swart (2003) visar exempelvis att en 

positiv uppfattning av karriärmöjligheter inom ett företag är en av de mest avgörande 

förklaringarna till hög lojalitet och engagemang hos medarbetarna. Petroni (2000) har dock 

funnit att många tjänstemän är missnöjda med att deras arbetsgivare misslyckas att 

inkorporera en förståelse för deras särskilda karriärutvecklingsbehov. Konsekvensen av detta 

kan bli att oavsett hur många karriärhanteringsaktiviteter ett företag erbjuder, kan hela 

processen vara ineffektiv ifall medarbetarna upplever dessa praktiker som oproduktiva, 

opraktiska eller icke-existerande (Chen et al, 2003). Chen et als (2003) poäng är att företag 

behöver vara mycket medvetna om medarbetarnas attityder till den interna 

karriärutvecklingen för att insatserna ska ge den önskade positiva effekten i form av minskad 

personalomsättning och ökad trivsel, motivation samt prestation. Detta skulle kunna jämföras 

med att organisationer måste skapa legitimitet till de utvecklingsprocesser som ständigt pågår 

(Otter, 2003). Detta skulle, enligt författaren, kunna göras genom att skapa arenor för 

diskussion och genom att öka systematiken i företags olika ansträngningar för att skapa 

utveckling. 

 

2.3.1 Karriärutveckling och det psykologiska kontraktet  

McDougall och Vaughan (1996) menar att det inte är något nytt att försöka matcha individens 

och organisationens perspektiv på karriärutveckling men att det tidigare har varit mycket 

mindre problematiskt eftersom det oftast har inneburit att identifiera fungerande karriärvägar 

uppåt i organisationen. Både ur individers subjektiva upplevelse av arbetslivet och ur 

organisationers objektiva syn på karriär som främst relaterat till en karriärstege, ansågs en 

lyckad karriär innebära en rörlighet uppåt i den organisatoriska hierarkin (McDougall & 

Vaughan, 1996). Författarna menar dock att matchningen numer är dålig och att det finns en 

spänning mellan det subjektiva och det objektiva perspektivet på karriär eftersom 

organisationer har blivit plattare och därför inte kan erbjuda lika många vertikala karriärsteg. 

De menar att detta potentiellt kan ha negativa effekter på medarbetares motivation och 

prestation då bra resultat inte nödvändigtvis leder till befordran vilket i praktiken innebär att 

individens förväntningar på sin karriärutveckling inte tillmötesgås av deras arbetsgivare. 

McDougall och Vaughan (1996) presenterar alltså ytterligare ett perspektiv på vikten av att 

organisationer anpassar sin karriärutveckling mot individens förväntningar men identifierar 

alltså, till skillnad från Chen et al (2003) samt Feldman och Bolino (1996), en gemensam 

nämnare i hur individer ser på karriär. Garavan och Coolahan (1996) är inne på ett liknande 

spår och menar att ett sätt att återigen sammanfoga individens och organisationens perspektiv 

är att försöka vidga individers syn på karriär utöver och förbi idén om livslång anställning 

med stegvis avancemang eftersom denna inte längre är lika relevant. Problematiken i att 

individens förväntningar på karriärutveckling inte tillmötesgås kan jämföras med att det skett 

en förskjutning av det psykologiska kontraktet mellan arbetsgivare och arbetstagare 

(McDougall & Vaughan, 1996).  
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Baruch (2003) beskriver det psykologiska kontraktet som det outtalade löftet kring vad 

arbetsgivaren kommer att erbjuda, samt vad arbetstagaren ger tillbaka, som inte finns angivet i 

något anställningskontrakt. Detta kontrakt skapas och upprätthålls genom bland annat tydliga 

karriärmöjligheter. Enligt Hallqvist (2005) har man sett en förskjutning från ”firm reliance” 

till ”self reliance”, vilket innebär att ett allt större ansvar för karriärutveckling läggs på 

individen själv. Detta betonas även av Beynon, Grimshaw, Rubery och Ward (2002) som 

menar att detta härrörs till minskningen av de interna arbetsmarknaderna och leder till ett ökat 

ansvar på individen att hantera sin egen anställningsbarhet. Tidigare har ett större ansvar för 

de anställdas framtida anställning och inkomstsäkerhet legat på arbetsgivaren (Beynon et al, 

2003). Det psykologiska kontraktet har förändrats de senaste åren bland annat genom en 

förskjutning av vad företagen erbjuder sina medarbetare. Förr fanns en större betoning på att 

kunna erbjuda en trygg anställning vilket nu alltmer övergår till att arbetsgivaren erbjuder sin 

medarbetare utvecklingsmöjligheter (Baruch, 2004). Från ett medarbetarperspektiv innebär 

detta, enligt författaren, att den traditionella lojaliteten gentemot arbetsgivaren istället blir en 

spridd lojalitet, och därför begränsad. Herriot, Gibbons och Pemberton (1994) menar att ett 

nytt psykologiskt kontrakt måste etableras där organisationer tydliggör vilka förväntningar de 

har på sina medarbetare samtidigt som de måste förstå och tillmötesgå medarbetarna i deras 

karriärplaner. För att organisationer ska kunna fortsätta att ställa höga krav på sina 

medarbetare och hålla sig konkurrenskraftiga krävs en ökad medvetenhet om behovet av 

strategier för karriärutveckling som fokuserar individen och dess utveckling (Chen et al, 2003; 

Feldman & Bolino, 1996; McDougall & Vaughan, 1996).  

 

Allvin, Aronsson, Hagström, Johansson och Lundberg (2007) menar att förväntningarna på 

individen har förändrats avsevärt under det senaste kvartsseklet, i samband med att samhället 

har utvecklats. Författarna menar att arbetet har blivit mer av ett personligt utvecklingsprojekt 

till skillnad från den kollektiva nyttighet och gemenskap som tidigare präglade arbetslivet. 

Det ankommer numera på individen själv att öka sin anställningsbarhet, att ta ansvar för sitt 

eget arbete och att konkurrera med varandra. Detta har lett till såväl ökade som förändrade 

krav på individen, inte minst från henne själv (Allvin et al, 2007). Huruvida ansvaret för 

individers karriärutveckling i verkligheten ligger på organisationer eller individerna själva kan 

diskuteras. Baruch (2004) menar att synen på ansvarsfrågan har förändrats från att, på 90-

talet, främst ha legat hos organisationen, nu ha hamnat på individen.  

 

Även Torrington et al (2008) anser att ansvaret för att hantera karriärer ligger hos individen 

eftersom karriärer inte är bundna till en specifik organisation. Oavsett detta, menar både 

Torrington et al (2008) och Baruch (2004), att organisationen, och dess kultur, struktur och 

processer, spelar en möjliggörande och stödjande roll i karriärutvecklingen av sina 

medarbetare. En konsekvens av att individen ytterst äger sin egen karriär är, enligt Torrington 

et al (2008), att självutveckling blir en kritisk faktor för att individen ska lyckas i sin karriär. 

Hallqvist (2005) beskriver ”den strategiske karriäristen”, vilket innebär en person som 

ständigt är på väg och som ser sin karriär som något hon eller han själv konstruerar. Den 

nuvarande positionen blir då bara ett steg i en längre utvecklingskedja. Den strategiske 

karriäristen är dock inte, enligt Hallqvist (2005), normen utan de flesta människor strävar mer 

efter att passivt anpassa sig och agera reaktivt till de rådande villkoren. De söker 

kompromisser inom sin nuvarande position och arbetsplats, snarare än att söka sig därifrån. I 

allmänhet är människor inte särskilt bra på självförvaltning av sin karriär (Sturges, Guest, 

Conway & MacKenzie Davey, 2002). Torrington et al (2008) menar dock att planering och att 

skapa ett ramverk för sin framtida karriär ökar chanserna för att lyckas. Olika strategier som 

en individ kan ta till för att nå sina mål är exempelvis att utveckla kunskap och kompetens, 
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engagera sig i arbetet, marknadsföra sig själv och sina ambitioner, söka stöd och hjälp av en 

mer erfaren person, nätverka samt bygga relationer (Torrington et al, 2008). 

 

2.4 Att behålla medarbetare  

Att behålla personal är ett sätt att påverka mobiliteten (Huang et al, 2006). Holtom et al  

(2005) hävdar att dagens företag måste finna sätt och strategier för att behålla personal för att 

kunna öka sina konkurrensfördelar. Huang et al (2006) menar att tidigare forskning främst 

fokuserat personalomsättning och varför medarbetare väljer att lämna en organisation snarare 

än varför och hur länge de väljer att stanna i en organisation. Oavsett vilket perspektiv man 

undersöker den inter-organisatoriska rörligheten ur så menar Mitchell, Holtom, Lee, 

Sablynski och Erez, (2001) att frågan om varför medarbetare lämnar eller stannar i en 

organisation är en utmaning för både forskare och praktiserande.  

 

De flesta traditionella modellerna som förklarar personalomsättning inkluderar två 

övergripande kategorier; attityd till arbetet samt hur lätt rörlighet kan ske (Mitchell et al, 

2001). Attityd till arbetet innefattar arbetstillfredsställelse och hängivenhet/engagemang. 

Sullivan (1999) har funnit att missnöjdhet med sitt arbete (job dissatisfaction) faktiskt inte 

förklarar varför kunskapsarbetare väljer att lämna en organisation. Även Mitchell et al (2001) 

är inne på samma spår och hävdar att medarbetares faktiska attityder till sitt arbete spelar en 

ganska liten roll i deras mobilitet mellan företag. Hängivenhet och engagemang i sin yrkesroll 

har däremot funnits ha betydelse för benägenheten att byta jobb (Blau & Lunz, 1998). Den 

andra övergripande kategorin; hur lätt rörlighet kan ske, kan hänvisas till människors 

upplevelse av sina alternativ samt deras jobbsökarbeteende (Mitchell et al, 2001). Denna 

förklaringsgrund har i flera olika forskningsresultat konsekvent funnits vara signifikant men 

svag eller måttlig som mest (Mitchell et al, 2001; Maertz & Campion, 1998).  

 

Det finns dock studier på människors intentioner att lämna eller stanna i en organisation som 

fokuserat andra förklaringsgrunder än de traditionella. Exempelvis har Lee och Mitchell, 

(1994) samt Lee, Mitchell, Holtom, McDaniel och Hill (1999), funnit att många människor 

som väljer att lämna en organisation är relativt nöjda med sitt nuvarande arbete och letar inte 

efter något nytt jobb utan lämnar istället på grund av någon typ av utlösande händelse eller 

”chock” som författarna kallar det. Mitchell et al (2001) har utifrån dessa fynd utvecklat 

begreppet ”job-embeddedness” (inbäddning). Inbäddning består, enligt författarna, av tre 

kritiska aspekter; links, fit samt sacrifice, som tillsammans skapar ett nät av kopplingar. 

Individer med många och täta kopplingar mellan sig själv och sitt arbete är starkt inbäddade 

och därmed mindre benägna att lämna organisationen. Links, fit och sacrifice består samtliga 

av både organisations- och samhällskomponenter (Mitchell et al, 2001).  

 

Links består av en individs anknytningar till andra människor och aktiviteter som finns både 

på och utanför arbetet (Mitchell et al, 2001). Dessa kopplingar är sociala, psykologiska och 

ekonomiska. Kopplingarna finns till familj, vänner, kollegor, grupper i närsamhället samt till 

den fysiska omgivningen. Är dessa kopplingar många skapas ett starkt band till arbetsgivaren. 

Exempelvis fann Abelson (1987) att äldre, gifta par med barn är mindre benägna att lämna sin 

arbetsgivare än andra. Genom att lämna ett företag och därmed kanske sitt nuvarande hem 

riskerar medarbetare att skada existerande kopplingar till olika delar av livet (Mitchell et al, 

2001).  

 

Fit handlar i sin tur om en individs kompatibilitet eller bekvämlighet i en viss organisation 

och i sin omgivning. Författarna menar att en medarbetares värderingar och karriärs- och 
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framtidsplaner måste passa ihop med företagskulturen samt de kompetenskrav som ställs i 

personens arbete. Medarbetaren behöver även känna att den passar bra i den samhälleliga 

omgivningen för att en bra fit och därmed en hängivenhet till sin arbetsgivare ska kunna 

skapas. Ju bättre fit desto högre sannolikhet att en medarbetare är professionellt och 

personligen knuten till en särskild organisation (Mitchell et al, 2001).  

 

Slutligen innebär graden av sacrifice hur en medarbetare bedömer de materiella och 

psykologiska kostnaderna av att lämna sitt arbete. Det handlar helt enkelt om vad som 

behöver uppoffras, som exempelvis kollegor, intressanta projekt, lön, förmåner, trygghet och 

hemort. Ju större denna uppoffring upplevs desto mindre är sannolikheten att en person väljer 

att lämna sitt arbete (Mitchell et al, 2001). Sammantaget innebär inbäddning en funktion av 

viktiga faktorer på och utanför arbetet som förklarar varför medarbetare väljer att stanna på en 

arbetsplats. Författarna menar att begreppet representerar en ackumulerad och vanligtvis icke-

affektuell stabiliserande påverkan som gör att personer ”fastnar” i en organisation. Det har 

visats att inbäddning kan förklara och förutsäga både medarbetares intentioner att lämna sin 

anställning och faktiska frivilliga uppsägningar (Bergiel et al, 2009). 

  

Således finns en del olika förklaringsgrunder till medarbetares intentioner att stanna kvar eller 

lämna en organisation. Edward, Holtom, Inderrieden, Mitchell och Lee  (2005) pekar på 

vikten av att utveckla tydliga strategier för att behålla sina medarbetare eftersom kostnaden 

för en oönskat hög personalomsättning annars kan bli stora. Författarna menar dock att dessa 

strategier måste vara mer än endast försök att förbättra medarbetares trivsel och generella 

attityd till jobbet, vilket även stöds av teorin om inbäddning. Bergiel et al (2009) fann i en 

studie att chefer och ledare skulle kunna minska personalomsättningen genom att skapa en 

större inbäddning hos medarbetare som visat tecken på att lämna organisationen. Detta genom 

att bilda fler kopplingar, öka graden av fit och mängden potentiella uppoffringar hos 

medarbetarna. Författarna hävdar att HR-strategier inte nödvändigtvis minskar 

personalomsättningen på ett direkt sätt utan snarare att de skapar en större inbäddning som i 

sin tur påverkar medarbetarnas beslut att stanna kvar. Ett undantag från detta är dock 

kompetensutveckling, som enligt studien verkar ha en mer direkt påverkan på medarbetarnas 

intentioner att stanna eller lämna. Exempel på sådant som, enligt studien, dock skapar en 

större inbäddning är lön och förmåner, stöd från chef och utvecklingsmöjligheter på företaget. 

I utvecklingsmöjligheter ingår interna karriärmöjligheter, en positiv löneutveckling och bättre 

arbetsmiljö. Författarna hävdar att det skulle innebära en alltför stor uppoffring (sacrifice) att 

lämna ett företag som erbjöd bra utvecklingsmöjligheter (Bergiel et al, 2009). 

 

2.4.1 Socialisering 

En följd av teorin om inbäddning blir således att organisationer kan försöka skapa en större 

sådan hos sina medarbetare. Allen (2006) menar att socialiseringstaktiker kan åstadkomma en 

starkare inbäddning hos nyanställda vilket i sin tur kommer att minska risken för frivilliga 

uppsägningar. Författaren menar att socialisering sker genom olika metoder för att hjälpa 

nyanställda att anpassa sig till sin nya arbetsplats utan alltför mycket stress och oro. Allen 

(2006) menar att socialisering leder till inbäddning primärt genom att det skapas fler 

relationer vilka påverkar graden av links, fit och sacrifice. Fit kan exempelvis skapas genom 

formell socialisering där budskap om den gemensamma kulturen och värderingarna på 

företaget konsekvent förs fram. En viktig aspekt av socialisering är klargörandet av den 

nyanställdes roll på företaget och hur den passar in i det organisatoriska nätverket (Van 

Maanen & Schein, 1979). Allen (2006) menar att det bästa sättet att åstadkomma detta är 

genom att noggrant informera den nyanställda medarbetaren om var denne befinner sig i 
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relation till övriga anställda och hur denna position kommer att utvecklas i framtiden. Om 

denna utveckling dessutom innebär en statushöjning eller förändring av titel, menar Allen 

(2006), att detta även kan förenkla integrationen i närsamhället.   

 

2.4.2 Individers matchning till jobb kontra organisation 

Ett alternativt sätt att närma sig området personalomsättning är genom att försöka förstå 

varför människor väljer att tacka ja till ett arbete i en viss organisation. Carless (2005) har 

studerat detta i förhållande till Person-environment (PE) fit theories, vilka ämnar förklara 

positiva responser hos individer med att det föreligger en subjektiv uppfattning om matchning 

(eller fit) till omgivningen. Inom organisationsteorin har två vanliga former av matchning 

identifierats; person-job fit (PJ fit) och person-organisation fit (PO fit). PJ fit innebär att det 

finns en matchning mellan individen och de kompetenskrav som ställs i ett specifikt arbete 

medan PO fit innebär att matchningen existerar till en viss organisation och dess egenskaper. 

Schneider, Goldstein och Smith (1995) menar att individer gör en uppskattning av hur deras 

personlighet, attityder och värderingar matchar organisationers värderingar, mål, strukturer, 

processer och kultur. Denna PO fit sägs kunna förutsäga dragningen till en viss organisation, 

valet att acceptera ett jobb-erbjudande där samt viljan att stanna kvar (Bretz & Judge, 1994; 

Schneider, Gold-Stein & Smith, 1995). Carless (2005) menar att PJ fit istället bedöms av den 

sökande utifrån hur väl dess kunskaper, färdigheter och förmågor (KSA) matchar de krav som 

ställs på arbetet men även hur individens behov tillgodoses av arbetet. Författaren menar att 

det är mer troligt att en jobbsökande som upplever att det finns en matchning mellan sin egen 

KSA och arbetskraven kommer att stanna kvar i urvalsprocessen och slutligen acceptera ett 

jobberbjudande. Exempelvis har det kunnat visas att riktig och noggrann information om 

arbetet i rekryteringsprocessen hänger samman med låg grad av frivilliga uppsägningar 

(Carless, 2005). Vidare har Cable och DeRue (2002) funnit att PJ fit kunde kopplas till karriär 

på så vis att tillfredsställelse med den egna karriären, arbetstillfredsställelse och engagemang i 

den egna arbetsrollen upplevdes vara högre av dem som upplevde en större PJ fit. PO fit 

associerades snarare till att individer i högre grad kunde identifiera sig med den egna 

organisationen. En slutsats som Carless (2005) drar utifrån flera olika studier är att 

karriärsrelaterade beslut influeras mycket mer av den upplevda matchningen till arbetets krav 

(PJ fit) än matchningen till en organisation kultur och värderingar (PO fit). Breaugh (1992) 

fann dock att beslut att acceptera ett jobb-erbjudande baseras på både jobb-relaterade och 

organisationsrelaterade faktorer.   
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3 METOD 
I följande kapitel redogörs för studiens tillvägagångssätt och valda metod. Läsaren ges en 

närmare presentation av de metodologiska utgångspunkterna för studien, hur informations- 

och datainsamling genomförts samt tillvägagångssätten vid urval, databearbetning samt 

analys. Slutligen presenteras de kvalitetskriterier som tagits i beaktande under studiens gång. 

 

3.1 Metodologiska utgångspunkter 

Avsikten i denna studie är att samla in både kvantitativa och kvalitativa data. Detta görs dels 

genom att samla in, beskriva och statistiskt analysera numeriska data, vilket Muijs (2004) 

beskriver som kvantitativ metod. Med denna ansats har forskaren möjlighet att på en 

detaljerad nivå mäta och beskriva variationer mellan individer och grupper (Bryman, 2006). 

Då en av studiens frågeställningar ämnar analysera skillnader i uppfattningar om de interna 

karriärmöjligheterna så kan det, i enlighet med Trosts (2007) resonemang, hävdas att studien 

delvis har en kvantitativ ansats.  

 

Vidare är avsikten att samla in kvalitativa data genom intervjuer för att undersöka 

arbetsgivarens perspektiv på forskningsfrågorna. Detta för att, som Maykut och Morehouse 

(1994) beskriver det, kunna få en djupare förståelse för hur ett visst fenomen upplevs. 

Dessutom bör det vara möjligt att få åtkomst till ett arbetsgivarperspektiv genom att endast 

samla in information från ett mindre antal personer. En kombination av olika 

datainsamlingsmetoder bör öka förutsättningarna att besvara studiens frågeställningar 

eftersom dessa både syftar till att undersöka en större grupps uppfattningar kring det valda 

undersökningsområdet men även till att få en större förståelse för arbetsgivarens perspektiv på 

frågan. Den huvudsakliga delen av studiens resultat kommer dock att bestå av kvantitativa 

data.  

 

3.2 Informationsinsamling 

För att kunna uppnå en större förståelse av insamlad data i studien har hänsyn tagits till 

tidigare forskning och teorier på undersökningsområdet. Detta för att kunna fläta samman 

tidigare studier med den insamlade empirin, vilket kan jämföras med Danemark, Ekström, 

Jakobsen och Karlssons (1997) beskrivning av en abduktiv ansats som att forskaren försöker 

tolka det empiriska utfallet och relatera det till det teoretiska ramverket. I denna studie innebär 

detta en pågående och kontinuerlig reflektion över hur teorier och resultat relaterar till 

varandra, där följden har blivit att det teoretiska ramverket kompletterats efterhand. 

 

Vi har sökt litteratur och teorier genom Linköpings universitetsbibliotek samt genom att 

använda oss av artikelsök på databaser som Eric, Scopus och Academic search premier. 

Sökorden som vi främst använt oss av är karriär; career; karriärutveckling; career 

development; career systems; career practices; mobilitet; mobility; rörlighet; inlåsning; att 

behålla personal; retention; personalomsättning; turnover; embeddedness.  

 

3.3 Urval 

Då datainsamlingen av det empiriska materialet till denna studie skett i två steg har även två 

skilda urval genomförts.  

 

3.3.1 Urval till kvantitativ datainsamling 
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Populationen för den kvantitativa delen av undersökningen utgörs av samtliga medarbetare på 

det undersökta företaget, med undantag av ledningsgruppen. Att dessa personer inte ingår i 

populationen beror på att deras interna karriärmöjligheter är begränsade på ett helt annat vis 

än resten av medarbetarna. Dessa individer representerar även i hög grad företaget som 

arbetsgivare snarare än som medarbetare. Företagets medarbetare består om dessa undantas av 

162 personer. Av dessa är 14 personer föräldralediga och undantogs därför även dem från 

undersökningen. Urvalet består därmed av 148 personer. 

 

Könsfördelningen hos dem som har svarat på enkäten är 63,5 procent kvinnor och 36,5 

procent män. För att få hanterbara intervall att testa mot övriga variabler skapades 

ålderskategorier, och andelen i varje kategori är 44,8 procent som är 35 år eller yngre, 38.5 

procent är mellan 36 och 45 år och 16,7 procent är 46 år och äldre. Anställningstiden bland 

respondenterna är fördelad enligt följande; 28,1 procent har arbetat på företaget i upp till ett 

år, 25,0 procent har arbetat på företaget i ett till två år, 24,0 procent har arbetat på företaget 

mellan tre och fem år och 22,9 procent har arbetat på företaget i mer än sex år.  

 

3.3.2 Urval till kvalitativ datainsamling 

Urvalet av deltagare i den kvalitativa delen av studien baseras i första hand på 

undersökningens problemformulering, eftersom detta, enligt Patel och Davidson (2003), är 

avgörande för vilka som ska medverka. Då studien delvis syftar till att få kunskap om hur 

arbetsgivaren ser på de interna karriärmöjligheterna är det rimligtvis personer som har 

kunskap i arbetsgivarens syn på dessa frågor och kan representera ett arbetsgivarperspektiv, 

som bör inkluderas. Konsekvensen av detta blev att urvalet av respondenter kom att avgränsas 

till personer i företagets ledningsgrupp. Förutom erfarenhet baserades urvalet på 

tillgänglighet. Bryman (1992) beskriver att det finns former av urvalsstrategier som till 

exempel baseras på att forskaren använder sig av personer som råkar finnas tillgängliga. 

Författaren kallar detta för icke-sannolikhetsurval, eller mer specifikt; bekvämlighetsurval, 

vilket har använts i denna studie. Ett antal personer som kunde anses uppfylla 

erfarenhetskravet kontaktades varav två individer, som hade tid och möjlighet att delta, valdes 

ut som respondenter. Någon närmare beskrivning av dessa två respondenter kommer inte att 

redovisas för att anonymiteten ska kunna säkerställas.  

 

3.4 Kvantitativ datainsamling 

Enligt Muijs (2004) är en vanlig föreställning om kvantitativ datainsamling att 

databearbetning genom användandet av statistiska metoder är det mest centrala. Även om det 

är viktigt att använda rätt analysmetod är det dock av större vikt att använda sig av rätt 

undersökningsdesign och datainsamlingsverktyg (Muijs, 2004). I denna studie har en 

datainsamlingsmetod som Patel och Davidson (2003) benämner strukturerade enkäter 

tillämpats. Denna metod ger respondenterna ett mycket litet svarsutrymme och ger forskaren 

möjlighet att styra tolkningen av frågorna (Patel & Davidson, 2003). Med detta avses också 

att öka standardiseringen av svaren samt få ett bra statistiskt underlag. Enligt Muijs (2004) 

kräver också en kvantitativ ansats att forskaren är så neutral som möjligt i förhållande till 

studien och använder metoder som maximerar objektiviteten och minimerar påverkan på 

respondenterna. Därför har ansträngning vidtagits vid utformningen av enkäten för att i minsta 

möjliga grad påverka respondenternas svar genom att undvika ledande frågor samt undvika 

begrepp som kan uppfattas tvetydigt eller kräva förkunskaper.  
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3.4.1 Enkätutformning 

Utformningen av enkäten skedde i ett nätbaserat verktyg för enkätundersökningar. Detta 

verktyg tillhandahölls av det undersökta företaget men vi som utfört studien fick en egen 

behörighet och inloggning från leverantören av verktyget för att inte någon på den undersökta 

organisationen skulle ha tillgång till enkäten. Anledningen till att detta verktyg användes var 

att göra det enklare att konstruera och distribuera enkäten. En manual för användning av 

verktyget användes och varken företaget som är föremål för undersökningen eller det 

statistikföretag som äger verktyget och manualen var på något vis inblandade i 

enkätkonstruktionen. All sammanställning och framtagning av statistik ur verktyget har skett 

av oss själva. 

 

Bryman (2006) tar upp ett antal faktorer vid utformning av enkät som kan försvåra 

hanteringen och minska svarsfrekvensen hos respondenterna. Bland annat nämner han att 

forskaren inte har möjlighet att bistå respondenten vid svårigheter att förstå utformningen av 

frågor, layout etc. samt att det finns risk för bortfall om respondenten inte uppfattar en fråga 

på rätt sätt. För att undvika dessa fällor har tydlighet i design och layout iakttagits. 

Enkätkonstruktionen har inte på något vis begränsats av brister i verktyget utan detta har 

snarare gjort enkätens layout och design tydligare. Språket i enkäten har anpassats till 

respondenterna genom att termer och uttryck som kräver en förförståelse i allt för stor 

utsträckning, har undvikits. Utifrån den litteraturgenomgång som genomförts konstruerades 

vår enkät som presenteras i bilaga 4. 

 

Enkäten inleddes med ett antal bakgrundsfrågor kring ålder, kön, regionstillhörighet inom 

företaget som man tillhör, högsta utbildningsnivå, anställningstid samt antal tjänster man haft 

på företaget. Bakgrundsfrågorna fungerade dels som en inledning till enkäten men har även 

använts som variabler vid analysen av data för att besvara frågeställningen rörande eventuella 

skillnader mellan yrkeskategori, ålder och anställningstid. Efter dessa fick respondenterna ge 

sin syn på vad karriär innebär för dem generellt sett. I de efterföljande frågorna fick 

respondenterna ange hur nöjda de är med sitt nuvarande arbete samt hur deras 

jobbsökarbeteende ser ut. Vidare har de fått ta ställning till ett antal påståenden om deras 

arbetsvillkor och trivsel samt kring vad som ökar respektive begränsar deras interna 

karriärmöjligheter. Här har hänsyn tagits till både utom- och inomorganisatoriska samt 

individuella faktorer till de interna karriärmöjligheterna. Frågorna var huvudsakligen ställda i 

med följande formulering: ”jag anser att...”. I ställningstagandet av de olika påståendena 

användes en femgradig skala av Likert-karaktär som sträckte sig från ”nej, inte alls” till ”ja, 

absolut”. De tre alternativen i mitten gavs ingen formulering alls. Tre öppna frågor 

inkluderades där respondenterna i den första kunde ge synpunkter kring vad karriär innebär 

för dem och i den andra vad arbetsgivarens ansvar för deras karriär består i ifall de anser att 

de har ett sådant. Den tredje öppna frågan återfinns i slutet på enkäten för att ge 

respondenterna en chans att ge ytterligare kommentarer eller synpunkter kring 

enkätinnehållet. 

 

3.4.2 Pilotstudie för enkäten 

För att ytterligare säkerställa enkätens tydlighet och användarvänlighet genomfördes en 

pilotstudie för att undersöka hur utformningen och omfattningen av enkätfrågorna uppfattades 

av andra. Cirka fem personer med olika huvudsaklig sysselsättning ombads besvara enkäten 

och ge synpunkter på bland annat missiv, layout, och frågeställningar. Detta tillvägagångssätt 

beskrivs av Patel och Davidson (2003) som en pilotstudie, vilket är en studie som motsvarar 
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den tänkta undersökningen fast i mindre skala. De menar att pilotstudier är värdefulla att 

använda i de fall där tekniken för insamling av data behöver prövas och säkerställas. 

Resultatet av pilotstudien blev vissa omformuleringar på frågor och påståenden samt att en 

öppen fråga lades till. 

 

3.4.3 Enkätdistribution  

Innan enkäten distribuerades publicerades en text på företagets hemsida där man informerade 

om att en undersökning skulle genomföras, uppsatsens syfte, samt kontaktuppgifter för frågor 

eller synpunkter. Enkäterna skickades ut via ett mail till samtliga personers jobbmail i 

stickprovet. Detta mail innehöll ett missiv samt en weblänk till enkäten. Bryman (2006) tar 

upp ett antal åtgärder som kan minska risken för bortfall vid distribution av enkäter. För att 

underlätta för respondenterna och öka svarsfrekvensen menar han att en enkät bör ha ett 

missiv som förklarar syftet med undersökningen och utlovar konfidentialitet samt tydliga 

instruktioner för hur enkäten ska besvaras. Därför innehöll det utskickade mailet ett missiv 

med information om syftet med studien, att den är frivillig samt information kring hanteringen 

av svaren och konfidentialitet. Information gavs även om tidsplanen samt var respondenterna 

kunde vända sig om de hade några frågor. 

 

Endast vi forskare har haft tillgång till svaren från enkätundersökningen. Säkerheten 

bedömdes som hög eftersom behörigheter till verktyget endast ges genom företaget som äger 

programvaran, och på anmodan från dessa ändrade vi också själva vårt lösenord för att inte 

någon utöver oss själva skulle ha tillgång till resultatet.  

Ett sätt att öka svarsfrekvensen på studien är att skicka ut påminnelser (Bryman, 2006). 

Påminnelser skickades ut två gånger via mail eftersom det fortfarande var en relativt låg 

svarsfrekvens efter den första påminnelsen. Trost (1994) menar dock att gränsen mellan 

påminnelser och påtryckningar kan vara fin och betonar vikten av att respondenterna måste 

svara frivilligt. Vikt lades därför i en noggrann formulering av påminnelserna för att 

respondenterna inte skulle känna sig tvingade att besvara enkäten. 

3.4.4 Bortfall 

Stickprovet för studien bestod av 148 personer av vilka 96 personer svarade på enkäten. Detta 

ger ett externt bortfall på 35,1 procent. Svarsfrekvensen är således 64,9 procent. Det finns 

inget internt bortfall i studien. En diskussion och analys av bortfallet finns i 

metoddiskussionen, kapitel 5. 

 

3.5 Kvalitativ datainsamling 

För att samla in empiri till studiens arbetsgivarperspektiv användes kvalitativa intervjuer med 

två respondenter. Syftet med kvalitativa intervjuer är bland annat att upptäcka och förstå 

egenskapen hos någonting (Starrin & Renck, 1996). I detta fall var syftet att få insikt i hur 

arbetsgivarsidan på företaget såg på de interna karriärmöjligheterna och hur dessa kunde 

kopplas till att behålla medarbetare. I intervjuerna användes en låg grad av strukturering.  

Detta för att, i enlighet med Patel och Davidson (2003), kunna ge intervjupersonerna ett stort 

svarsutrymme och möjlighet att svara med egna ord. En låg grad av strukturering kan 

illustreras genom vilken typ av svar frågorna genererar, där dessa ger mer uttömmande och 

längre svar än exempelvis ja/nej-frågor. En intervjuguide med färdigformulerade frågor 

användes utan att avsikten för den skull var att nödvändigtvis följa ordningen på dessa under 

intervjun. Detta för att inte missa viktiga undersökningsområden men inte heller vara bunden 
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av att använda viss formulering eller ordningsföljd på frågorna. Detta skulle kunna jämföras 

med Starrin och Rencks (1996) beskrivning av en icke-standardiserad intervju där 

intervjuaren inte från början kan veta exakt vilka frågor som bör ställas utan istället måste 

anpassa frågor och svar efter situationen. 

 

Utformandet av intervjuguiden gjordes mot bakgrund av genomgången litteratur samt 

studiens syfte och frågeställningar. Poängen med att ha vissa teoretiska kunskaper i förväg 

illustreras av Kvale (1997) som påpekar vikten av att ta hänsyn till frågans koppling till det 

aktuella forskningsläget. Frågorna valdes även till viss del ut för att matcha enkätfrågorna, 

som hade konstruerats innan intervjuguiden. Vid skapandet av frågor togs även hänsyn till hur 

de påverkar samspelet mellan intervjuare och respondent. Detta menar Kvale (1997) kan ge 

frågorna ett såkallat dynamiskt bidrag. Detta har vi försökt att göra genom att formulera 

frågorna på ett öppet, lättförståeligt och ickekomplext sätt. Antalet frågor i intervjuguiden är 

20 samt ett antal följdfrågor till dessa. Intervjuguiden är bifogad i bilaga 5. Ett missiv 

formulerades även vilket skickades till respondenterna via mail i god tid före intervjun. 

Missivet innehöll information om oss forskare, syftet med undersökningen och hur lång tid 

intervjun förväntades ta. Vidare fanns information om att intervjun var helt frivillig, 

konfidentiell och att de när som helst kunde välja att inte delta. Intervjuerna hölls på grund av 

stort geografiskt avstånd via telefon respektive videokonferens. Respondenterna gav även sitt 

tillstånd att spela in intervjuerna. Inspelning gjordes för att kunna dokumentera empirin. Vi 

forskare var båda närvarande vid respektive intervju. Intervjuerna tog cirka 40 minuter att 

genomföra.  

 

3.6 Hantering av kvantitativa data  

Samtliga numeriska data har bearbetats i statistikprogrammet SPSS. En alfanivå på 5 procent 

har konsekvent använts, vilket innebär att ett signifikant resultat är till 95 procents säkerhet 

representativt för hela populationen.  

 

Kodning av data gjordes genom enkätverktyget. De inledande bakgrundsfrågorna kodades 

med en siffra som motsvarade nivån på svaret, från vänster till höger. Detta innebär att om 

respondenten markerat längst upp till vänster gavs svaret siffran 1 och så vidare. Fråga 10-49 

är påståenden som respondenterna skulle ta ställning till. Vid kodning av dessa har de siffror 

respondenterna fick använda sig av, det vill säga 1-5, även använts i kodningen där 1 betyder 

”Nej, inte alls” och 5 betyder ”Ja, absolut”. Vid indelningen i ålderskategorier skapades och 

kodades kategori 1 som innefattade respondenter upp till 35 år fyllda. Kategori 2 motsvarar 

respondenter 36 till 45 år och kategori 3 de respondenter som är 46 år och uppåt. 

Nyttjandekravet uppställt av Vetenskapsrådet (2002) har efterlevts genom noggrann hantering 

av enkätsvaren både vid kodning och testning av data.  

 

Vi har valt att hantera samtliga frågor av likertkaraktär som parametriska data och för att 

undersöka medelvärdesskillnader mellan män och kvinnor användes därför oberoende t-test 

(t) som undersöker om det finns några medelvärdesskillnader mellan två oberoende stickprov 

eller om två urval kommer från populationer med samma fördelningar (Fields, 2009). Då 

skillnader mellan ålderskategorier eller anställningstid undersökts har istället använts envägs 

ANOVA mellangruppsdesign (F) då dessa medför tre eller fler medelvärden som jämförs 

(Fields, 2009). Vid variansanalys har genomgående post-hoc testet Tukey tillämpats. För att 

undersöka eventuella korrelationer har Pearsons produktmomentkorrelationskoefficient 

använts. I resultatet av enkätundersökningen redovisas presentation av medelvärden (M).  
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För att undersöka vilka variabler som predicerar upplevda möjligheter till intern karriär samt 

nöjdhet med arbetet användes en stegvis multipel regressionsanalys (backwards method). 

Denna metod används i syfte att genom kända värden för två eller flera oberoende variabler, 

predikatorer, kunna förutsäga var olika värden för en beroende variabel bör ligga (Hinkle, 

Wiersma & Jurs, 2003). Med andra ord eftersträvar man att undersöka om de oberoende 

variablerna ger effekt på den beroende variabeln. Genom de multipla regressionsanalyserna 

har vi alltså sökt skapa oss en uppfattning kring hur, och om, ett antal prediktorvariabler 

förutsäger de beroende variablerna Upplevda möjligheter till intern karriär samt Nöjdhet med 

arbetet.  

 

I resultattabellen redovisas betavärdena för varje steg, ∆R
2
 samt adjusted R

2
. ∆R

2
 visar hur 

stor unik varians prediktorerna för varje nytt block tillför utöver den förklarade variansen som 

förklarades av prediktorerna i blocken innan. Adjusted R
2
 används då det finns flera 

prediktorvariabler och ett litet antal observationer, och detta ger en mer konservativ 

uppskattning av hur stor del av kriterievariabeln som kan förklaras av prediktorvariablerna 

(Hinkle et al, 2003).  

 

3.6.1 Bearbetning av öppna frågor 

De öppna frågorna i enkäten har bearbetats genom att utifrån svaren komprimera ihop citat 

utifrån olika centrala kategorier och gemensamma mönster. Detta är inspirerat av det Kvale 

(1997) benämner meningskoncentrering och meningskategorisering. Olika centrala kategorier 

fick ett namn utifrån dess innehåll och varje citat numrerades för att säkerställa att citat från 

samma person inte skulle presenteras fler än en gång. Vid presentation av citat röjs vare sig 

dessa siffror eller respondentens kön eller ålder. Detta för att upprätthålla konfidentialiteten.  

 

3.7 Databearbetning och analys av kvalitativa data 

Databearbetningen inleddes omedelbart efter varje intervjutillfälle med en gemensam 

diskussion om hur intervjun och dess innehåll har uppfattats. Därefter transkriberades 

intervjuerna noggrant. Nedskrivet textmaterial lästes efteråt igenom ett par gånger för att 

skapa en helhetsbild av innehållet i data och dess innebörd. Under dessa genomläsningar 

försökte vi forskare att medvetet reflektera och skrev ner funderingar som dök upp kring vad 

som var intressant, vad som stack ut samt vilka generella drag som gick att se. Dessa idéer, 

uppslag och reflektioner diskuterades sedan sinsemellan. När en tydlig bild av innehållet hade 

skapats delades utsagorna in utefter vilken av frågeställning ett och tre som de kunde anses 

besvara. Detta innebär att resultatet har bearbetats och presenterats utefter vad som sagts och 

innebörden i detta snarare än på intervjuformulärets frågor. Innebörden i utsagorna delades 

efter detta in utifrån olika övergripande teman som kunde urskönjas i materialet. Dessa teman 

har använts för att strukturera och beskriva det empiriska materialet men har inte närmare 

namngetts eller ytterligare delats in i kategorier. Exempelvis är stycke 4.4.2 ”möjliga 

begränsningar för karriärutveckling” ett tema som innehåller utsagor rörande flera olika 

begränsande faktorer, problematik med den interna karriärutvecklingen som identifierats samt 

sådant som ses som förbättringsområden på det undersökta företaget. Påpekas bör dock att 

alla teman inte har en särskild rubrik utan rubriker har främst satts för att beskriva innehållet i 

de olika styckena.  

 

Vidare har den kvalitativa databearbetningen inneburit att identifiera olika skillnader och 

likheter mellan de olika respondenternas uppfattningar. Då de ibland har haft åsikter som gått 

isär eller bara har närmat sig ett område ur olika perspektiv och synvinklar har detta beskrivits 
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och illustrerats i resultatet. Även där samstämmighet råder mellan de bägge har detta 

poängterats. Noggrannhet har iakttagits för att bägge respondenters synpunkter ska 

framkomma, för att en så rättvisande och mångfacetterad bild som möjligt av det studerade 

företaget ska kunna ges. Genomgående kan dock sägas att respondenternas svar visar på en i 

stort sett gemensam bild av verksamheten och den interna karriärutvecklingen med undantag i 

en del specifika ämnen. Respondenterna har även kompletterat varandra då de i vissa fall har 

närmat sig frågor på olika sätt, vilket har ökat den totala förståelsen för 

arbetsgivarperspektivet i det studerade företaget. 

 

I beskrivningen av den kvalitativa empirin har materialet illustrerats med tydliggörande citat. 

Citat har valts ut som tydliggör och exemplifierar innebörden i empirin. Citaten har inte på 

något sätt markerats eftersom det endast är två respondenters upplevelser som ligger till 

underlag för den kvalitativa empirin. Risken för att läsaren hade kunnat identifiera vem som 

har sagt vad hade i så fall blivit alltför hög. Vi har dock eftersträvat en jämn fördelning av 

citat mellan intervjupersonerna. Då något ur en utsaga klippt bort har detta markerats med /.../. 

Benämningar som ”hon” eller ”han” har inte heller använts i beskrivningen eller i citaten, för 

att ytterligare säkerställa konfidentialiteten. Slutligen analyserades och tolkades resultaten i 

förhållande till teorier och tidigare forskning, för att på så sätt kunna lyfta fram det som är 

allmänt i data. En diskussion fördes sedan av den insamlade empirin i förhållande till tidigare 

teorier, forskning samt den kvantitativa datan.  

 

3.8 Kvalitetskriterier  

För att en kvantitativ studie ska hålla så hög kvalitet som möjligt behöver forskaren 

säkerställa att insamlad data och empiri är pålitlig (Patel & Davidson, 2003). Denna 

pålitlighet kan säkerställas genom att titta på de två aspekterna validitet och reliabilitet. De två 

begreppen bör dock inte ses som skilda från varandra utan snarare som två aspekter i samspel 

(Patel & Davidson, 2003; Borg & Westerlund, 2006) Borg och Westerlund (2006) delar upp 

begreppet validitet i två underbegrepp - intern validitet och extern validitet. Intern validitet 

handlar om att kunna dra slutsatser kring orsakssamband, det vill säga att studien mäter det 

som avser att mätas (Borg & Westerlund, 2006). Extern validitet behandlar studiens 

generaliserbarhet, det vill säga hur resultatet från en studie ska kunna generaliseras till andra 

urvalsgrupper än de undersökta (Borg & Westerlund, 2006). Bryman (2006) menar att 

kvantitativa mätmetoder är ett konsekvent verktyg som ger bra underlag om forskaren ämnar 

generalisera resultatet på liknande undersökningsområden.  

 

Förutom validiteten behöver forskaren även veta huruvida undersökningen genomförts på ett 

tillförlitligt sätt, vilket handlar om att ha god reliabilitet. Patel och Davidson (2003) menar att 

bearbetning av data med hjälp av statistiska analysmetoder har hög reliabilitet då de syftar till 

att minska felvärden och närma sig det sanna observerade värdet. Borg och Westerlund 

(2006) menar att en mätning med god reliabilitet kännetecknas av att själva mätningen inte 

påverkas av omkringliggande omständigheter. En undersökning med god reliabilitet bör ge 

samma resultat vid två olika mätningar (Borg & Westerlund, 2006). Ett problem i detta är 

dock att det förutsätts ett statiskt tillstånd, det vill säga att allt är exakt likadant vid två 

tillfällen (Trost, 2007). För att öka reliabiliteten menar Trost (2007) att fler frågor bör ställas 

kring samma ämne, för att på så sätt skapa det som kallas kongruens.  

 

Då data även har samlats in genom intervjuer blir det viktigt att även ta hänsyn till sådana 

kriterier som framhålls vid kvalitativa studier. Larsson (1994) menar att uppfattningar kring 

kvalitet utgör en av de fundamentala delarna i en vetenskaplig studie och blir således även 
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avgörande för att producera vetenskaplig kunskap (Larsson, 1994). Författaren delar in de 

olika aspekterna av kvalitetskriterier enligt följande: kvaliteter i framställningen som helhet, 

kvaliteter i resultaten samt validitetskriterier. Kvaliteter i framställningen som helhet 

innefattar perspektivmedvetenhet, etiskt värde samt intern logik. Det finns enligt författaren 

alltid en förförståelse, en tolkning, i varje meningsfullt tänkande. All fakta blir på grund av 

detta perspektivberoende. Intern logik innebär att harmoni skall råda mellan forskningsfrågor, 

datainsamling och analys. I förlängningen innebär detta att forskningsfrågorna bör vara 

styrande för de efterföljande faserna (Howe & Eisenhardt, 1990). Etiskt värde behandlas 

enskilt nedan (avsnitt 3.9). Kvaliteter i resultatet innefattar innebördsrikedom, struktur samt 

teoritillskott. Innebördsrikedom är av särskild vikt vid just kvalitativa studier då 

uppmärksamheten här särskilt bör fästas vid hur innebörder gestaltas (Larsson, 1994). 

Slutligen är en viktig del av kvalitetskriterierna i kvalitativa studier validiteten hos resultatet 

(Larsson, 1994). Inom detta finner man bland annat diskurskriteriet som handlar om att en 

prövning av resultatet utan finnande av några avgörande svagheter tyder på att arbetet innehar 

god kvalitet. 

 

En diskussion och värdering av hur kvalitet sökt nås i denna studie återfinns i kapitel 5, 

metoddiskussion. 

 

3.9 Etik  

I denna studie följs de forskningsetiska principer, regler och riktlinjer som Vetenskapsrådet 

(2002) beskriver och som gäller för humanistisk-samhällsvetenskaplig forskning samt för 

forskning som involverar människor. Vetenskapsrådet föreskriver att intresset för 

vetenskapliga fynd alltid måste vägas mot skyddandet av individers integritet (Larsson, 1994). 

Forskningen får aldrig leda till att individer utsätts för fysisk skada, förödmjukelse eller 

kränkning. För att säkra bland annat detta finns det så kallade individskyddskravet som är en 

självklar utgångspunkt för forskningsetiskt övervägande och därmed även vår utgångspunkt i 

genomförandet av studien. Individskyddskravet kan delas in i fyra huvudkrav, 

informationskravet, samtyckeskravet, konfidentialitetskravet och nyttjandekravet 

(Vetenskapsrådet, 2002). De missiv som har tillkommit samtliga deltagare i undersökningen 

har utformats i enlighet med de fyra ovanstående kraven. Detta då missiven beskrivit oss 

själva, vad som skall undersökas, syftet med undersökningen och tillvägagångssättet vid 

intervjuerna. Försäkran har även getts att deltagandet är frivilligt samt att samtliga deltagare 

kommer att vara anonyma gentemot läsare av studien då deras identitet kommer att behandlas 

konfidentiellt. Missiven gav även deltagarna en chans att förbereda sig inför enkäten 

respektive intervjuerna och tid att förbereda eventuella frågor. Arbete med att hemlighålla 

respondenternas identitet har under hela studien, från utformande av intervjuguide och enkät 

till redovisning av resultat, genomförts så att det inte skall kunna gå att härleda svaren till 

någon enskild person. Rådet föreskriver inte något absolut skydd för personer som deltar i 

vetenskapliga studier men då syftet med intervjupersonerna för denna studie var att erhålla ett 

arbetsgivarperspektiv ansågs det inte motiverat att avslöja information kring personerna (jfr 

Larsson, 1994). 
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4 RESULTAT  
 

I detta kapitel presenteras resultat från datainsamling genom intervjuer samt 

enkätundersökning. Inledningsvis presenteras de statistiska tester som genomförts på de 

kvantitativa data som inhämtats via enkätundersökningen, och därmed representerar 

medarbetarperspektivet. Efter detta redogörs för en sammanfattning av den statistiska 

analysen. Avslutningsvis presenteras resultat från den kvalitativa datainsamlingen, vilken 

representerar arbetsgivarperspektivet.  

 

4.1 Hur karaktäriserar medarbetarna de interna karriärmöjligheterna? 

Generellt sett anser respondenterna i stickprovet att de har medelgoda möjligheter att göra 

karriär inom företaget (M=3.3). Inga signifikanta skillnader har upptäckts i hur man upplever 

sina möjligheter till intern karriär på företaget beroende av kön, ålder eller antal tjänster man 

haft på företaget. Det kunde inte heller visas några signifikanta skillnader mellan hur man 

uppfattade karriärmöjligheterna inom företaget när man började arbeta i förhållande till hur 

man uppfattar sina karriärmöjligheter i dagsläget. Däremot visade en envägs ANOVA 

mellangruppsdesign på signifikanta skillnader mellan hur respondenter med olika 

anställningstid uppfattar sina interna karriärmöjligheter (f(3, 92)=3.0, p<.05). Efterföljande 

post-hoc test visade att denna skillnad ligger i att de som arbetat på företaget i 3-5 år (M=2.9) 

anser sig ha mindre karriärmöjligheter än de som arbetat i mindre än ett år (M=3.7).  

 

Medelvärdet för i hur stor utsträckning respondenterna på företaget vill byta tjänst under sin 

anställningstid ligger i den övre delen av skala (M=3.3) och kan tolkas som att man i viss 

utsträckning vill detta. Huruvida respondenterna tror att de kommer att byta tjänst har dock ett 

något lägre medelvärde (M=3.0). En signifikant skillnad har gått att finna på denna fråga vid  

undersökning av könsfördelning där män (M =3.4) i större utsträckning än kvinnor (M = 2.8) 

tror att de kommer att byta tjänst under sin anställningstid (t(94)=2.4, p<.05). 

 

De medarbetare som valt att svara på den öppna frågan gällande synen på karriär verkar ha en 

syn på karriär som bredare än en traditionell, hierarkisk sådan. Citaten visar istället att 

personlig utveckling, förändring, utvecklad tjänst eller yrkesroll samt en känsla av att gå 

vidare. 

 

Karriär innebär för mig någon form av personlig utveckling, tillgodogörandet av 

nya kunskaper, få en roll som innebär mer ansvar men också som expert 

 

4.1.1 Hur upplevs arbetsgivarens ansvar kring medarbetarnas karriär? 

Generellt sett anser medarbetarna att det största ansvaret för karriären ligger hos individen 

själv (M=4.5), till skillnad från hos arbetsgivaren (M=2.0). Inga signifikanta skillnader kunde 

konstateras utifrån varken kön, ålder eller anställningstid.  

 

Enkäten har även resulterat i 20 svar på den öppna frågan om vari arbetsgivarens ansvar i 

karriären består. Dessa svar har mestadels varit snarlika till sitt innehåll. Det går att urskilja 

tre övergripande kategorier för vad medarbetarna anser att arbetsgivarens ansvar för karriären 

innefattar. Dessa är att ge möjligheter och utmaningar, att uppmärksamma och uppmuntra 

medarbetarna samt att ta vara på kompetens.  
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De allra flesta svaren på den öppna frågan speglar arbetsgivarens ansvar att ge möjlighet till 

utveckling och utbildning. Detta anses handla både om att rent praktiskt ge förutsättningar för 

medarbetarna att komma vidare och att lyfta fram och informera om vilka interna möjligheter 

som faktiskt finns. Möjligheterna kan handla om nya tjänster, intressanta karriärvägar, Talent 

Management, nya projekt och mer ansvar och befogenheter. Följande citat kan illustrera detta: 

Min närmaste chef har ett visst ansvar att lyfta fram nya möjligheter, föreslå nya projekt och 

nya ansvar som i sin tur senare kan leda fram till en ny position i företaget. 

 

Vidare ses det som arbetsgivarens ansvar att uppmärksamma och ha insikt i medarbetarnas 

arbete, deras karriärambitioner, framtida mål och potentialer. Här ingår även att uppmuntra, 

”coacha” och ”pusha” medarbetarna att utvecklas och komma vidare i sin karriär. Följande 

citat visar på detta: 

 

Att vara lyhörd och engagerad i det jag gör idag och vad jag vill arbeta mot i 

framtiden och bidra med till organisationen. 

 

Slutligen lyfts även arbetsgivarens ansvar i att ta vara på och utveckla medarbetarnas 

kompetens fram som ett led i karriären. Detta innefattar enligt svaren exempelvis 

kompetensutveckling. Följande citat belyser både detta samt andra aspekter kring frågan: 

 

Ansvar är fel ord att använda sig av men; vill man ha kompetensen kvar i huset 

bör man vara mer uppmärksam på kompetens, möjligheter och coacha/pusha 

medarbetare till en sådan utveckling. Som det är just nu så finns det en norm hos 

oss som säger att man inte får rekommendera någon till att söka någon tjänst 

 

Ytterligare en medarbetare uttrycker sig på följande sätt: 

 

Chefer ser ingen vinst i att uppmuntra sina medarbetare att gå vidare i företaget - 

De vill behålla dem själva. 

 

Ett kompletterande resultat kan tillföras ovanstående utifrån en av enkätfrågorna som berör 

chefens roll vad gäller att informera kring de interna karriärmöjligheterna. Respondenterna 

fick ta ställning till följande påstående ”min chef har gett mig tillräcklig information om mina 

karriärmöjligheter inom företaget” vilket gav ett medelvärde på 2,8. Detta kan tolkas som att 

respondenterna inte anser sig få precis all den information som de hade behövt ifrån sin chef, 

då värdet ligger på den nedre delen av skalan. En undersökning av medelvärdesskillnader 

genom t-test på denna fråga visar att män (M=3.1) i större utsträckning än kvinnor (M=2.6) 

anser sig ha fått tillräcklig information från chefen om sina karriärmöjligheter (t(94)=1,95, 

p<.05). 

 

4.1.2 Hur kan olika organisatoriska faktorer påverka medarbetarnas 

karriärmöjligheter?  

För att undersöka hur medarbetarna anser att olika organisatoriska omständigheter och 

aktiviteter skulle påverka deras karriärmöjligheter ställdes ett antal påståenden som 

respondenterna fick ta ställning till. Dessa redovisas nedan i tabell 1. 
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Tabell 1 
Medelvärden och standardavvikelser för hur respondenterna upplever att dessa faktorer kan öka 
deras möjligheter till intern karriär (n=96). 5 innebär ”Ja, absolut” och 1 innebär ”Nej, inte alls” 

Enkätfråga Medelvärde Std. avvikelse 

Jag anser att kompetensutveckling och utbildning ökar mina 

möjligheter till karriär inom [företaget]  3,9 0,8 
Jag anser att tydliga karriärvägar skulle öka mina möjligheter  

till karriär inom [företaget] 3,6 0,9 

Jag anser att utvecklingssamtal med min närmaste chef ökar 
mina möjligheter till karriär inom [företaget]   3,4 1,1 

Jag anser att specialiseringen av de interna rollerna ökar mina 

möjligheter till karriär inom [företaget] 3,3 1,0  

Jag anser att skriftliga karriärplaner skulle öka mina  
möjligheter till karriär inom [företaget]   3,1 1,0 

Jag anser att Talent Management-programmet ökar mina  

möjligheter till karriär inom [företaget] 3,0 1,1 
Jag anser att fler titlar skulle öka mina möjligheter till karriär  

inom [företaget] 2,7 1,1 

 

 

Medarbetarna anser att det i första hand är kompetensutveckling och utbildning som kan öka 

deras möjligheter till att göra karriär. De anser även att tydliga karriärvägar, 

utvecklingssamtal och till viss del även specialiseringen av de interna rollerna ökar deras 

möjligheter. De ställer sig dock relativt neutrala till hur skriftliga karriärplaner och det 

nystartade Talent management-programmet skulle påverka deras möjligheter. Att ytterligare 

öka specialiseringen genom fler titlar tycks dock inte uppfattas som en möjliggörande faktor. 

 

Skillnader i uppfattning beroende av ålder har upptäckts vad gäller huruvida 

utvecklingssamtal med närmaste chef ökar möjligheterna till karriär (f(2, 93)=5.6, p<.05). 

post-hoc test visar att skillnaderna ligger mellan de som är upp till och med 35 år (M=3.3) och 

de som är över 46 år (M=2.8). De yngsta medarbetarna värderar alltså utvecklingssamtalen 

med sin chef högre än de äldsta.  

 

Skillnader har även upptäckts beroende av anställningstid. Dessa skillnader finns hos 

påståendena om huruvida utvecklingssamtal (f(3, 92)=10.4, p <.05) samt 

kompetensutveckling och utbildning (f(3, 92)=5.0 p<.05) ökar möjligheterna till karriär. Vad 

gäller utvecklingssamtal visar post-hoc test att de som har arbetat i upp till ett år (M=3.8) 

samt i 1-2 år (M=3.9) skiljer sig från dem som har arbetat i 3-5 år (M=3.0) samt från dem som 

har arbetat på företaget i över 6 år (M=2.6). De som har en kortare anställningstid värderar 

alltså utvecklingssamtalen högre som möjliggörande faktor till karriär. Vidare visar post-hoc 

test att skillnaden i värdering av kompetensutveckling och utbildning ligger i att de som har 

arbetat på företaget i upp till ett år (M=4.1) samt i 1-2 år (M=4.2) skiljer sig från dem som har 

arbetat i 3-5 år (M=3.4). Testet visar alltså att de som har en kortare anställningstid värderar 

kompetensutveckling och utbildning högre som möjliggörande för karriären än de som har 

arbetat mellan 3-5 år. Inga skillnader har upptäckts beroende av kön på påståendena i tabell 1.  

 

4.1.3 Vilka ytterligare faktorer kan inverka på medarbetarnas 

karriärmöjligheter? 
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För att få ytterligare information om faktorer som medarbetarna eventuellt kan uppleva ha 

betydelse för deras interna karriärmöjligheter ställdes ett antal påståenden kring detta. Dessa 

faktorer presenteras nedan i tabell 2. 

 

Tabell 2 
Medelvärden och standardavvikelser för hur respondenterna upplever att dessa faktorer kan ha 
betydelse för deras möjligheter till intern karriär (n=96). 5 innebär ”Ja, absolut” och 1 innebär ”Nej, 

inte alls” 

Enkätfråga Medelvärde Std. avvikelse 

Jag anser att min inre drivkraft har betydelse för min  
karriär på [företaget]   4,6 0,7 

Jag anser att min kompetens har betydelse för min karriär  

på [företaget].   4,3 0,7 
Jag anser att mitt interna nätverk har betydelse för min  

karriär på [företaget].   3,8 0,9 

Jag anser att min chef har betydelse för min karriär på  

[företaget].   3,8 0,9 
Jag anser att min utbildning har betydelse för min karriär  

på [företaget]  3,4 1,1 

Jag anser att mitt externa nätverk har betydelse för min  

karriär på [företaget]   2,7 1,0 

 

 

Resultatet visar att det framförallt är respondenternas inre drivkraft samt deras kompetens 

som har den största betydelsen för deras karriär. De menar även att deras chef och interna 

nätverk har en betydande påverkan på karriären. Det externa nätverket verkar ha minst 

betydelse av dessa påståenden.  

 

Vid analysen upptäcktes en signifikant skillnad beroende av ålder i värderingen av chefens 

betydelse för den interna karriären (f(2, 93)=4.9, p<.05). Post-hoc testet visade att de yngsta 

medarbetarna, upp till 35 år (M=4.1), värderar chefens betydelse högre än vad medarbetarna 

över 46 år gör (M=3.3). Vidare tester visade också en skillnad beroende av kön vad gäller 

betydelsen av det interna nätverket för karriären (t(94)=-2.6, p<.05). Post-hoc test visade att 

männen (M=4.1) värderade betydelsen av sitt interna nätverk signifikant högre än kvinnorna 

(M=3.6).  

 

4.1.4 Vad kan begränsa medarbetarnas karriärmöjligheter?  

I motsats till de möjliggörande faktorerna ställdes även ett antal påstående kring begränsande 

faktorer för möjligheterna till intern karriär. Resultatet av dessa frågor presenteras nedan i 

tabell 3. 
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Tabell 3 
Medelvärden och standardavvikelser för hur respondenterna upplever att dessa faktorer kan begränsa 
deras möjligheter till intern karriär (n=96). 5 innebär ”Ja, absolut” och 1 innebär ”Nej, inte alls” 

Enkätfråga Medelvärde Std. avvikelse 

Mina karriärmöjligheter på [företaget] begränsas av att  

jag inte vill eller inte kan flytta geografiskt 2,5 1,3 
Mina karriärmöjligheter på [företaget] begränsas av att  

[företaget] inte har satsat på min kompetensutveckling  2,4 1,1 

Mina karriärmöjligheter på [företaget] begränsas av att mina 
karriärambitioner inte uppmärksammas 2,4 1,0 

Mina karriärmöjligheter på [företaget] begränsas av att  

jag inte har tillräcklig kompetens 2,0 1.0 

Mina karriärmöjligheter på [företaget] begränsas av att  
jag har svårt att mäta mig med den interna konkurrensen 2.0 1,1 

Mina karriärmöjligheter på [företaget] begränsas av min  

ålder 1,6 1,0 
Mina karriärmöjligheter på [företaget] begränsas av min 

könstillhörighet. 1,2 0,6 

 

Inget av medelvärdena kring eventuella begränsande faktorer ligger över 3 vilket kan tolkas 

som att medarbetarna inte upplever att någon av dessa begränsar deras karriärmöjligheter. De 

faktorer som medarbetarna anser vara minst begränsande är kön och ålder och inga 

signifikanta skillnader kunde hittas vid en jämförelse av motsvarande beroende variabler. 

Med andra ord påverkar inte könstillhörigheten om man upplever sitt genus som en 

begränsande faktor respektive ålderstillhörigheten om man upplever åldern som en 

begränsande faktor i förhållande till interna karriärmöjligheter.  

 

Vissa skillnader mellan kön kunde dock identifieras. Kvinnor (M=2.2) upplever i större 

utsträckning än män (M=1.5) att de har svårt att mäta sig med den interna konkurrensen 

(t(94)=3.8, p<.05). De upplever också sin kompetens som begränsande (M=2.2) i högre grad 

än männen (M=1.7).  

 

Skillnader upptäcktes även beroende på ålder. Dessa skillnader gäller påståendena kring 

huruvida karriären begränsas av ifall man vill eller kan flytta geografiskt (f(2, 93)=9.9, p<.05) 

samt kring huruvida karriärmöjligheterna begränsas av ens ålder (f(2, 93)=10.9, p<.05). Post-

hoc test visar att respondenter som är upp till 35 år gamla (M=1.9) skiljer sig från de övriga 

åldersgrupperna; 36-45 år (M=3.1) samt 46 år och äldre (M=2.9), vad gäller geografisk 

förflyttning. Tydligen anser sig de yngsta respondenterna som mindre begränsade av att inte 

kunna eller vilja flytta än de som är äldre. Vidare sågs att de som är upp till 35 år gamla 

(M=1.4) skiljer sig från dem som är över 46 år gamla (M=2.6) vad gäller hur begränsande 

man upplever att ens ålder är för ens karriärmöjligheter. Åldern upplevs alltså som ännu 

mindre begränsande för de som är under 36 år jämfört med dem som är över 46 år.   

 

4.1.5 Vad påverkar medarbetarnas upplevelse av sina möjligheter till intern 

karriär? 

En mycket stark korrelation
1
 (r=.60) visade sig finnas mellan hur goda man upplever sina 

möjligheter till intern karriär i förhållande till hur goda man upplever sina möjligheter till 

                                                
1 Enligt Cohen (1988) är ett samband, beräknat med Pearsons produktmomentkorrelationskoefficient, svagt  

  vid r = .10, medelstarkt vid r = .30 och starkt vid r = .50. 
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kompetensutveckling. Denna korrelation är signifikant (p<.05) och för att undersöka detta 

vidare genomfördes en multipel regressionsanalys för att hitta vilka variabler som kan sägas 

förklara hur medarbetarna upplever sina interna karriärmöjligheter. Genom användandet av 

metoden backwards visades att variablerna 1-3 (se tabell 4) predicerar upplevelsen av interna 

karriärmöjligheter (f(3, 92)=26.8, p<.05)
2
.  

 
Tabell 4 

Stegvis multipel regression för predicering av upplevelsen av interna karriärmöjligheter 

 B
3
 Std. Error    β  

Step 1 (Constant) ,38 ,33   

1. Jag anser att jag har goda möjligheter  
till kompetensutveckling inom [företaget] 

2. Jag anser att det finns tydliga karriärvägar  

inom [företaget] 
3. Jag anser att min chef har gett mig  

tillräcklig information om mina  

karriärmöjligheter inom [företaget] 

,49 
 

,24 

 
,19 

,08 
 

,10 

 
,09 

.47 * 
 

.22* 

 
.19* 

 

Note: R
2 
= .47 for Step 1 * p < .05 

 

Adjusted R Square är .45 vilket innebär att dessa tre faktorer sammantaget kan förklara 45 

procent av den beroende variabeln, det vill säga hur man upplever sina interna 

karriärmöjligheter. Samtliga prediktorvariabler är signifikanta på 5 procent alfanivå och 

dessa, använda i kombination med varandra, bidrar därför till modellen. Tabellen visar alltså 

att uppfattningarna kring möjligheterna till kompetensutveckling, kring huruvida det finns 

tydliga karriärvägar samt kring hur tillräcklig information man får från chefen till 45 procent 

förklarar hur man upplever sina karriärmöjligheter inom företaget. 

 

4.2 Vilken betydelse har de interna karriärmöjligheterna för 

medarbetarnas beslut att stanna på företaget? 

Generellt sett anser medarbetarna att de interna karriärmöjligheterna är ganska viktiga 

(M=3.6) för valet att stanna kvar inom företaget. På frågan kring hur länge medarbetarna 

uppskattar att de kommer att stanna kvar hos sin nuvarande arbetsgivare ser fördelningen ut 

som följer (se tabell 5). Cirka hälften av respondenterna menar att de kommer stanna kvar på 

företaget i 2-5 år.  

 

Tabell 5 
Procentuell andel som svarat inom de olika svarskategorierna på enkät frågan ”Hur länge uppskattar 

du att du kommer stanna hos [företaget]?  

  Antal          Procent 

 Mindre än 1 år 10 10,4   

 1-2 år 21 21,9  

 2-5 år         47 49,0  
 Mer än 5 år 18 18,8  

 Totalt antal 96 100,0   
 

                                                
2 Se bilaga 3 för korrelationer  
3 B = regressionscoefficienten 
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En jämförelse av medelvärdesskillnader har genomförts mellan hur man ställer sig till de 

interna karriärmöjligheternas vikt för att stanna på företaget och hur länge man 

uppskattningsvis kommer att stanna på företaget. Detta visade att det finns signifikanta 

skillnader i uppfattningarna kring karriärmöjligheternas vikt (f(3, 92)=4.2, p<.05). Post-hoc 

test visade att de som förväntar sig att stanna mindre än ett år värderar de interna 

karriärmöjligheternas påverkan på detta (M=4.6) signifikant högre än övriga grupper. Ett citat 

från en respondent visar att de interna karriärmöjligheterna kan vara av mycket stor vikt för 

vissa medarbetare: 

 

Jag [sa] i förra veckan upp mig på grund av att jag inte såg några tydliga 

karriärsutvecklingsmöjligheter inom företaget /.../  

 

Vidare så finns det en signifikant skillnad mellan hur länge man tror att man kommer att 

stanna och hur goda man generellt sett uppfattar sina karriärmöjligheter på företaget (f(3, 

92)=8.6, p<.05). Post-hoc test visar att denna skillnad ligger mellan den grupp som uppskattar 

att de kommer att stanna kvar hos arbetsgivaren i upp till ett år (M=2.0) och de två grupper 

som uppskattar sig stanna i 2-5 (M=3.5) respektive 5 år (M=3.7). De personer som tror sig 

söka sig till en ny arbetsgivare inom ett år anser sig alltså ha mindre möjligheter till karriär 

inom företaget. 

 

4.2.1 Hur ser medarbetarnas jobb-sökarbeteende ut? 

Omkring 35,4 procent av medarbetarna uppger att de sökt minst ett arbete hos en annan 

arbetsgivare det senaste året 

 
Tabell 6 
Procentuell andel som har svarat ”Ja”, ”Nej” eller ”Vill inte svara” på enkätfrågan ”Jag har sökt 

minst ett arbete hos en annan arbetsgivare det senaste året”  

  Antal Procent 

 Ja 34 35,4 
 Nej 55 57,3 

 Vill inte svara 7 7,3 

 Total 96 100,0 

 

Vid konstanthållande av de respondenter som angett 5 på de interna karriärmöjligheternas vikt 

för att personen skall stanna kvar ses att hälften av dessa har sökt ett arbete hos en annan 

arbetsgivare det senaste året (se tabell 7). Av de som värderar de interna karriärmöjligheterna 

allra högst är det alltså en större andel som har sökt andra arbeten (50 procent) än bland 

samtliga respondenter (35,4 procent). Vid konstanthållning av samma respondenter visade sig 

också en skillnad i hur länge de uppskattar att de kommer att stanna kvar på företaget i 

förhållande till övriga medarbetare (se tabell 8): 
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Tabell 7 
Konstanthållande av de som anser att de 
interna karriärmöjligheterna är av mycket stor 

vikt för att stanna kvar på företaget. Dessa 

respondenters svar på enkätfrågan ”Jag har 

sökt minst ett arbete hos en annan arbetsgivare 
det senaste året” 

  Antal Procent 

 Ja 12 50,0 
 Nej 10 41,7 

 Vill inte svara 2 8,3 

 

 Total 24 100,0 

 

Tabell 8 
Konstanthållande av de som anser att de 
interna karriärmöjligheterna är av mycket stor 

vikt för att stanna kvar på företaget. Dessa 

respondenters svar på enkätfrågan ”Hur länge 

uppskattar du att du kommer stanna hos 
[företaget]?” 

  Antal Procent 

 Mindre än 1 år 7 29,2 
 1-2 år 5 20,8 

 2-5 år 9 37,5 

 Mer än 5 år 3 12,5 

 Total 24 100,0 

 

Vidare anser sig respondenterna ha relativt goda chanser att få ett likvärdigt eller bättre arbete 

hos en annan arbetsgivare (M=4,0). Det kunde inte hittas några skillnader mellan kvinnor och 

män, olika åldersgrupper eller beroende av anställningstid. Uppfattningarna kring sin egen 

anställningsbarhet och attraktivitet på arbetsmarknaden verkar alltså vara oberoende av kön, 

ålder och anställningstid på företaget. Uppfattningarna på denna fråga skiljer sig dock åt 

beroende på hur lång tid man beräknar stanna hos arbetsgivaren (f(3, 92)=4.6, p<0.5). Post-

hoc test visar att de som uppskattar att de kommer att stanna hos arbetsgivaren i 2-5 år 

(M=3.9) eller mer än 5 år (M=3.8) uppskattar sina möjligheter att få nytt arbete hos en annan 

arbetsgivare signifikant lägre än de som tänker lämna arbetsgivaren inom ett år (M=4.8). 

Trots detta så bör påpekas att nämnda medelvärden på frågan kring sin egen 

anställningsbarhet inte kan anses vara låga hos dem som uppskattar att de kommer att stanna 

hos arbetsgivaren i 2-5 respektive längre än 5 år. 

  

4.2.2 Hur upplever medarbetarna sina arbetsvillkor? 

För att kunna undersöka vilka aspekter, utöver karriär, som kan vara av vikt för medarbetarna 

i sitt beslut att stanna på företaget ställdes följande påståenden kring olika aspekter av deras 

nuvarande arbetsvillkor (se tabell 9). Resultatet på dessa presenteras även i tabellen.  
 

Tabell 9 
Medelvärden och standardavvikelser för påståenden kring hur respondenterna upplever sina 

nuvarande arbetsvillkor (n=96). 5 innebär ”Ja, absolut” och 1 innebär ”Nej, inte alls” 

Enkätfråga Medelvärde Std. avvikelse 

Jag anser att jag har en bra social arbetsmiljö 4,2 0,8 

Jag känner stolthet över att arbeta på [företaget] 4,0 0,8 

Jag anser att min chef ger mig tillräcklig feedback  3,5 1,0 
Jag anser att jag har goda möjligheter till  

kompetensutveckling inom [företaget] 3,5 1,0 

Jag anser att jag har bra balans mellan arbete och fritid  3,3 1,1 
Jag anser att jag har haft en tillfredsställande  

löneutveckling på [företaget]  2,7 1,1 

Jag anser att [företaget] erbjuder attraktiva  

anställningsförmåner  2,6 1,0 
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Medelvärdena på dessa frågor tyder på att respondenterna anser sig ha en bra social 

arbetsmiljö och att de känner stolthet över att arbeta på företaget. Däremot verkar inte 

respondenterna tycka att de har en lika god löneutveckling samt förmåner, eftersom dessa har 

de lägsta medelvärdena samt ligger under 3 på skalan. Kompetensutveckling, feedback från 

chefen, samt balans mellan arbete och fritid klassas kring medel i arbetsvillkoren.  

 

4.2.3 Vad påverkar medarbetarnas arbetstillfredsställelse? 

På frågan om hur nöjda respondenterna i stickprovet är med sitt nuvarande arbete blev 

medelvärdet 4.0. För att förklara vilka faktorer som skulle kunna bidra till respondenternas 

arbetstillfredsställelse med sitt arbete användes svaren på denna fråga som beroende variabel i 

en multipel regressionsanalys. Som oberoende variabler (det vill säga möjliga bidragande 

faktorer) användes prediktorerna 2-11 nedan: 

 

Tabell 10 
Medelvärden och standardavvikelser för den beroende variabeln ”Jag är nöjd med mitt nuvarande 
arbete” samt undersökta prediktorvariabler (n=96). 5 innebär ”Ja, absolut” och 1 innebär ”Nej, inte 

alls”  

Enkätfråga Medelvärde Std. avvikelse 

Jag är nöjd med mitt nuvarande arbete  4,0 0,8  
Jag anser att jag har en bra social arbetsmiljö 4,2 0,8 

Jag anser att jag har goda möjligheter att få ett  

 likvärdigt eller bättre arbete hos en annan arbetsgivare  4,0 0,8 
Jag känner stolthet över att arbeta på [företaget] 4,0 0,8 

Jag anser att min chef ger mig tillräcklig feedback  3,5 1,0 

Jag anser att jag har goda möjligheter till  

 kompetensutveckling inom [företaget] 3,5 1,0 
Jag anser att jag har bra balans mellan arbete och fritid  3,3 1,1 

Jag anser att mina möjligheter att göra karriär inom  

 [företaget] är goda 3,3 1,1 
Jag anser att jag har haft en tillfredsställande  

 löneutveckling på [företaget]  2,7 1,1 

Jag anser att det finns tydliga karriärvägar inom [företaget]. 2,7 1,0  
Jag anser att [företaget] erbjuder attraktiva  

 anställningsförmåner  2,6 1,0 

 

I bilaga 1 visas korrelationer mellan de olika variablerna. Genom metoden backwards visades 

att majoriteten av prediktorvariablerna inte bidrog till att förklara modellen (se bilaga 2). 

Dessa prediktorvariabler plockades därför bort och resultatet av de starkaste 

prediktorvariablerna; nr 8 och nr 10, presenteras nedan i tabell 11.  
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Tabell 11 
Stegvis multipel regression för predicering av nöjdhet med nuvarande arbete 

 B Std. Error    Β 

Step 1 (Constant) 2,342 ,330  

Jag känner stolthet över att arbeta på [företaget] ,418 ,081 .47 * 

Step 2 (Constant) 2,045 ,340  

Jag känner stolthet över att arbeta på [företaget] ,374 ,081 .42 * 

Jag anser att det finns tydliga karriärvägar inom 
[företaget]. 

,179 ,069 .23 * 

Note: R
2 
= .22 for Step 1, ∆R

2 
= .05 for Step 2 (p<.05). * p < .05 

 

Tabellen visar att i första steget förklaras 22 procent av modellen av variabeln stolthet. 

Tillsammans med variabeln karriärvägar visades dock en signifikant modell som i något 

större utsträckning förklarar den beroende variabeln (f(2, 93)=17.47, p<.05). Adjusted R 

Square är .27 vilket innebär att sammantaget kan de två faktorerna förklara 27 procent av den 

beroende variabeln nöjdhet med arbetet. Modellen bör dock tolkas med försiktighet då 

förklaringsvärdet är relativt låg. Det finns alltså ytterligare faktorer som kan predicera 

nöjdheten med de nuvarande arbetsvillkoren som inte identifierats genom frågorna i denna 

undersökning.  

 

4.3 Sammanfattning av kvantitativt resultat 

I följande sammanfattning redovisas inte exakt var signifikanserna ligger, detta för att öka 

läsbarheten. Den exakta teststatistiken återfinns i resultatet.  

 

Inledningsvis visar resultatet från enkätundersökningen att medarbetarna på företaget inte 

anser sina karriärmöjligheter inom företaget som särskilt omfattande. De medarbetare som 

arbetat på företaget i mindre än ett år ansåg sig dock ha större möjligheter till intern karriär än 

de som varit anställda längre. Medarbetarna uttrycker inte någon större vilja att byta tjänst 

internt under sin anställningstid och de tror i än mindre utsträckning att detta faktiskt kommer 

att ske. Män uttrycker dock i större utsträckning än kvinnor att de tror att de kommer att byta 

arbete internt under sin anställningstid. 

 

Medarbetarna anser att det huvudsakliga ansvaret för karriären ligger på individen själv. 

Arbetsgivarens ansvar anses dock ligga i att stötta, informera, utbilda och coacha. 

Medarbetarna anser att en stor del av arbetsgivarens ansvar i medarbetarnas karriär är att 

utbilda och utveckla sin personal och det är också dessa faktorer som medarbetarna anser i 

störst utsträckning ökar deras möjligheter till karriär. De anser även att tydliga karriärvägar 

och utvecklingssamtal är möjliggörande faktorer för deras karriär. Det framkom dock att de 

yngsta medarbetarna, samt de som har kortast anställningstid värderar utvecklingssamtalen 

signifikant högre än övriga medarbetare. Medarbetarna som arbetat kortast tid på företaget 

lägger även en större vikt vid kompetensutveckling och utbildning än de som arbetat längre. 

 

Individens inre drivkraft och kompetens anses vara av störst betydelse för medarbetarnas 

interna karriär. Medarbetarna anser även att chefen och det interna nätverket har relativt stor 

betydelse. Manliga medarbetare anser i högre utsträckning än kvinnliga att deras interna 
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nätverk har betydelse för deras interna karriär. Skillnader visade sig även kring chefens 

betydelse, som värderades högst av de yngsta medarbetarna. 

 

Ingen av de eventuellt begränsande faktorer som ställdes upp i enkäten upplevdes som särskilt 

begränsande av medarbetarna. De skillnader som identifierades är att kvinnor på företaget i 

större utsträckning än män upplever sig vara begränsade på grund av en otillräcklig 

kompetens. Kvinnorna upplever också i högre grad att de har svårt att mäta sig med den 

interna konkurrensen. De äldre medarbetarna upplevde i större utsträckning än de yngre att 

möjligheten att flytta geografiskt samt den egna åldern begränsade den interna karriären 

 

En multipel regressionsanalys visade att möjlighet till kompetensutveckling, tydliga 

karriärvägar och information från chefen predicerar medarbetarnas upplevelse av de interna 

karriärmöjligheterna. Modellen var också signifikant. Den högsta korrelationen uppmättes 

mellan uppfattningarna av kompetensutveckling och interna karriärmöjligheter. Detta innebär 

alltså att ju mer medarbetarna upplever att de har möjlighet att kompetensutvecklas inom 

företaget desto större är deras upplevelse av att ha interna karriärmöjligheter. Sammantaget 

visades att 47 procent av upplevelsen av interna karriärmöjligheter kunde förklaras genom de 

tre variablerna möjligheter till kompetensutveckling, tydliga karriärvägar och tillräcklig 

information (se tabell 4).  

 

De interna karriärmöjligheterna visade sig vara relativt viktiga för medarbetarna för att de ska 

välja att stanna kvar på företaget. Dock visades att de medarbetare som uppskattar att de 

kommer att stanna kvar i mindre än ett år, ansåg att de interna karriärmöjligheterna var 

viktigare för att de skulle stanna än vad övriga medarbetare ansåg. Denna grupp ansåg också 

sina karriärmöjligheter som signifikant lägre än övriga. Medarbetarna som tror sig byta 

arbetsgivare inom ett år ansåg sig ha relativt små möjligheter till karriär inom företaget. De 

medarbetare som anser att de interna karriärmöjligheterna är av mycket stor vikt för att de ska 

välja att stanna kvar på företaget har sökt arbete hos annan arbetsgivare i större utsträckning 

än övriga och dessa upplever också sin egen anställningsbarhet som högre än de som planerar 

att stanna hos arbetsgivaren längre. 

 

Medarbetarna tycks generellt sett vara nöjda med sina arbetsvillkor, de känner nöjdhet med 

sitt arbete, sin sociala arbetsmiljö och de känner även en stolthet över att arbeta på företaget. 

Balansen mellan arbete och fritid, möjligheten till kompetensutveckling samt feedback från 

chefen är områden som kan anses ha utvecklingspotential då dessa har skattats på medelnivå. 

Det som medarbetarna är minst positivt inställda till är deras löneutveckling och 

anställningsförmåner. Vid testning visade sig nöjdheten med arbetet prediceras till 27 procent 

av faktorerna stolthet och tydliga karriärvägar.   

 

4.4 Hur karaktäriserar arbetsgivaren de interna karriärmöjligheterna? 

Som ett inledande resultat på frågan om hur arbetsgivaren ser på karriärmöjligheterna inom 

företaget kan konstateras att arbetsgivarrepresentanterna anser att ansvaret för 

karriärutvecklingen i huvudsak ligger hos medarbetarna. Detta förklaras med att utveckling 

till syvende och sist sker hos en individ och att denne även själv måste ta beslutet om att vilja 

utvecklas och göra karriär. Vidare menar en av arbetsgivarrepresentanterna att medarbetaren 

har ansvaret att ta chansen att synas och påverka när den ges, samt att visa sig i framkant. 

Vidare bör medarbetaren visa för sin arbetsgivare att den faktiskt vill vidare. Utöver detta 

menar arbetsgivarrepresentanterna att arbetsgivaren bör tillhandahålla möjligheter och 

verktyg för karriär. Som exempel på detta nämns att paketera karriärvägar och erbjuda 
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kompetensutveckling. Trots att det huvudsakliga ansvaret för karriären anses ligga hos 

medarbetaren så menar arbetsgivarrepresentanterna att det är mycket viktigt för företag att 

arbeta med karriärutveckling, både för att kunna behålla medarbetare och för att vara en 

attraktiv arbetsgivare.   

 

Vad gäller de interna karriärmöjligheterna på företaget menar en av 

arbetsgivarrepresentanterna att dessa har blivit bättre än de varit tidigare. Den andra 

respondenten menar att karriärmöjligheterna är stora för de medarbetare som verkligen visar 

framfötterna och att begränsningen därför endast ligger hos en själv. I samband med detta 

hävdas att de som av arbetsgivaren upplevs ha begåvning och ambition i större utsträckning 

än andra får tillgång till karriärutveckling: 

 

Jag tror inte vi karriärutvecklar alla per definition. 

 

Båda arbetsgivarrepresentanterna lyfter dock fram att det finns många olika tjänster och 

kompetensområden att byta till och förflytta sig emellan, vilket ses som möjliggörande för 

karriär på företaget, även om dessa inte alltid innebär en hierarkisk förflyttning uppåt i 

organisationen.  

 

4.4.1 Arbetsgivarens arbete med den interna karriärutvecklingen 

Utifrån intervjuerna framkommer att arbetsgivaren anser att företaget nu arbetar aktivt med 

karriärutveckling, vilket de inte gjort tidigare. Detta arbete sker genom utvecklingssamtal, 

Talent Management-programmet samt de självskattningsmatriser företaget utvecklat
4
. Just 

Talent Management-programmet ses även som ett sätt för arbetsgivaren att uttrycka sitt 

sökande av kompetenta medarbetare och som  

 

[…] ett sätt att ge medarbetare chansen att sträcka upp handen, och säga att jag 

vill 

 

Programmet kan utifrån empirin tolkas som ett sätt för företaget att möjliggöra för alla 

medarbetare att synas, oavsett hur stora chanser dessa bedöms ha att verkligen bli antagen till 

programmet. En av arbetsgivarrepresentanterna lyfter fram att företaget arbetat fram en 

specialisering av roller som ett sätt att öka tjänstenivåerna och karriärmöjligheterna. Vidare 

menar arbetsgivarrepresentanterna att de även försöker att fånga upp individuella behov av 

karriärutveckling genom samtal och månatliga möten. En av dem säger att: 

 

Det gäller att, som arbetsgivare, vara lyhörd för individerna. 

 

Cheferna på företaget anses spela en stor roll i medarbetarnas karriärutveckling. Deras ansvar 

ligger dels i utförandet av olika aktiviteter så som medarbetarsamtal och 

självskattningsmatrisen och dels som ett stöd i utvecklingen. De bör stödja genom att 

inspirera, peppa, lyssna och ge feedback på medarbetarnas individuella karriär- och 

utvecklingsambitioner. Vidare menar en av arbetsgivarrepresentanterna att cheferna bör 

ansvara för att medarbetarna får en adekvat kompetensutveckling för att kunna nå sina mål. 

Båda arbetsgivarrepresentanterna upplever att chefernas arbete med karriärutveckling är 

informellt eftersom de inte har fått några tydliga direktiv för arbetet. En av 

                                                
4 Se företagsbeskrivning 
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arbetsgivarrepresentanterna menar att detta gör chefernas roll något godtycklig och väldigt 

beroende av hur den enskilde chefen tolkar sitt ansvar och utför arbetet med karriärutveckling.  

 

En konsekvens av detta kan, enligt en av arbetsgivarrepresentanterna, bli att möjligheten till 

karriärutveckling blir mindre om en medarbetare har en chef som inte är intresserad av att 

arbeta med detta eller som av någon anledning vill dölja dennes karriärambitioner utåt. Båda 

arbetsgivarrepresentanternas intervjusvar kan tolkas som att de ser en risk i att vissa 

medarbetares karriärer kan hindras av dennes chef. Däremot så menar den ena att detta 

problem inte har observerats på det studerade företaget. Båda hävdar även att detta kan 

motverkas genom att det finns många andra aktörer inom företaget som medarbetarna i så fall 

kan vända sig till och uppmärksamma på sin vilja att komma vidare inom företaget. Den ena 

respondenten hävdar dessutom att han/hon upplever att medarbetare på företaget gärna gör sin 

röst hörd och driver sina frågor hårt samt att det märks på andra sätt om en viss medarbetare 

är duktig:  

 

Vi mäter ju mot en massa saker, t.ex. säljarna, i hur mycket besök de gör och vad 

de drar in för kunder /... /.  

 

4.4.2 Möjliga begränsningar för den interna karriärutvecklingen 

Arbetsgivaren ser först och främst ekonomi som en möjlig begränsande faktor i 

medarbetarnas karriärutveckling på företaget. Detta eftersom ekonomin sätter gränser för hur 

mycket kompetensutveckling företaget budgeterar för. En av arbetsgivarrepresentanterna 

menar att ekonomin i stort sett är det enda problemet eller svårigheten som företaget kan ha 

med att öka karriärmöjligheterna. Ekonomin i sin tur kan påverkas av konjunkturläget, vilket 

den andra respondenten lyfter fram som en begränsning i karriärmöjligheterna. Denne menar 

att just bemanningsbranschen är extremt konjunkturkänslig vilket ibland även kan leda till 

stora personalminskningar, vilket i sin tur gör att kompetenta och karriärsinriktade 

medarbetare kan gå förlorade.  

 

Den ena respondenten menar även att det kan finnas en problematik i att hitta talanger och 

lyfter då fram att den yngre generationen på företaget kanske har andra karriärambitioner än 

att t.ex. bli chef. Han/hon resonerar kring att denna generation kanske är mer inriktade på att 

exempelvis ha spännande arbetsuppgifter, mycket frihet och att skapa balans i livet än att göra 

hierarkiska karriärer.  

 

Vidare menar arbetsgivaren att den geografiska placeringen av företagets olika lokalkontor, 

samt huvudkontoret, kan påverka individens karriärmöjligheter beroende på hur flyttbenägen 

man är. Arbetsgivarrepresentanterna menar att det finns större möjligheter på större kontor 

och då särskilt i Stockholm. Detta beror på att vissa lokalkontor kan ha en ganska låg rörlighet 

och ett färre antal tjänster.  

 

På frågan om det finns vissa tjänstepositioner på företaget som det är lättare att göra karriär 

ifrån skiljer sig utsagorna något mellan de båda arbetsgivarrepresentanterna. Den ena menar 

att det är lättare att göra karriär om man har en tydligt säljande befattning eftersom detta 

premieras om medarbetaren även är duktig.  Detta ses dock av respondenten inte som något 

problem utan att det är så företaget vill att det ska vara. Vidare menar respondenten att det 

däremot inte finns några hinder i att göra karriär från någon befattning så länge medarbetaren 

är beredd att före en hierarkisk förflyttning göra ett tjänstebyte i ”sidleds”. Den andra 

respondenten å sin sida menar att det borde vara lika lätt att göra karriär från alla positioner 
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och att det finns en naturlig fortsättning för samtliga på företaget, med undantag från de 

medarbetare med högst befattningar. För dessa individer ses det som svårare att göra en intern 

karriärutveckling på grund av begränsade alternativ inom företaget. 

 

Ett par områden har framkommit inom vilka arbetsgivaren menar att det finns en 

förbättringspotential hos företagets arbete med karriärutveckling. Båda respondenter lyfter 

fram att karriärvägarna inom företaget måste förtydligas och paketeras. Detta arbete är dock 

redan inlett och kommer att genomföras under året. I detta inbegriper även att identifiera och 

peka ut vilken utbildning och kompetensutveckling som leder till olika tjänster. En av 

arbetsgivarrepresentanterna menar att företaget behöver addera utbildningar som 

medarbetarna erbjuds, vilket även det är ett pågående arbete. Detta för att:  

 

/.../ bli en attraktiv arbetsgivare, plus att vi har märkt att vi haft svårt att 

attrahera personer som jobbar här till högre befattningar. Det har varit för få 

sökande som har vågat anta utmaningen. 

 

Anledningen till detta anges vara att företaget inte lyckats lägga en plattform för trygghet och 

att man rekryterat mer på skicklighet än de har kompetensutvecklat sin personal till att bli 

skickliga. 

 

4.5 Hur ser arbetsgivaren på betydelsen av interna karriärmöjligheter 

för medarbetarnas beslut att stanna på företaget? 

Arbetsgivaren anser, utifrån de två intervjuerna, att den nuvarande personalomsättningen är 

ganska låg för ett företag med denna specifika verksamhet. De är nöjda med den nuvarande 

nivån på omsättningen. Företagsledningen arbetar även för att undvika en oönskad nivå på 

personalomsättningen genom att försöka vara en attraktiv arbetsgivare och därigenom behålla 

medarbetare. Företaget beskrivs av arbetsgivarrepresentanterna som en opolitisk och tydlig 

organisation inom vilken kommunikationen är öppen. Vidare nämns kompetensutveckling, 

karriärplaner och lönesystem, samt arbete med att stödja och hjälpa medarbetare som olika 

verktyg genom vilka företaget försöker hålla nere personalomsättningen. Båda 

arbetsgivarrepresentanterna lyfter fram att företaget medvetet satsar på de medarbetare som 

identifieras som nyckelpersoner eftersom dessa brukar vara snabba med att söka sig vidare. 

Vidare menar en av arbetsgivarrepresentanterna att företaget har väldigt bra ledare och chefer 

vilket ses som en konkurrensfördel när det gäller att behålla medarbetare. Överhuvudtaget 

menar arbetsgivaren att en väldigt stor del av dess medarbetare är mycket kompetent och har 

en hög anställningsbarhet men trots detta väljer att stanna. 

 

En av arbetsgivarrepresentanterna för ett resonemang kring mer branschspecifika utmaningar 

vad gäller att behålla personal. Denna menar att bemanningsbranschen dels påverkas mycket 

av svängningar i konjunkturen vilket i sin tur påverkar personalomsättningen. Dessutom tror 

respondenten att det fortfarande är en utmaning att skapa legitimitet och ett bra varumärke i 

denna relativt unga bransch och att det även råder oklara förväntningar på dess roll på 

arbetsmarknaden.  

 

Vad gäller den interna rörligheten kopplat till utveckling och karriär går utsagorna något isär 

mellan de två respondenterna. Den ena menar att just möjligheten att växa och utvecklas i 

företaget är en av de främsta konkurrensfördelarna företaget har vad gäller att behålla 

medarbetare, men lägger även till att:  
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Sen är jag osäker på om vi som chefer riktigt har fått ut det budskapet bland 

medarbetare. Jag tror vi kan bli mycket mycket bättre på det /.../ men det finns 

liksom möjligheter. 

 

Denna menar att budskapet inte nått ut riktigt eftersom de interna karriärmöjligheterna och 

kompetensutvecklingen inte har blivit ordentligt paketerat ännu. Den andra respondenten 

lyfter istället fram en låg rörlighet som möjlig orsak till att medarbetare väljer att lämna 

organisationen. Följande citat belyser detta:  

 

I och med att man stannar ganska länge på [företaget] så ser man att den 

önskade tjänsten som man kanske ser är nästa steg kanske inte är tillgänglig, 

vilket gör att utveckling kanske inte inträffar tillräckligt snabbt. Och då tror jag 

att man vill sticka och göra någonting annat. 

 

Vidare ser arbetsgivaren lönenivån på företaget som en anledning till att medarbetare väljer 

att lämna organisationen. Detta eftersom respondenten ser att företag inom andra branscher 

har större möjligheter att betala högre löner. 

 

Vad gäller relationen mellan det undersökta företaget som arbetsgivare och dess medarbetare 

framkom under intervjuerna två olika aspekter av detta. Den ena respondenten tar fasta på att 

resultatet från en medarbetarundersökning visat att många verkar nöjda med sitt arbete. 

Följande citat illustrerar denna aspekt av relationen:  

 

den [medarbetarundersökning, förf. anm.] som gjordes nu 2009, som var ett skit-

tufft år och vi fick säga upp medarbetare och allt var inte så himla glamoröst, och 

ändå så scorades det ganska höga betyg. Så att jag, jag tror på det stora hela att 

många är nöjda. 

 

Den andra respondenten menar att relationen förmodligen varierar väldigt mycket beroende 

på hur medarbetarna uppfattar företaget. En tolkning som kan göras utifrån intervjun är att det 

finns en skillnad i hur relationen ser ut som beror på vilket kontor medarbetarna arbetar på 

och vilken chef de har. Arbetsgivaren uttalar dock att arbete pågår med att skapa ett mer enat 

företag, med specialiserade tjänster och direktiv för hur arbetet inom företaget ska gå till. Den 

andra respondenten framhäver att företaget ser alla sina medarbetare som lika viktiga, oavsett 

vilken position de har. Följande citat kan som sammanfattning illustrera arbetsgivarens syn på 

sina medarbetare och hur karriär, enligt utsago, i alla fall inte görs på företaget: 

 

Men ingen är mer fin än någon annan utan alla är lika viktiga i det här kugghjulet 

och det tycker jag är ganska fantastiskt med [företaget]. Och man slår sig inte 

fram genom att ha vassa armbågar. Du gör inte karriär genom att ha vassa 

armbågar utan de personerna gör sig icke i det här bolaget. Utan det är andra 

kriterier som tittas på om man ska kunna bli chef eller göra förflyttningar. Inte 

genom att vara mest högljudd eller kaxigast eller så. 
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5 METODDISKUSSION 
 

I detta kapitel förs en diskussion och reflektion kring tillvägagångssättet i studien samt en 

kvalitetsgranskning av metod och insamlad data. 

 

5.1 Metodval 

Det tudelade perspektivet hos forskningsfrågorna i denna uppsats föranledde ett medvetet val 

att inte binda upp studien vid en enskild metod, detta i enlighet med Howe och Eisenhardt 

(1990). Genom att endast använda en viss metod i denna studie hade det blivit svårt att få 

tillräcklig kunskap om både arbetsgivarperspektivet och medarbetarperspektivet. 

Tyngdpunkten för denna studie har dock legat på insamling av kvantitativa data. Genom 

kvalitativa intervjuer har däremot ett mycket betydelsefullt komplement till statistiken 

erhållits. Enligt Holme och Solvang (1997) har både kvalitativ och kvantitativ metod sina för- 

och nackdelar och en kombination av de båda metoderna kan enligt dessa författare vara den 

bästa lösningen. Användandet av två skilda datainsamlingsmetoder har även upplevts positivt 

då det gett studien både bredd och djup. 

 

5.2 Urval  

Urvalet till studiens enkätundersökning utgör en styrka i studien eftersom såpass många ur 

populationen kunde inkluderas i stickprovet. Endast 14 personer av 162 i populationen 

behövde uteslutas och detta på grund av att de var föräldralediga. Hinkle et al (2003) hävdar 

att tillförlitligheten hos statistiska forskningsfynd är högre då de baseras på ett stort urval än 

ett litet. Detta beror på att standardfelet blir mindre om statistiken baseras på fler 

observationer, vilket i sin tur innebär att den statistiska precisionen ökar. Att de medarbetare 

som var föräldralediga uteslöts i urvalet var dock inte optimalt då dessa kunde ha bidragit med 

värdefulla synpunkter. Detta var tyvärr nödvändigt då dessa av naturliga skäl inte kunde nås 

med webbenkäten.  

 

Urvalet av respondenter till de kvalitativa intervjuerna baserades främst på erfarenhet och 

tillgänglighet (jfr Bryman, 1992). Valet gjordes även att endast genomföra två intervjuer, 

vilket berodde dels på tidsmässiga och praktiska skäl och dels på att de två utvalda personerna 

hade en stor inblick i verksamheten. Ett större antal intervjuer hade visserligen kunnat tillföra 

ytterligare aspekter till arbetsgivarperspektivet i studien men då ett fåtal väl utförda studier, 

enligt Trost (1997), är mycket mer värdefulla än ett flertal mindre väl utförda, antas att dessa 

utgör ett bra underlag för att besvara studiens frågeställningar. Om ett flertal intervjuer hade 

genomförts fanns risken att dessa hade blivit mindre omfattande och djupgående. 

Intervjupersonerna informerades dessutom tydligt, både genom missiv och muntligen vid 

intervjutillfället, att syftet var att representera och förmedla arbetsgivarens perspektiv. 

 

5.3 Datainsamling 

Enkätundersökningen genomfördes med hjälp av ett webbaserat enkätverktyg vilket bland 

annat innebar att det med säkerhet kan sägas att endast vi forskare har haft tillgång till svaren 

och informationen från respondenterna. Det ansågs även vara av stor vikt att möjliggöra för 

respondenterna att med egna ord beskriva sin inställning till problemområdet samt att få 

möjlighet att ge feedback eller förtydliganden vilket uppnåddes med enkätens öppna frågor. 

En problematik kring utskickade enkäter är, enligt Bryman (2006) att respondenterna inte har 
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möjlighet att ställa frågor kring dem. Detta anses ha undvikits dels genom de öppna frågorna 

och dels genom att det i samband med utskicket av enkäten samt på intranätet angavs 

kontaktuppgifter till oss forskare. Det är även mycket positivt att det interna bortfallet i 

studien är noll, det vill säga att respondenterna svarat på samtliga frågor, då detta tyder på att 

respondenterna har upplevt sig förstå enkätfrågorna (Bryman, 2006). 

 

Vid datainsamlingen genom intervjuer användes en låg grad av strukturering, för att genom 

detta i minsta möjliga mån påverka och styra intervjupersonernas svar och ge dem möjlighet 

att svara fritt och med egna ord (jfr Patel & Davidson, 2003). Intervjupersonernas 

uppfattningar skiljer sig dock något åt på vissa punkter. I efterhand kan det därför konstateras 

att ytterligare intervjuer hade kunnat komplettera den empiriska grunden, vilket även 

diskuteras ovan i 5.2. Å andra sidan skulle dessa meningsskiljaktigheter kunna bero på att 

företaget inte har någon utarbetad process och arbetssätt kring intern karriär (se även 6.1 i 

resultatdiskussionen). En möjlig brist i den kvalitativa datainsamlingen är det faktum att 

intervjuerna inte kunde genomföras ansikte mot ansikte. Kvale (1997) påpekar att 

respondenters ansikts- och kroppsuttryck, vilka var svåra att uppfatta i de genomförda 

intervjuerna, ger ett alldeles särskilt tillträde till dess föreställningar. Detta kan möjligen ha 

uppvägts något av att syftet med intervjuerna inte var att undersöka respondenternas 

personliga och subjektiva åsikter eller känslor utan att få en djupare förståelse av företagets 

arbetssätt och hållning i forskningsfrågan.  

 

5.4 Bortfallsanalys 

Svarsfrekvensen på enkätundersökningen blev ca 65 procent. Enligt Bryman (2006) ligger en 

acceptabel svarsfrekvens på över 60 procent. Underlaget för denna studie kan därmed anses 

tillräckligt, om än inte optimalt. Genom en jämförelse av köns- och åldersfördelningen hos 

dem som svarat på enkäten med variablerna kön och ålder för hela stickprovet
5
 återfinns dock 

inga större avvikelser, vilket medför att fördelningen hos respondenterna bör kunna anses 

representera stickprovet. Skälet till att svarsfrekvensen inte blev högre går endast att spekulera 

kring men ett flertal åtgärder genomfördes med syfte att öka svarfrekvensen. Exempelvis så 

lades stor ansträngning ned på att utforma ett tydligt och välformulerat missiv. Vidare kan, 

enligt Brymans (2006) resonemang, antas att annonseringen på intranätet samt utskickade 

påminnelser bidrog till en ökad svarsfrekvens. 

 

5.5 Analys av data 

En problematik som kan uppstå vid användandet av enkät som verktyg vid datainsamling är 

det som Patel och Davidson (2003) benämner centraltendensen. Detta innebär att 

respondenter tenderar att placera sina svar nära mitten vid ett ojämnt antal svarsalternativ. 

Denna studies kvantitativa data uppvisar tecken på en sådan centraltendens. Det ansågs dock 

av oss forskare vara av större vikt att respondenterna fick möjlighet att ange ett ”neutralt” 

svarsalternativ än att ”tvinga” respondenterna att ta ställning. Detta medförde dock 

konsekvenser för analysen av datan på så vis att tolkningen av medelvärdenas innebörd 

gjordes med mycket stor försiktighet. Samtliga medelvärden presenteras i resultatet för att 

läsaren själv skall ha möjlighet att göra en bedömning av styrkan i det samlade svaret.  

 

                                                
5
 Stickprovet: Totalt 162 personer: varav 31,5 procent män och 68,5 procent kvinnor.  ≥35 år – 37 %, 36-45 år – 

45 %, ≤46 år – 18 %. 
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I analysen av den kvalitativa datan har noggrannhet iakttagits i transkribering av data och 

diskussioner om utsagors egentliga innebörd har förts mellan oss forskare för att minska 

risken för godtyckliga eller ensidigt subjektiva tolkningar (jfr Kvale, 1997). Vidare har en 

trovärdighet i hanteringen av kvalitativa data försökt ökats genom att göra rimliga men 

försiktiga tolkningar. Strävan har även varit att uppnå en helhetsförståelse av den kvalitativa 

datan utan att förminska eller förringa skillnader och oenigheter i utsagorna. Analysen av 

både kvantitativ och kvalitativ data har gjorts i förhållande till teorier och tidigare forskning 

vilket Kvale (1997) ser som ett sätt att validera den använda metoden. 

 

5.6 Kvalitetsvärdering 

Huruvida det finns olika kriterier för att uppnå kvalitet beroende på den metodologiska 

ansatsen råder det delade meningar om (Larsson, 1994). Författaren belyser att både 

skillnader och samsyn över de kvantitativa och kvalitativa gränserna kan uppstå i de enskilda 

fallen. Kriterierna är dessutom ofta trubbiga, vilket öppnar upp även för ett originellt men 

välgrundat resonemang (Larsson, 1994). Som nämnts ovan har den interna logiken i studien 

sökt nås genom att skapa harmoni mellan forskningsfrågor, datainsamling och analys. 

Paradoxalt nog ledde detta till att forskningsfrågorna styrde de efterföljande faserna i två olika 

riktningar vad gäller metod. Mot bakgrund av detta tudelade perspektiv i studien har särskilt 

stor ansträngning gjorts för att det under arbetets gång skulle finnas en koppling till syftet och 

det teoretiska ramverket. Vid de olika faserna av forskningen; från intervju- och 

enkätutformning till datahantering och analyser har syfte och teori varit vägledande för att 

skapa enhetlighet, en tydlig riktning och en röd tråd. Exempelvis har stöd tagits i den 

teoretiska referensramen i utformandet av både enkätfrågor och intervjuguide. Detta bör ha 

bidragit till att den interna validiteten har ökat genom att det som avsetts mätas verkligen har 

mätts (jfr Borg & Westerlund, 2006). Den externa validiteten, det vill säga studiens 

generaliserbarhet (jfr Borg & Westerlund, 2006), omfattar i huvudsak det undersökta 

företagets organisation. Det torde dock vara möjligt att generalisera resultatet till andra 

likartade verksamheter. Eventuella samband eller skillnader som har observerats i stickprovet, 

men som inte har funnits vara statistiskt signifikanta för populationen, har inte heller 

redovisats i studiens resultat. Generaliserbarheten i studien kan generellt bedömas som god 

med tanke på bortfallsanalysen ovan samt storleken på urvalet i förhållande till populationen. 

Avsikten har inte varit att generalisera resultatet till andra grupper eller kontexter, men det 

står dock fritt för läsaren att avgöra huruvida det går att applicera resultat från denna studie i 

andra sammanhang. 

   

Eftersom studien i hög grad är uppbyggd kring statistiska analysmetoder kan även en god 

reliabilitet uppnås genom att risken för felvärden då minskar (jfr Patel & Davidsson, 2003). 

Hög precision har även sökt skapas genom att vara konsekvent vid kodning av data och val av 

analysmetoder. De statistiska analysmetoderna har noggrant beskrivits i metodkapitlet för att 

tydligt kommunicera hur empirin har tillkommit. Reliabiliteten i en studie kan även påverkas 

av omständigheterna respondenterna befinner sig i då de svarar på enkäten (jfr Borg & 

Westerlund, 2006). Dessa omständigheter har av naturliga skäl inte varit möjliga att påverka 

och därför kan det inte heller avgöras huruvida respondenterna faktiskt tagit sig god tid och 

tänkt igenom sina svar ordentligt. Det höga svarsantalet på de öppna frågorna skulle dock 

kunna tyda på ett engagemang inför ämnet vilket därmed borde påverka respondenternas 

uppriktighet på ett positivt sätt. Ökad reliabilitet kan även uppnås genom att flera frågor ställs 

kring samma ämne (jfr Trost, 2007). Detta har dock varit en svår avvägning då det samtidigt 

är viktigt att enkäten ej blir för omfattande. Fler frågor hade kunnat ställas kring studiens 

kärnfrågor, exempelvis för att närmare kunna undersöka eventuella skillnader mellan kön. 
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Dock upptäcktes dessa först vid analysen av materialet och vi anser även att enkätens 

omfattning var lämplig. Fler frågor hade visserligen kunnat ställas kring studiens mest 

centrala aspekter, men omfattningen av enkäten uppfattades dock som lagom av deltagarna i 

pilotstudien.  

 

Även de kvalitativa intervjuernas reliabilitet kan ha påverkats av omständigheter och 

sinnesstämningar hos respondenterna (jfr Svensson & Starrin, 1996). Det finns alltid ett inslag 

av subjektivitet i intervjusituationen (Kvale, 1997) vilket även i denna studie kan ha påverkat 

svaren och därmed resultatet i en viss riktning. För att öka reliabiliteten under själva 

intervjusituationen har ledande frågor undvikits. Vidare menar Larsson (1994) att sanningen 

är relativ och det alltid ligger ett perspektiv bakom redovisningar av verkligheten. Att 

redovisa sin förförståelse är enligt författaren problematiskt men kan bland annat uppnås 

genom en väl genomförd genomgång och redovisning av forskningsläget inom det studerade 

området, vilket har eftersträvats i stor omfattning vid denna studie.  
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6 DISKUSSION 
 

I detta kapitel förs en diskussion som ämnar relatera de två empiriska datainsamlingarna i 

förhållande till den tidigare forskning som har presenterats i ett försök att besvara studiens 

frågeställningar. Inledningsvis diskuteras olika aspekter av den första frågeställningen och 

avslutningsvis, i stycke 6.5, frågeställning två och tre. Frågeställning fyra, som berör 

skillnader i medarbetarnas uppfattningar beroende på kön, ålder eller anställningstid, 

diskuteras löpande i kapitlet. 

 

6.1 Hur omfattande upplevs de interna karriärmöjligheterna? 

Arbetsgivaren menar att mångfalden av tjänster och kompetensområden att förflytta sig 

mellan inom företaget möjliggör internkarriärer. Detta tyder på att det finns en intern 

arbetsmarknad på företaget (jfr Garavan & Coolahan, 1996). Arbetsgivaren lyfter även fram 

att det finns möjligheter till både vertikal och horisontell mobilitet (jfr Hallqvist, 2005) inom 

organisationen. Medarbetarna på företaget verkar dock anse att möjligheterna till karriär 

varken är bra eller dåliga, men med viss övervikt åt att möjligheterna upplevs som goda. Detta 

skulle kunna tolkas som att medarbetarna ser att det finns utrymme för ökade interna 

karriärmöjligheter. En tolkning som kan göras utifrån en jämförelse av de empiriska 

undersökningarna är att arbetsgivarrepresentanterna på företaget karaktäriserar de interna 

karriärmöjligheterna som aningen mer omfattande än vad medarbetarna gör. Från 

arbetsgivarhållet framträder dock ett något motsägelsefullt resultat där man å ena sidan menar 

att det finns stora möjligheter för de medarbetare som visar framfötterna och särskilt för de 

som har en säljande position, samt att man inte ”karriärutvecklar alla per definition”. Å andra 

sidan menar arbetsgivaren att alla medarbetare har lika små eller stora möjligheter till karriär 

på företaget och att begränsningen endast ligger hos individerna själva. Genom företagets 

hemsida kommuniceras vidare att företaget strävar efter att alla medarbetare ska ha goda 

möjligheter till yrkesmässig och personlig utveckling. Mintzberg (1994) pekar ut strategisk 

planering som ett sätt att tydliggöra hur det strategiska tänkandet inom ledningen ska uppnås i 

praktiken. Även Hamel och Prahalad (1989) pekar på vikten av att företagsledningen tydligt 

artikulerar och pekar ut dess strategiska avsikt, för att organisationens framtid ska kunna 

formas i linje med denna. Då det inte finns någon strategi för karriärhantering på företaget 

skulle det motsägelsefulla resultatet i denna fråga kunna förklaras av att den strategiska 

avsikten i frågan inte är tillräckligt tydlig. Att implementera tydliga policys på det undersökta 

företaget skulle även, enligt Pinnington och Edwards (2007) resonemang, kunna öka 

sannolikheten och engagemanget från ledningshåll att lyckas med den interna 

karriärhanteringen och målen för denna. Torrington et al (2008) menar dessutom att det är 

viktigt för företag att ha en strategi för karriärhantering som inkluderar alla medarbetare. I 

arbetet med karriärhanteringen på företaget skulle således frågan kring huruvida vissa 

medarbetare har större karriärmöjligheter än andra, med fördel kunna lyftas.  

 

Resultatet visar att medarbetare som har arbetat på företaget i 3-5 år anser sig ha mindre 

karriärmöjligheter än de som arbetat i mindre än ett år. Garavan och Coolahan (1996) menar 

att karriärstegar, som är del av den interna arbetsmarknaden inom organisationer, ibland slår i 

taket redan på låga nivåer. Resultatet skulle, i enlighet med detta, kunna tolkas bero på att en 

del medarbetare efter en viss tid på företaget når en gräns för sin egen karriärutveckling 

beroende på vilken karriärstege de klättrar på. Ett eventuellt stöd för denna tolkning kan 

finnas i arbetsgivarens antydan om att särskilt medarbetare i säljande befattningar har lättare 

än andra att göra karriär inom företaget. Påpekas bör dock att arbetsgivaren ändå anser att det 

finns möjligheter för samtliga medarbetare att göra karriär på en mer horisontell nivå, något 
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som Kirpal (2004) har funnit vara både ett vanligt och ofta önskvärt sätt för individer att 

utveckla sin karriär på. Svaren på den öppna frågan om vad karriär innebär för medarbetarna i 

studien kan sägas stödja Kirpals (2004) fynd då den huvudsakliga synen på karriär inte verkar 

vara baserad på en hierarkisk förflyttning uppåt i organisationen utan snarare på utveckling, 

utmaning samt förändring av arbetsuppgifter, befogenhet eller tjänst. Detta skulle även kunna 

ses som ett tecken på att synen på karriär inom företaget konceptualiseras enligt den flervägs-

riktning som Baruch (2004) och Arthur (1994) menar kännetecknar en gränslös karriär med 

mer flexibilitet och utan normer för vad en lyckad karriär egentligen innebär.  

 

Ytterligare en tänkbar tolkning av de nyanställdas mer positiva uppfattningar av de interna 

karriärmöjligheterna kan vara att medarbetarna uppfattar företagets initiala budskap om 

karriärmöjligheter som ett löfte och att detta sedan inte helt kan uppfyllas. Dessa budskap är 

ofta en del i den interna marknadsföringen av arbetsgivarens varumärke (employer brand) och 

är en mycket viktig del av HR-arbetet (Backhaus & Tikoo, 2004). Att budskapet som sänds ut 

i rekryteringsfasen är riktigt är mycket viktigt för att det inte ska uppfattas som ett brott mot 

det psykologiska kontraktet i det fall löftena senare inte kan infrias (Rousseau, 2001). Risken 

finns således att medarbetarna på det studerade företaget i takt med en ökad anställningstid  

skulle kunna uppleva ett brott mot det psykologiska kontraktet vilket kan ge negativa 

konsekvenser i form av minskad lojalitet (jfr Baruch, 2004). 

 

Vidare visar resultatet att viljan bland medarbetarna att byta tjänst under sin anställningstid 

inte är särskilt stark utan att de endast i viss utsträckning vill detta. Huruvida medarbetarna 

faktiskt tror att de kommer att byta tjänst har dessutom ett ännu lägre medelvärde. Att det 

förhåller sig på detta vis skulle kunna hänga ihop med möjlighetsstrukturen på företaget (jfr 

Kanter, 1977). Kanter (1977) menar att personer med små möjligheter till avancemang har en 

benägenhet att i allmänhet ha låga förväntningar om befordran och förflyttning. De tenderar 

även att begränsa sina ambitioner och som en följd av detta inte hysa någon önskan om mer 

inflytande eller avancemang. Följden av att medarbetarna inte i särskilt hög grad förväntar sig 

att byta tjänst skulle då kunna bli att även ambitionen och därmed viljan att byta tjänst blir 

lägre. En möjlig tolkning av detta är att möjligheterna för medarbetarna på företaget att 

utvecklas och förflytta sig, i enlighet med Kanters (1977) resonemang, inte upplevs som 

tillräckligt höga av medarbetarna. Eftersom möjligheterna i sin tur bestäms av hur många och 

vilka karriärmöjligheter, karriärsteg och befordringsmöjligheter som följer med en viss 

position eller ett visst arbete kan det förhålla sig så att tjänsterna på det studerade företaget 

följs av en något begränsad mängd karriärmöjligheter och karriärsteg (jfr Kanter, 1977). Detta 

skulle även kunna vara en förklaring till att den generella uppfattningen om de interna 

karriärmöjligheterna på företaget inte är högre än vad de är. Resultatet visar dessutom att 

kvinnor i lägre utsträckning än män, tror att de kommer att byta tjänst under sin 

anställningstid. I relation till Kanter (1977) skulle denna typ av tendens kunna förklaras av 

den rådande möjlighetsstrukturen på företaget, som enligt detta resonemang eventuellt skulle 

kunna tolkas som ofördelaktig för kvinnliga medarbetare. 

 

En annan följd av att medarbetarna tror att de kommer att byta tjänst i en lägre utsträckning än 

de faktiskt vill göra det skulle kunna få konsekvenser för individerna på företaget. Aronsson et 

al (2000) menar att många människor menar att de egentligen skulle vilja byta yrke eller 

arbetsplats. Hallqvist (2005) benämner detta inlåsning vilket kopplas samman med att man 

upplever just minskade möjligheter till utveckling i arbetet. I enlighet med detta, skulle vissa 

individer på det undersökta företaget kunna löpa risk av att hamna i en situation av inlåsning, 

med stor betydelse för livskvaliteten (jfr Aronsson et al, 2000). I långa loppet kan en möjlig 

sådan problematik även få negativa effekter på dessa personers hälsa (Aronsson et al, 2006).  
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6.2 Hur påverkar olika organisatoriska faktorer de interna 
karriärmöjligheterna? 

Nedan diskuteras olika organisatoriska aspekter på den interna karriärutvecklingen på 

företaget samt vad som visats påverka medarbetarnas upplevelse av sina interna 

karriärmöjligheter.  

 

6.2.1 Kompetensutveckling 

Att kompetensutveckling är en nyckelaspekt inom karriärutveckling är något som betonas 

såväl i teorin som i den insamlade empirin, och detta ur både ett arbetsgivar- och ett 

medarbetarperspektiv (jfr Torrington et al, 2008; Sicherman & Galor, 1990). De statistiska 

testerna har även visat att upplevelsen av möjligheterna till kompetensutveckling på företaget 

är det som till största del predicerar upplevelsen av interna karriärmöjligheter. Medarbetarna 

anser alltså att det i första hand är kompetensutveckling och utbildning som kan öka deras 

möjligheter till att göra karriär på företaget, vilket stöder Sicherman och Galors (1990) rön om 

att just kompetensutveckling och utbildning ökar möjligheten till rörlighet. Företaget erbjuder 

sina medarbetare både utbildning och kompetensutveckling
6
 vilket skulle kunna innebära en 

ökning av den interna rörligheten (jfr Sicherman & Galor, 1990; Garavan & Coolahan, 1996). 

Arbetsgivaren tar dock inte upp kompetensutveckling och utbildning som sätt genom vilka 

man arbetar med karriärutveckling vilket kan tolkas som att man inte ser det som ett verktyg 

för karriärutveckling. Kompetensutveckling har dessutom enligt vissa författare även en direkt 

påverkan på medarbetarnas ambitioner att stanna kvar inom företaget (Bergiel et al, 2009). 

Torrington et al (2008) menar att arbetet med medarbetarnas interna karriärutveckling alltmer 

har kommit att handla om att utveckla sina medarbetare varför karriärutveckling blir allt 

svårare att urskilja från kompetensutveckling i allmänhet. Detta skulle kunna vara en möjlig 

förklaring till varför arbetsgivaren inte mer tydligt lyfter fram kompetensutveckling och 

utbildning i sammanhanget, då det underförstått syftar till just utveckling av medarbetarna.  

 

Däremot menar en av respondenterna på arbetsgivarsidan att företaget tidigare har brustit 

något i att kompetensutveckla för att öka skickligheten hos medarbetarna. Vidare berättar 

respondenterna att de just nu arbetar med att lägga till fler utbildningar och med att tydliggöra 

vilken utbildning och kompetensutveckling som leder till vissa tjänster, som ett led i arbetet 

med karriärvägarna inom företaget. Behovet av detta betonas även av medarbetarna, vilka 

endast ger medelvärdet 3,5 på frågan om hur de upplever tillgången till kompetensutveckling 

på företaget. Detta ses även som en del i det ansvar som medarbetarna anser att arbetsgivaren 

har för deras karriär. Dessa resultat skulle kunna tolkas som att det eventuellt finns ett behov 

för ökad kompetensutveckling på företaget. Kopplat till den starka korrelation som 

observerats hos empirin mellan kompetensutveckling och karriärmöjligheter borde således ett 

arbete för ökade möjligheter till kompetensutveckling utgöra en potentiell väg för 

arbetsgivaren att även öka de interna karriärmöjligheterna. 

 

Vidare har funnits att kompetensutveckling och utbildning som sätt för att öka de interna 

karriärmöjligheterna värderas högre av dem som har arbetat på företaget en kortare tid. Detta 

skulle kunna knytas till vikten av att ha tillräcklig kompetens i sitt nuvarande arbete för 

möjlighet till rörlighet (Garavan och Coolahan, 1996). En möjlig analys av detta förhållande 

skulle således kunna vara att de med kortare anställningstid upplever sig behöva mer 

                                                
6 Se företagsbeskrivning kapitel 1 
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utveckling och utbildning inom sin egen roll för att på så sätt även kunna öka sina möjligheter 

till att röra sig vidare inom företaget.  

 

6.2.2 Karriärvägar  

Resultatet visar att både medarbetare och arbetsgivare anser att tydliga karriärvägar skulle öka 

möjligheterna till intern karriär på företaget. Detta visar att det arbete som företaget har inlett 

kring de interna karriärvägarna är efterfrågat bland medarbetarna och att det förmodligen även 

kommer att uppskattas. Torrington et al (2008) menar att en arbetsgivare bör bredda de 

möjliga karriärvägarna för varje individ så mycket som möjligt. Att försöka matcha individens 

och organisationens perspektiv på karriärutveckling genom att identifiera fungerande 

karriärvägar uppåt i organisationen ser dock McDougall och Vaughan (1996) som 

problematiskt. Detta eftersom organisationer idag har blivit plattare och inte längre kan 

erbjuda lika många vertikala karriärsteg. De menar att det därför finns en risk att individens 

förväntningar på sin karriärutveckling inte tillmötesgås av deras arbetsgivare, vilket även kan 

påverka motivation och prestation. Enligt detta resonemang skulle det kunna föreligga en risk 

att karriärvägarna som arbetas fram på det studerade företaget inte kommer att påverka de 

interna karriärmöjligheterna så pass mycket som medarbetarna förväntar sig att de ska göra. 

Detta skulle kunna innebära en förskjutning i det psykologiska kontraktet mellan arbetsgivare 

och arbetstagare på företaget (jfr McDougall & Vaughan, 1996). I förlängningen finns även 

risken att detta begränsar medarbetarnas lojalitet vilket skulle kunna leda till att de väljer att 

lämna företaget (jfr Baruch, 2004). En slutsats som skulle kunna dras utifrån detta är att 

arbetsgivaren på det studerade företaget bör försöka säkerställa att de utarbetade 

karriärvägarna i praktiken verkligen även innebär ökade möjligheter till en intern karriär inom 

organisationen, för att det inte ska gå ut över motivation, prestation och lojalitet hos 

medarbetarna. Feldman och Bolino (1996) menar dessutom att organisationer måste vara 

mycket flexibla och samarbetsvilliga i medarbetarnas karriärutveckling och i hur karriärvägar 

planeras och implementeras i företagets struktur, eftersom det kan finnas personliga önskemål 

och dolda motiv bakom medarbetarnas karriärambitioner. Benner (2002) varnar för att 

upprätta förutsägbara infrastrukturer för internkarriärer i klart definierade karriärsteg, då ett 

sådant karriärutvecklingssystem kan motverkas av den snabba samhällsutvecklingen. Detta 

skulle kunna tyda på att det inte är lönt att på företaget utarbeta karriärvägar som är allt för 

väldefinierade och strikta då det skulle kunna uppfattas som ett oflexibelt karriärsystem.  

 

Enligt ovan förda resonemang föreligger det alltså en möjlighet att medarbetarna uppfattar 

arbetet med karriärvägar på företaget på ett annorlunda sätt än vad arbetsgivaren gör. 

Exempelvis kan det vara så att förväntningarna är högre ställda än vad arbetsgivaren kan leva 

upp till och att flexibilitet krävs för att de individuella behoven ska kunna tillmötesgås. Om 

medarbetarna inte har en tillräckligt positiv uppfattning om företagets karriärhantering 

riskerar den tänkta processen att vara ineffektiv och företaget kan gå miste om önskade 

effekter hos insatserna (jfr Chen et al, 2003). Detta medför att arbetsgivaren på det studerade 

företaget bör sätta fokus på hur medarbetarna uppfattar den interna karriärhanteringen totalt 

sett (jfr Chen et al, 2003). 

 

6.2.3 Utvecklingssamtal 

Arbetsgivaren menar att utvecklingssamtal är en ganska stor del av deras arbete med den 

interna karriärutvecklingen. Medarbetarna verkar däremot inte anse att detta i särskilt hög 

grad ökar möjligheterna till intern karriär på företaget. Detta kan ställas mot det faktum att 

medarbetarna inte anser sig ha fått tillräcklig information från sin chef om sina 
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karriärmöjligheter. Då utvecklingssamtal bland annat kan fungera som ett forum för 

information kan detta innebära att denna kommunikation till viss del saknas i de befintliga 

utvecklingssamtalen för att de ska få den effekt som arbetsgivaren avser. Detta skulle i så fall 

kunna förklara varför respondenterna inte värderar utvecklingssamtalen högt trots att syftet 

med medarbetarsamtal bland annat är karriärplanering samt att ge feedback på medarbetarens 

potential (Mikkelsen, 1996; Lindmark & Önnevik, 2006). Vidare har resultatet på den öppna 

frågan kring arbetsgivarens ansvar i karriärutvecklingen visat att medarbetarna lägger stor vikt 

vid att bli uppmärksammade och sedda vad gäller kompetensbehov och karriärambitioner. Då 

detta kan vara en viktig del i medarbetarsamtal väcks frågan ifall samtalen kan utvecklas så att 

denna efterfrågan blir bättre tillgodosedd i framtiden. 

 

6.2.4 Specialisering av de interna rollerna 

Vad gäller den specialisering av de interna rollerna som har genomförts på företaget så verkar 

medarbetarna inte tycka att detta har gjort någon särskilt stor skillnad för möjligheten till 

intern karriär. Arbetsgivaren lyfter dock fram detta som ett sätt att öka karriärmöjligheterna. 

En tolkning som kan göras av medarbetarnas syn på specialiseringen är att de inte har varit 

negativa till den rollförändring som genomförts men inte heller ser den som möjliggörande för 

intern karriär. En risk med att ha en strikt specialisering för varje arbetsroll är dock att 

medarbetarna inte får chansen att lära och skaffa erfarenheter från andra eller angränsande 

arbetsområden (jfr Garavan och Coolahan, 1996). Detta bör arbetsgivaren vara uppmärksam 

på så att inte rörligheten minskas istället för ökar till följd av ett begränsat erfarenhetsutbyte. 

Slutligen kan tolkningen även göras, utifrån resultatet, att medarbetarna inte efterfrågar en 

ännu tydligare specialisering. Detta eftersom de inte anser att fler titlar skulle öka 

möjligheterna till karriär på företaget.  

 

6.2.5 Talent management-programmet 

Medarbetarna ställer sig ganska neutrala till talent management-programmets påverkan på 

deras karriärmöjligheter. Talent management-programmet ses däremot av arbetsgivaren som 

ett sätt att arbeta med intern karriärutveckling. Programmet kan utifrån intervjuerna tolkas 

som ett sätt för företagsledningen att möjliggöra för alla medarbetare att synas, oavsett hur 

stora chanser dessa bedöms ha att verkligen bli antagen till programmet. En problematik med 

denna utgångspunkt kan identifieras med hjälp av Kanters (1977) teori om 

möjlighetsstrukturer. Medarbetare som bedömer att de har små möjligheter att bli antagna 

kommer, enligt detta resonemang, förmodligen ha för låga förväntningar och ambitioner för 

att verkligen göra en ansökan. Denna diskrepans skulle eventuellt också kunna förklaras med 

hur företaget har kommunicerat ut programmets syfte och vilka som är aktuella för det. 

Företagsledningen har i den interna beskrivningen och marknadsföringen förklarat att de 

söker individer med säljerfarenhet, vilket rimligen inte samtliga medarbetare har. Detta skulle 

kunna leda till att de som inte känner sig träffade i beskrivningen inte heller gör en ansökan. 

Detta borde i så fall underminera möjligheten för arbetsgivaren att genom Talent 

management-programmet identifiera så många talanger som möjligt samt möjligheten för 

medarbetarna att genom detta visa sina karriärambitioner. 

 

6.2.6 Vad påverkar medarbetarnas upplevelse av sina interna 

karriärmöjligheter? 

Utifrån det statistiska materialet kan utläsas att arbetsgivaren, för att öka hur omfattande 

medarbetarna upplever sina interna karriärmöjligheter, bör satsa på kompetensutveckling, 



48 
 

information samt tydliga karriärvägar. Stöd för detta resultat återfinns i forskning som visar 

att viktiga aktiviteter för att stötta medarbetarna i sin karriärutveckling är genom information 

och tydlighet kring vilka karriärmöjligheter som erbjuds inom företaget (Torrington et al, 

2008). Även kompetensutveckling är centralt i litteraturen om karriär (jfr Torrington et al, 

2008; Sicherman & Galor, 1990). Utifrån detta kan hävdas att företaget är på rätt spår i sina 

satsningar då de har uppmärksammat att det behövs mer kompetensutveckling och utbildning 

samtidigt som de har inlett ett arbete för att tydliggöra karriärvägarna inom företaget. 

Arbetsgivaren bör dock beakta vikten av information i den interna karriärhanteringen. Flera 

resultat i denna studie tyder på att informationen som kommuniceras ut har 

förbättringspotential på företaget. Exempelvis bör chefen delge mer information om de 

enskilda medarbetarnas karriärmöjligheter. Utvecklingssamtalen kan vara ett bra forum för 

detta, och för att minska skillnader mellan olika grupper av medarbetare kan särskilt beaktas 

att kvinnor, samt yngre medarbetare, upplever tillgången till information som sämre än 

övriga. 

 

6.3 Vilka ytterligare faktorer inverkar på de interna 
karriärmöjligheterna? 

Olika faktorer har i empirin visats påverka medarbetarnas faktiska eller upplevda möjligheter 

till intern karriär. Dessa diskuteras nedan i relation till tidigare forskning. 

 

6.3.1 Den inre drivkraften och egna kompetensen 

Både arbetsgivare och medarbetare anser att det huvudsakliga ansvaret för karriären ligger 

hos medarbetaren själv vilket stöds av både Baruch (2004) och Torrington et al (2008). Denna 

tendens skulle kunna ses som en konsekvens av samhällsutvecklingen och det förändrade 

arbetslivet (jfr Allvin et al, 2007). Detta då det numer ankommer på individen själv att 

utveckla sin anställningsbarhet och konkurrera inom arbetslivet (jfr Allvin et al, 2007). Såväl 

arbetsgivaren som medarbetarna menar dock att visst ansvar trots allt ligger hos arbetsgivaren. 

Ett ansvar, vilket Baruch (2004) och Torrington et al (2008) menar bör innefatta en 

möjliggörande och stödjande roll i karriärutvecklingen av sina medarbetare. Resultatet tyder 

på att detta ses som centralt även för respondenterna i denna studie.  

 

Medarbetarna anser att deras inre drivkraft är det som är av störst betydelse för den interna 

karriären. Detta framhävs även av arbetsgivaren då de menar att begränsningarna endast 

ligger hos individen själv och att de som visar ambition och framåtanda har stora möjligheter 

till intern karriär. En del av orsaken till att ansvaret för karriärer alltmer läggs hos individen är 

att karriärer inte är bundna till en specifik organisation (jfr Baruch, 2004; Torrington et al, 

2008). I denna studie handlar problemställningen dock om karriär i just en specifik 

organisation varför detta argument urholkas något i sammanhanget och vilket även borde göra 

medarbetarnas ansvar mindre självklart. Organisationen har, som empirin visat, fortfarande ett 

ansvar i att spela en stöttande och möjliggörande roll i karriärutvecklingen för sina 

medarbetare (jfr Baruch, 2004). 

 

Torrington et al (2008) menar att en konsekvens av att individen själv anses ansvara för sin 

karriär gör självutveckling till en kritisk faktor. Detta kan observeras i empirin då även den 

egna kompetensen, utöver drivkraft, anses ha en stor betydelse för den interna karriären. Som 

tillägg till vikten av kompetensutveckling och utbildning, som behandlats ovan, kan därför 

hävdas att förmågan och viljan hos individen att tillägna sig kompetensutvecklingen och själv 

utveckla sin egen kompetens även ses som viktig för den interna karriären på företaget. 
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Hallqvist (2005) beskriver hur en del människor ser sin karriär som något han eller hon själv 

konstruerar, vilket skulle kunna stämma överens med hur karriär konceptualiseras på 

företaget. Ett tecken på detta är att personlig utveckling nämns flera gånger som svar på 

frågan om vad karriär innebär för dig, vilket borde innebära att individen själv behöver göra 

en insats i sin karriärutveckling.  

 

6.3.2 Chefens roll 

Eftersom kompetens och kompetensutveckling anses spela en så pass stor roll i den interna 

karriärutvecklingen hamnar ett stort ansvar på cheferna inom organisationen vad gäller att 

identifiera kompetensbehoven hos medarbetarna. Detta lyfter både medarbetare och 

arbetsgivaren fram som en viktig del i chefens uppgift. Enligt medarbetarna har dessutom 

chefen en stor betydelse för den interna karriären. Arbetsgivarrepresentanterna lyfter även 

detta och anser att cheferna på företaget bör inspirera, peppa, lyssna och ge feedback på 

medarbetarnas individuella karriär- och utvecklingsambitioner. Garavan och Coolahan (1996) 

har dock sett att chefer ofta har otillräckliga kunskaper om sina medarbetares kompetenser 

och kunskaper. Något som kanske minskar risken för detta på det undersökta företaget är 

självskattningsmatrisen
7
 som cheferna ska använda för att identifiera utvecklingsområden hos 

sina medarbetare. Torrington et al (2008) menar exempelvis att verktyg för självutvärdering är 

ett sätt på vilket arbetsgivaren kan hjälpa medarbetaren i dess karriärutveckling. Empirin visar 

dock att medarbetarna inte anser sig få fullt tillräcklig information om sina karriärmöjligheter 

från sin chef. En av medarbetarna menar dessutom att man behöver bli mer uppmärksam på 

kompetens och bli bättre på att coacha medarbetare till utveckling. Dessa upptäckter skulle 

kunna tolkas bero på två orsaker, dels att chefernas egen kompetens behöver utvecklas (jfr 

Garavan & Coolahan, 1996) och dels att cheferna inte har fått tydliga direktiv för hur de ska 

arbeta med medarbetarnas karriärutveckling. Angående det förstnämnda finns därför inte 

nödvändigtvis behoven av kompetensutveckling endast hos medarbetarna på företaget utan 

även på de chefer som har ansvaret att uppmärksamma och uppmuntra medarbetarnas 

ambitioner (jfr Torrington et al, 2008). Att utbilda cheferna i karriärhantering kan vara ett sätt 

för det undersökta företaget att öka de interna karriärmöjligheterna (jfr Torrington et al, 2008). 

Vad gäller det senare alternativet påpekar arbetsgivaren att chefernas arbete med 

karriärutveckling är informellt och menar att detta kan innebära att chefernas roll blir något 

godtycklig och väldigt beroende av hur den enskilde chefen tolkar sitt ansvar och utför arbetet 

med karriärutveckling. Att chefen då anses spela så pass stor roll i karriärutvecklingen på 

företaget kan utgöra ett potentiellt problem eftersom arbetsgivaren samtidigt medger att de ser 

en risk i att enskilda individers karriärmöjligheter skulle kunna begränsas på grund av dennes 

chef. Tecken finns på att detta är ett reellt problem på företaget då en medarbetare uttrycker 

att cheferna inte uppmuntrar till rörlighet inom företaget eftersom de vill behålla sina 

medarbetare själva. Mintzberg (1994) lyfter fram vikten av att visa vilka vägar som chefer kan 

ta för att nå uppställda mål. Att arbeta fram mer tydliga direktiv och policys för hur cheferna 

ska arbeta med karriärutveckling skulle kunna vara ett sätt att visa vilken väg arbetsgivaren 

vill att cheferna ska ta för att kunna öka de interna karriärmöjligheterna hos sina medarbetare.  

 

Vidare visar resultatet att de yngre medarbetarna anser att chefen spelar en större roll än vad 

de äldre upplever. Dessutom ses att de yngsta medarbetarna värderar utvecklingssamtalet 

högre medan de som är äldst, samt de som har arbetat längst tid på företaget inte tycker att 

just det är ett viktigt verktyg för karriärutveckling. Att chefen och utvecklingssamtal med 

chefen har större betydelse för dessa personer skulle kunna kopplas till Scheins (1990) teori 

                                                
7 Se företagsbeskrivning, kapitel 1 
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om karriärankare. En persons karriärankare utvecklas genom en växande självinsikt kring 

individens styrkor och behov kopplat till jobbrelaterade val (Schein, 1988). Då de yngre 

medarbetarna eventuellt inte har utvecklat denna insikt, och därmed ett väletablerat 

karriärankare i lika stor utsträckning som de äldre, skulle dessa kunna ha ett större behov av 

input och stöd från sin chef. Feldman och Bolino (1996) menar att dessa personliga önskemål 

och karriärambitioner innebär en kritisk faktor i hur organisationen bör hantera sin 

kompetensförsörjning. Kopplas dessa resultat samman skulle en möjlig analys kunna vara att 

de yngsta medarbetarna behöver stöd från chefen i större utsträckning, och därför även 

värderar utvecklingssamtalen högre. Arbetsgivarrepresentanterna har visserligen 

uppmärksammat att det kan finnas personliga behov i karriärutvecklingen som kräver 

lyhördhet, men det verkar alltså även finnas en åldersaspekt i detta att ta särskild hänsyn till.  

 

6.3.3 Det interna nätverket 

Enligt intervjuerna menar arbetsgivarrepresentanterna att risken för att enskilda individers 

karriärmöjligheter begränsas på grund av dennes chef, minskar genom att det finns andra 

aktörer inom företaget som uppmärksammar potentiella talanger. Att medarbetarna anser att 

det interna nätverket är av stor betydelse för deras karriär kan tyda på att även de, i likhet med 

arbetsgivaren, lägger vikt vid fler och andra aktörer än sin chef. Sullivan (1999) påpekar dock 

att en företagskultur som främjar nätverksbildning och utveckling av personliga relationer är 

sällsynt. En möjlighet är att det interna nätverket anses lika betydelsefullt som chefen för den 

interna karriären på grund av att medarbetarna ser brister i den information de får av chefen. 

Detta kan göra att de tvingas förlita sig på andra källor och kontakter för information om 

exempelvis lediga tjänster. Både arbetsgivare och medarbetare verkar dock mena att denna 

brist kan kompenseras av att det finns många andra aktörer inom företaget som medarbetarna 

i så fall kan vända sig till och uppmärksamma på sin vilja att komma vidare inom företaget.  

 

En annan tolkning av resultatet är att det interna nätverket är oerhört viktigt för 

karriärutvecklingen oavsett vilken roll chefen har. Flera studier (Hall, 1996; Kram, 1996; 

Raider & Burt, 1996) har visat att tillgången till utvecklade nätverk och personliga relationer 

har en avgörande betydelse för individers karriärutveckling, vilket resultatet även tyder på i 

detta fall. En intressant aspekt kring betydelsen av det interna nätverket är dock att männen på 

företaget visade sig värdera detta högre än kvinnorna. Skillnader mellan kvinnor och mäns 

utvecklande och nyttjande av nätverk beskrivs av Kinding (1998) som bland annat menar att 

män tenderar att prioritera nätverkskontakter i högre grad än kvinnor och att de även har 

benägenhet att skapa flera och ytliga kontakter snarare än få och djupa. Resultatet tyder på att 

det föreligger en möjlighet att det förhåller sig på det viset även på detta företag. Att de 

manliga medarbetarna upplever sitt interna nätverk som viktigare för karriären och dessutom 

upplever sig få mer information om sina interna karriärmöjligheter än kvinnorna är viktigt att 

poängtera även då det finns en möjlighet att dessa förhållanden hänger ihop med varandra. 

Exakt vad detta beror på är svårt att utifrån det insamlade materialet dra några slutsatser kring 

men kan ändå, ur ett jämställdhetsperspektiv, vara en vikig aspekt för företaget som 

arbetsgivare att undersöka och möjligen åtgärda om det skulle behövas.  

  

6.4 Vad begränsar omfattningen av de interna karriärmöjligheterna?  

Arbetsgivaren lyfter ett antal olika faktorer som skulle kunna innebära en begränsning av de 

interna karriärmöjligheterna på företaget. Bland dessa nämns medarbetarnas flyttbenägenhet. 

Arbetsgivaren menar att möjligheterna till karriär kan vara mer omfattande på de större 

kontoren, och då främst huvudkontoret, eftersom det finns fler tjänster och är en större 
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rörlighet där. Detta verkar dock inte medarbetarna se som ett problem då de inte anser sig 

begränsade i sin interna karriär på grund av sina möjligheter att flytta geografiskt. 

Åldersskillnader har dock identifierats där de äldre medarbetarna upplever sig vara mer 

begränsade av geografiska orsaker än de yngsta medarbetarna. Detta skulle eventuellt kunna 

härröras till att yngre personer i större utsträckning är benägna att acceptera en större 

osäkerhet kring sina arbetsvillkor (jfr Torrington et al, 2008). Det skulle även kunna förklaras 

genom att de äldre medarbetarna på företaget har hunnit skapa fler och starkare anknytningar 

med sin omgivning, genom sociala och psykologiska kopplingar, och därmed är mer 

inbäddade på grund av detta (jfr Mitchell et al, 2001).  

 

Arbetsgivaren menar att ekonomin är den mest begränsande faktorn för den interna 

karriärutvecklingen. Även om arbetsgivaren främst ser ekonomin som ett problem då den 

sätter gränser för kompetensutvecklingen på företaget så menar de även att lönenivån på 

företaget kan vara en anledning till att medarbetare väljer att lämna organisationen. Ekonomin 

som en begränsande faktor styrks av medarbetarnas svar som tyder på ett visst missnöje med 

lön och förmåner på företaget. Däremot har tidigare forskning visat att företag som aktivt 

arbetar med karriärutveckling kan öka medarbetarnas arbetstillfredsställelse även utan att 

erbjuda konkurrenskraftiga löner (jfr Leavitt, 1996). Detta skulle kunna vara ett incitament för 

företaget att arbeta mer aktivt med just karriärutveckling för att kunna kompensera missnöjet 

med lönenivån. Påpekas bör att arbetstillfredsställelsen hos medarbetarna på företaget främst 

prediceras av huruvida man känner en stolthet över att arbeta på företaget samt hur tydliga 

karriärvägar som erbjuds. Detta skulle kunna ses som ett stöd för Leavitts (1996) forskning, 

då hur nöjda medarbetarna är med sitt arbete verkar bero på andra faktorer än de ekonomiska.  

 

Arbetsgivaren menar vidare att det kan finnas en generationsskillnad i vad medarbetarna har 

för ambitioner och behov vilket eventuellt gör det svårt att hitta talanger som är intresserade 

av att göra en hierarkisk karriär och bli chefer. Snarare tror arbetsgivaren att yngre personer 

på företaget kanske har större fokus på graden av utmaning i arbetsuppgifterna, frihet samt 

balans i livet. En tolkning som kan göras utifrån intervjumaterialet är att arbetsgivaren ser en 

möjlig utmaning i att identifiera och öka karriärmöjligheterna för de som konceptualiserar 

karriär på ett alternativt sätt. Carless och Wintle (2007) har funnit att organisationer som låter 

de medarbetare som vill sträva efter ett aktivt familjeliv och fritid och samtidigt erbjuder 

dessa lika mycket utvecklings- och karriärmöjligheter som andra medarbetare skattas som mer 

attraktiva av jobbsökande än organisationer som erbjuder antingen stora karriärmöjligheter 

eller mer livsbalans. Författarna drar slutsatsen att karriärpolicys som kombinerar stora 

utvecklingsmöjligheter med en ökad livsbalans tilltalar unga jobbsökande. Att eftersöka frihet 

och balans i livet, som arbetsgivarerepresentanterna lyfter fram, kanske alltså inte alls 

utesluter en vilja att göra hierarkisk karriär och bli chef. Företagsledning står måhända inför 

utmaningen att kunna erbjuda livsbalans och karriärmöjligheter samtidigt i högre utsträckning 

om målet är att tillmötesgå de yngre medarbetarnas ambitioner och behov.  

 

Vissa författare menar vidare att det finns skillnader mellan olika generationer kring vad man 

värderar i arbetslivet, exempelvis utifrån att äldre personers behov tenderar att vara av ett mer 

trygghetssökande slag än yngres (jfr Carle, 2003; Torrington et al, 2008). I samband med 

generationsskiftet på arbetsmarknaden förändras alltså vissa värderingar kring arbetsliv och 

karriär vilket, enligt McDougall och Vaughan (1996), kan jämföras med att det skett en 

förskjutning av det psykologiska kontraktet mellan arbetsgivare och arbetstagare. Det kan 

alltså vara en förändring av det psykologiska kontraktet på arbetsplatsen som arbetsgivaren 

har identifierat som en problematik på företaget. Herriot et al (1994) menar att ett nytt 

psykologiskt kontrakt måste etableras där organisationer tydliggör vilka förväntningar de har 
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på sina medarbetare samtidigt som de måste förstå och tillmötesgå medarbetarna i deras 

karriärplaner. I takt med generationsväxlingen på företaget skulle detta eventuellt kunna 

implementeras i det framtida arbetet med den interna karriärutvecklingen.  

 

Generellt sett har inte medarbetarna skattat någon faktor i enkäten som direkt begränsande ur 

karriärsynpunkt. Skillnader kunde dock identifieras mellan kvinnor och män där kvinnor 

verkar uppleva en större begränsning på basis av sin kompetens samt på grund av den interna 

konkurrensen. Muhonen (1999) menar att kvinnor ofta är sämre än män på att marknadsföra 

sig själva och hyser ett större tvivel kring sin egen förmåga och begåvning. De upplever också 

i större utsträckning att deras personlighet skulle kunna begränsa deras karriärutveckling 

(Muhonen, 1999). Detta skulle kunna vara en möjlig förklaringsgrund till att de kvinnliga 

medarbetarna upplever att de begränsas i större utsträckning i sin karriär än män. Intressant 

nog upplever inte kvinnorna på företaget att de har mindre möjlighet att få ett likvärdigt eller 

bättre arbete någon annanstans än männen. Detta kan anses tala mot att kvinnorna skulle hysa 

ett större tvivel på sig själva. Om så är fallet kanske förklaringen till den upplevda 

begränsningen inte bara står att finna hos kvinnornas egen upplevelse av osäkerhet utan även 

kan härledas till hur det faktiskt ser ut på företaget. Garavan och Coolahan (1996) menar att 

karriärmöjligheter och karriärutveckling begränsas inom organisationer beroende på en 

kombination av organisatoriska och individuella faktorer, vilket skulle kunna tolkas stödjande 

för denna tes. Däremot verkar inte medarbetarna själva uppleva att det finns en 

genusproblematik kopplat till de interna karriärmöjligheterna då könstillhörigheten i sig inte 

upplevs begränsande och det inte finns någon skillnad i hur man upplever sina 

karriärmöjligheter generellt sett.  

 

 

6.5 Rörlighet och den interna karriären 

Tidigare forskning har visat att en av de mest avgörande faktorerna för hög lojalitet och 

engagemang gentemot arbetsgivaren kommer ur en positiv uppfattning kring 

karriärmöjligheterna på företaget (Purcell et al, 2003). Generellt sett anser medarbetarna att de 

interna karriärmöjligheterna är ganska viktiga för att de skall stanna kvar inom företaget. 

Arbetsgivarrepresentanterna verkar dock inte se de interna karriärmöjligheterna som 

företagets främsta konkurrensfaktor för att behålla medarbetare på företaget, utan lyfter 

istället fram att de på olika sätt försöker att vara en attraktiv arbetsgivare samt den höga 

arbetstillfredsställelsen som bidragande orsaker till den relativt låga personalomsättningen. 

 

De som planerar att stanna på företaget endast upp till ett år anser dock de interna 

karriärmöjligheterna vara mycket viktiga för att de skall stanna på företaget och samma grupp 

anser sig dessutom ha mindre möjlighet till karriär. Det går alltså att, utifrån empirin, 

konstatera att det finns en grupp medarbetare på företaget som anser att de har små interna 

möjligheter till karriär på företaget och som även ser de interna karriärmöjligheterna som 

mycket viktigt för valet att stanna kvar. Dessa medarbetare anser sig även vara mycket 

attraktiva på den externa arbetsmarknaden. Att dessa personer tänker lämna företaget inom ett 

år kan tolkas som en konsekvens av dessa förhållanden. Det går förmodligen att argumentera 

för att dessa personer kanske hade valt att stanna längre på företaget om interna 

karriärmöjligheter hade funnits i större utsträckning. En möjlig tolkning av resultatet är att 

dessa personer ser den interna arbetsmarknaden som svag och därför väljer att stanna endast 

om det inte finns attraktiva erbjudanden utanför organisationen (jfr Hansson, 2005). En sådan 

problematik kan vara svår att dölja gentemot den externa arbetsmarknaden (Hansson, 2005) 

vilket även skulle kunna påverka företagets arbetsgivarvarumärke.  
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Arbetsgivaren menar dock att företaget medvetet satsar på de medarbetare som identifierats 

som nyckelpersoner eftersom dessa brukar vara snabba att söka sig vidare till ett annat 

företag. Frågan som företaget kanske måste ställa sig är ifall man verkligen når ut med dessa 

satsningar eftersom så pass många i den grupp som värderar interna karriärmöjligheter som 

mycket viktiga för valet att stanna kvar också söker jobb på andra företag. Hälften av dessa 

har sökt jobb hos andra arbetsgivare det senaste året och en tredjedel vill byta jobb inom ett 

år, vilket skulle kunna tolkas bero på att dessa medarbetare inte ser de interna 

karriärmöjligheterna som tillräckligt goda för att vilja stanna kvar på företaget någon längre 

tid. Risken finns även att vissa av de nyckelpersoner som arbetsgivaren identifierat återfinns i 

den grupp som vill lämna företaget inom ett år eftersom dessa anser sig ha en mycket hög 

anställningsbarhet på arbetsmarknaden. Därför är det viktigt att uppmärksamma dessa 

individer då de kan besitta ett värdeskapande kunskaps- och humankapital, som riskerar att gå 

förlorat (jfr Barney, 1991; Hamel och Prahalad, 1990). Att försöka behålla medarbetare på 

företaget är även viktigt ur ett ekonomiskt perspektiv, eftersom ökad personalomsättning kan 

medföra höga kostnader (jfr Chen et al, 2003).  

 

Sammanfattningsvis verkar de interna karriärmöjligheterna vara en viktig faktor för vissa 

medarbetares intentioner att lämna företaget. Det har däremot inte direkt gått att identifiera 

huruvida de interna karriärmöjligheterna får medarbetare att stanna på företaget. Att det inte 

setts några starka tecken på detta i empirin behöver dock inte betyda att det inte finns de som 

stannar på grund av att de anser sig ha goda interna karriärmöjligheter. Resultatet visar att 

över hälften av medarbetarna inte har sökt arbete på andra företag det senaste året trots att de 

anser sig vara attraktiva på arbetsmarknaden. Detta stämmer överrens med 

arbetsgivarrepresentanternas uppfattningar då de menar att en väldigt stor del av dess 

medarbetare är mycket kompetent och har en hög anställningsbarhet men trots detta väljer att 

stanna. Det verkar alltså som att medarbetarnas upplevelse av sina alternativ på 

arbetsmarknaden inte förklarar varför de stannar på företaget, något som även tidigare 

forskning har visat (jfr Mitchell et al, 2001; Maertz & Campion, 1998). Hälften av 

medarbetarna planerar att stanna på företaget i mer än två år, varav 18 procent i över fem år. 

Arbetsgivaren anser även att den nuvarande personalomsättningen är ganska låg för företagets 

specifika bransch. Dessa resultat tyder på att företaget generellt sett inte har svårt att behålla 

medarbetare.  

 

För att nå en förståelse kring vilka alternativa förklaringar, utöver de interna 

karriärmöjligheterna, som får medarbetarna att vilja stanna på företaget, undersöktes hur 

medarbetarna upplever sina arbetsvillkor samt hur nöjda de är med sitt arbete. Medarbetarna 

är enligt empirin nöjda med sitt arbete, men då medarbetares faktiska attityder till sitt arbete 

spelar en ganska liten roll i deras mobilitet mellan företag (Mitchell et al, 2001) kan inte med 

säkerhet sägas att arbetstillfredsställelsen är en avgörande faktor i medarbetarnas beslut att 

stanna på företaget. En faktor som sticker ut i resultatet är medarbetarnas stolthet över att 

arbeta på det undersökta företaget. Detta fick ett högt medelvärde och kan dessutom till 20 

procent förklara medarbetarnas arbetstillfredsställelse. Detta tyder på att medarbetarna är 

hängivna sin arbetsgivare och därmed har en hög fit (jfr Mitchell et al, 2001). En hög fit 

borgar för att medarbetarna är professionellt och personligen knutna till företaget (jfr Mitchell 

et al, 2001). Känslan av stolthet skulle också kunna härledas till att medarbetarna känner en 

stark person-organisation fit (PO fit) till företaget (jfr Carless, 2005). Det finns i så fall en 

matchning mellan medarbetarna, den undersökta organisationen och dess egenskaper. Detta 

kan utgöra en förklaringsgrund till att många av medarbetarna väljer att stanna i 

organisationen (jfr Bretz & Judge, 1994; Schneider et al, 1995). Vidare anser sig 
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medarbetarna ha en bra social arbetsmiljö. Detta skulle kunna tyda på att det finns sociala och 

psykologiska kopplingar, links, mellan individerna och deras kollegor på arbetet (jfr Mitchell 

et al, 2001). Dessa kopplingar skulle riskera att skadas om medarbetarna lämnade sitt arbete 

(jfr Mitchell et al, 2001). Graden av sacrifice hos medarbetarna kan också öka på grund av 

den sociala anknytningen, då det kan upplevas som en stor uppoffring att behöva lämna sina 

kollegor och sin trygghet (jfr Mitchell et al, 2001). Sammantaget finns det alltså tecken på 

viss inbäddning på företaget. Om detta stämmer skulle detta kunna förklara och förutsäga 

medarbetarnas intentioner att stanna på företaget (Bergiel et al 2009), trots att de inte upplever 

de interna karriärmöjligheterna som mycket goda.  

 

Något som talar mot inbäddning är att medarbetarna inte anser sig vara begränsade i sina 

möjligheter att flytta geografiskt. Den fysiska omgivningen samt familj och vänner är 

nämligen starkt förknippade med inbäddning genom links, vilket eventuellt skulle gå förlorat 

vid en geografisk flytt. Lönen skapar förmodligen inte heller någon inbäddning bland 

medarbetarna på det undersökta företaget eftersom de inte anser sig ha en särskilt god 

löneutveckling. Detta minskar nämligen den upplevda uppoffringen, sacrifice, av att lämna 

företaget för ett annat (jfr Mitchell et al, 2001). Tillgången till kompetensutveckling på 

företaget anses av medarbetarna vara medelgoda, vilket skulle kunna tyda på att 

medarbetarnas upplevda person-job fit (PJ fit) inte är tillräckligt stark för att vara en 

avgörande faktor i valet att stanna kvar på företaget. Detta eftersom PJ fit förutsätter en 

matchning mellan individen och de kompetenskrav som ställs i ett specifikt arbete (Carless, 

2005). Att det finns ett behov av ökad kompetensutveckling kan ses som ett tecken på att 

kompetenskraven inte alltid upplevs som matchade av medarbetarna.  

 

En tolkning av empirin i relation till tidigare forskning om personalomsättning är att det finns 

några faktorer som talar för inbäddning och att PO fit existerar hos medarbetarna på företaget 

samtidigt som andra faktorer hindrar inbäddningen från att bli mycket stark. Arbetsgivaren 

skulle dock indirekt kunna öka inbäddningen på företaget genom att förbättra karriär- och 

utvecklingsmöjligheterna (Bergiel et al, 2009). På så sätt skulle de interna 

karriärmöjligheterna kunna bli en anledning till att stanna på företaget istället för att lämna 

det.  
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7 AVSLUTANDE DISKUSSION OCH SLUTSATSER 
 

I detta kapitel förs en avslutande diskussion och en presentation av slutsatser. Detta kapitel 

syftar till att övergripande resonera kring särskilt intressanta eller motsägelsefulla aspekter 

av ovanstående diskussion samt till att ge förslag på studiens praktiska tillämpbarhet. I 

slutsatserna söks ge svar på studiens fyra frågeställningar. 

 

7.1 Avslutande diskussion 

En avslutande reflektion som kan göras utifrån ovanstående kapitel rör möjligheten att det 

råder brist på tjänster eller positioner på företaget vilket i sin tur sätter en begränsning för de 

interna karriärmöjligheterna. En analys av den insamlade empirin pekar på att det delvis 

verkar råda en spänning på det studerade företaget mellan å ena sidan en låg rörlighet och å 

andra sidan en vilja att utvecklas i sin karriär. Enligt en av arbetsgivarrepresentanterna kan 

den relativt låga personalomsättningen minska chanserna för en del medarbetare att nå på den 

position som man, i karriärsyfte, önskar härnäst. Resultatet visar att medarbetarna inte är helt 

och hållet nöjda med de interna karriärmöjligheterna och att de inte i någon stor utsträckning 

tror att de kommer att byta tjänst under sin anställningstid. Flera möjliga orsaker till dessa 

resultat har diskuterats ovan, varav en förklaring skulle kunna grundas i att 

möjlighetsstrukturen på företaget är för låg för att skapa höga förväntningar om befordran och 

förflyttning (jfr Kanter, 1977). Då möjlighetsstrukturerna bestäms av de karriärsteg och 

befordringsmöjligheter som följer med ett visst arbete tyder detta på en tjänstepositionsbrist 

på företaget. Arbetsgivarrepresentanterna menar dock att just mångfalden av tjänster och 

kompetensområden att förflytta sig mellan inom företaget möjliggör internkarriärer vilket 

talar mot denna tes. Denna mångfald av tjänster innefattar däremot både horisontella och 

vertikala förflyttningar. En möjlig tolkning som skulle kunna göras av de två olika empiriska 

datan i jämförelse med varandra är att det är lättare att förflytta sig horisontellt än vertikalt 

inom företaget. Om detta stämmer skulle det kunna förklara varför karriärmöjligheterna och 

utsikterna att överhuvudtaget byta tjänst inom företaget upplevs som relativt låga av 

medarbetarna trots de många olika tjänste- och kompetensområdena. McDougall och Vaughan 

(1996) påpekar att organisationer idag faktiskt har blivit plattare och inte längre kan erbjuda 

lika många vertikala karriärsteg. Risken finns därför att medarbetarnas förväntningar på sin 

karriärutveckling inte tillmötesgås av arbetsgivaren, och i sin tur påverkar motivation, 

prestation samt viljan att stanna på det studerade företaget negativt (jfr Baruch, 2004; 

McDougall och Vaughan, 1996). Ett sätt för arbetsgivaren att hantera denna spänning mellan 

medarbetarnas förväntningar å ena sidan och deras reella möjligheter att förflytta sig vertikalt 

å andra sidan, kan vara att försöka etablera ett nytt psykologiskt kontrakt som tydliggör vad 

de olika parterna förväntar sig av varandra och vad som i gengäld är faktiskt möjligt att 

erbjuda (jfr Baruch, 2003; Herriot et al, 1994). Detta skulle kunna göras bland annat genom 

tydliggörandet och utvecklingen av de interna karriärvägarna, vilket arbetsgivaren 

uppmärksammat som ett önskemål från medarbetarna. 

  

En fråga som väcks då det verkar som att det råder en brist på tjänster och positioner för 

medarbetare att förflytta sig vertikalt till, är hur detta påverkar intentionerna att stanna på eller 

lämna företaget. En positiv uppfattning om interna karriärmöjligheter är en av de mest 

avgörande faktorerna för hög lojalitet och engagemang gentemot arbetsgivaren (Purcell et al, 

2003), vilket även medarbetarna verkar tycka då dessa anses ganska viktiga för att de ska 

stanna på företaget. Trots detta planerar hälften av medarbetarna att stanna på företaget i mer 

än två år, varav 18 procent i över fem år, och personalomsättningen är relativt låg. En möjlig 

tolkning som ligger nära till hands för att förklara dessa paradoxala förhållanden är att det 
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trots allt inte är de interna karriärmöjligheter som är viktigast för beslutet att stanna på 

företaget. En möjlig analys, som baseras på diskussionen i stycke 6.5, är att 

inbäddningsmekanismer samt en stark känsla av PO-fit mildrar och motverkar effekten av den 

eventuella positionsbristen på företaget och således påverkar vissa medarbetarnas intention att 

stanna. Men som tidigare diskuterats, så verkar det ändå som att de interna 

karriärmöjligheterna är en mycket viktig faktor för vissa medarbetares intentioner att lämna 

företaget och att dessa individer kan vara några av dem som arbetsgivaren pekar ut som 

nyckelpersoner på företaget.  

 

En möjlig tolkning av detta är att det finns vissa medarbetare på företaget som vill ha en 

snabb karriärutveckling för att vilja stanna på företaget längre än ett par år och samtidigt vissa 

medarbetare som stannar länge på sin nuvarande tjänst, eventuellt på grund av 

inbäddningsmekanismer, och bidrar till en låg rörlighet och personalomsättning. Hur denna 

motsättning bör hanteras av arbetsgivaren är möjligen en fråga om att utöka 

individanpassningen i företagets karriärhantering och att låta de personliga värderingarna och 

målen få styra i större utsträckning (jfr Feldman & Bolino, 1996; McDougall & Vaughan, 

1996). Chen et al (2003) hävdar att företag måste tillgodose sina medarbetares särskilda viljor 

och värderingar i karriärutveckling för att öka både medarbetarnas trivsel och organisationens 

resultat. Vidare så skriver Rolfer (1999) att en ”god rörlighet” kan åstadkommas internt i 

organisationer genom att arbeta fram karriärsystem som möjliggör en systematisk rörlighet i 

organisationen. Detta kan göras genom att kontinuerligt utveckla och bredda medarbetarnas 

kompetens för att möjliggöra karriärförändringar och arbetsbyten inom företag. Återigen blir 

alltså medarbetarnas kompetens och utveckling en central pusselbit för att den interna 

karriärutvecklingen samt rörligheten på det studerade företaget ska kunna ökas. Genom att 

kombinera en satsning på kompetensutveckling och utbildning med individanpassade 

behovslösningar kan den interna karriärhanteringen utvecklas via både organisatoriska och 

individuella kanaler. Förhoppningsvis kan även den interna rörligheten ökas samtidigt som 

nyckelpersoner behålls inom organisationen i större utsträckning.    

 

7.2 Slutsatser 

Nedan presenteras de slutsatser som dragits utifrån studiens fyra frågeställningar. 

 

7.2.1 Hur karaktäriseras de interna karriärmöjligheterna vid det aktuella 

företaget, samt vilka likheter och skillnader finns mellan arbetsgivarens och 

medarbetarnas uppfattningar kring detta? 

Denna studie har visat att arbetsgivarrepresentanterna på företaget karaktäriserar de interna 

karriärmöjligheterna som aningen mer omfattande än vad medarbetarna gör. Sammantaget 

pekar analysen på att det finns möjligheter att utveckla och förbättra de interna 

karriärmöjligheterna inom det studerade företaget. Den faktor som kan förstås som mest 

betydelsefull för upplevelsen av de interna karriärmöjligheterna är kompetensutveckling. 

Resultatet har dock visat att arbetsgivaren inte ser kompetensutveckling som ett verktyg för 

karriärutveckling i lika hög grad som medarbetarna gör och man upplever också att man 

tidigare brustit i att kompetensutveckla sin personal till att kunna ta högre tjänster. 

Karriärmöjligheterna inom företaget skulle därmed kunna påverkas på ett positivt sätt genom 

att möjligheterna till kompetensutveckling ökas samt att arbetet med detta integreras i 

karriärhanteringen.   
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Då cheferna, enligt arbetsgivarrepresentanterna, för närvarande arbetar med sina medarbetares 

karriärutveckling på ett informellt och ibland godtyckligt sätt kan det vara aktuellt att försöka 

skapa ett gemensamt arbetssätt bland dessa. Detta inte minst då både medarbetarna och 

arbetsgivarrepresentanterna är överens om att chefen har en mycket viktig roll för de interna 

karriärmöjligheterna på företaget. Medarbetarna värderar även information, kommunikation 

och uppmärksamhet som viktiga medel för deras interna karriär. Deras förväntningar på sin 

chef består främst i att bli sedda och uppmärksammade för sina arbetsinsatser och 

karriärambitioner. Eventuella satsningar inom kompetensutveckling skulle möjligen även 

kunna omfatta chefer på företaget för att på så sätt skapa ett mer enhetligt arbetssätt kring 

karriärhantering.  

 

Ett sätt att förstå de skillnader i hur medarbetarna och arbetsgivaren karaktäriserar de interna 

karriärmöjligheterna på företaget är genom att sätta fokus på avsaknaden av tydlig strategi för 

karriärhanteringen. Genom att, i enlighet med medarbetarnas önskan, skapa en process för 

tydliga karriärvägar på företaget kan rimliga förväntningar skapas mellan arbetsgivare och 

medarbetare eftersom arbetsgivaren då får en chans att visa hur de faktiska möjligheterna till 

karriär inom företaget kan se ut. Detta kan även vara ett sätt att skapa ett nytt psykologiskt 

kontrakt mellan parterna kring de interna karriärmöjligheterna. 

 

7.2.2 Vilken betydelse har de interna karriärmöjligheterna relativt arbetsvillkor 

och arbetstillfredsställelse för medarbetarnas beslut att stanna på företaget? 

Betydelsen av de interna karriärmöjligheterna är för en del av medarbetarna mycket viktiga 

för deras intentioner att lämna företaget. För andra medarbetare verkar de interna 

karriärmöjligheterna inte vara lika betydelsefulla varken för beslutet att stanna eller lämna 

företaget. Istället har det diskuterats huruvida en del aspekter av arbetsvillkoren och 

arbetstillfredsställelsen har skapat viss inbäddning och PO-fit som påverkar medarbetarna i 

deras beslut att stanna på företaget. 

 

7.2.3 Hur ser arbetsgivaren på betydelsen av interna karriärmöjligheter för 

medarbetarnas beslut att stanna på företaget, samt vilka likheter och skillnader 

finns mellan arbetsgivarens och medarbetarnas uppfattningar kring detta? 

Arbetsgivarrepresentanterna förefaller inte se de interna karriärmöjligheterna som företagets 

främsta konkurrensfaktor för att behålla medarbetare på företaget. Istället lyfts faktorer som 

den höga arbetstillfredsställelsen samt företagets arbete för att vara en attraktiv arbetsgivare 

fram som bidragande orsaker till den relativt låga personalomsättningen. Arbetsgivaren 

upplever inte heller rörligheten ut från företaget som ett problem. Sammantaget finns det stora 

likheter mellan hur arbetsgivaren och medarbetarna uppfattar detta, då många utav 

medarbetarna trivs på företaget, känner en stolthet över att arbeta där och planerar att stanna i 

två år eller mer. Däremot finns det, som diskuterats ovan, en grupp medarbetare som inte 

upplever sig ha tillräckligt omfattande interna karriärmöjligheter för att vilja stanna någon 

längre tid på företaget. Då dessa även upplever sig vara mycket anställningsbara finns det en 

risk att vissa av dessa är framtida nyckelpersoner, vilka arbetsgivarrepresentanterna säger sig 

vilja satsa extra mycket på. För att verkligen kunna vara en attraktiv arbetsgivare för samtliga 

medarbetare på företaget kanske de interna karriärmöjligheterna är något för företaget att göra 

en extra kraftansträngning på. Vidare krävs det eventuellt fler och andra metoder för att chefer 

och andra aktörer inom företaget verkligen ska kunna uppmärksamma och se de medarbetare 

som har stora karriärambitioner.  
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7.2.4 Skiljer sig medarbetarnas uppfattningar åt beroende på kön, ålder eller 

anställningstid på företaget? 

I det stora hela visar resultatet att uppfattningarna om de interna karriärmöjligheterna, samt 

dess betydelse för beslutet att stanna på företaget, har större likheter än skillnader beroende på 

kön, ålder eller anställningstid. Bland de relativt få signifikanta skillnader som upptäcktes 

framträder dock några som kanske bör uppmärksammas lite extra. Män har funnits värdera 

sitt nätverk som mer betydande för den interna karriären än kvinnor och de anser sig även få 

mer information om sina karriärmöjligheter. Det kan finnas en möjlighet att dessa skillnader 

hänger samman på så vis att män får en del av denna information genom sitt nätverk.  Exakt 

vad dessa skillnader egentligen beror på är svårt att utifrån det insamlade materialet dra några 

generella slutsatser kring men kan ändå, ur ett jämställdhetsperspektiv, vara en vikig aspekt 

för företaget som arbetsgivare att undersöka och möjligen åtgärda om det skulle behövas. 

 

Vidare visar resultatet att de yngre medarbetarna anser att chefen spelar en större roll än vad 

de äldre upplever. Dessutom ses att de yngsta medarbetarna värderar utvecklingssamtalet 

högre medan de som är äldst, samt de som har arbetat längst tid på företaget inte tycker att 

utvecklingssamtalet är ett viktigt verktyg för karriärutveckling. Kopplas dessa resultat 

samman skulle en möjlig analys, vilket diskuteras i föregående kapitel, kunna vara att de 

yngsta medarbetarna behöver stöd från chefen i större utsträckning, och därför även värderar 

utvecklingssamtalen högre. Arbetsgivarrepresentanterna har visserligen uppmärksammat att 

det kan finnas personliga behov i karriärutvecklingen som kräver lyhördhet, men det verkar 

alltså även finnas en åldersaspekt i detta att ta särskild hänsyn till. 

 

 

7.3 Förslag till vidare forskning 

En intressant aspekt att undersöka vidare skulle vara hur eventuella skillnader mellan kvinnor 

och män ser kring användandet och inställningen till interna nätverk och information. 

 

En annan fundering som uppkommit under arbetets gång är hur inställningen till karriär kan 

ha förändrats över tid? Finns det skillnader beroende på generationer, ålder eller 

utbildningsnivå? 
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BILAGOR 
Bilaga 1  

Korrelationer, beskrivande statistik och reliabilitet 
Variabler M Sd 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
 
1. Jag är nöjd med mitt nuvarande    
arbete 4.01 0.75 - 
2. Jag anser att jag har en bra  
social arbetsmiljö 4.19 0.79 0.37* - 
3. Jag anser att jag har godamöjligheter  
till kompetensutveckling inom [företagsnamn] 3.48 1.04 0.33* 0.30* - 
4. Jag anser att min chef ger 
mig tillräcklig feedback 3.50 1.03 0.31* 0.44* 0.37* - 
5. Jag anser att jag har haft  en till- 
fredsställande löneutveckling på [företagsnamn] 2.71 1.07 0.26* 0.02 0.32* 0.20* - 
6. Jag anser att jag har bra   
balans mellan arbete och fritid  3.34 1,06 0.25* 0.21* 0.32* 0.18* 0.22* - 
7. Jag anser att [företagsnamn] erbjuder  
attraktiva anställningsförmåner 2.56 1.00 0.29* 0.23* 0.33* 0.45* 0.49* 0.41* - 
8. Jag känner stolthet över   
att arbeta på [företagsnamn] 3.99 0.84 0.47* 0.61* 0.45* 0.42* 0.27** 0,17* 0.39* - 
9. Jag anser att mina möjligheter att  
göra karriär inom [företagsnamn] är goda 3.27 1.08 0.36* 0.40* 0.60* 0.34* 0.38* 0.14 0.35* 0.37* - 
10. Jag anser att det finns tydliga  
karriärvägar inom [företagsnamn] 2.65 0.97 0,32* 0,14 0,31* 0,23* 0,11 0,09 0,31* 0,21 0,46* - 
11. Jag anser att jag har goda   
möjligheter att få ett likvärdigt eller  4.01 0.80 - 0.12 - 0.87 0.01 - 0.15 - 0,02 0,21* - 0,18* - 0,06 -0,161 - 0.13 
bättre arbete hos en annan arbetsgivare 

Alpha: * p<.05 (N= 96) 
 
 



 

Bilaga 2 

Beroende variabel - Jag är nöjd  

med mitt nuvarande arbete B Std. Error Beta 

Step 1 (Constant) 1,69 0,57  

Jag anser att jag har en bra social arbetsmiljö 0,15 0,11 ,156 

Jag anser att jag har goda möjligheter till 
kompetensutveckling inom [företagsnamn] 

-0,03 0,09 -,042 

Jag anser att min chef ger mig tillräcklig feedback  0,02 0,08 ,033 

Jag anser att jag har goda möjligheter att få ett likvärdigt 

eller bättre arbete hos en annan arbetsgivare  

-0,09 0,09 -,101 

Jag anser att jag har haft en tillfredsställande 

löneutveckling på [företagsnamn]  

0,10 0,08 ,137 

Jag anser att jag har bra balans mellan arbete och fritid  0,13 0,08 ,183 

Jag anser att [företagsnamn] erbjuder attraktiva 

anställningsförmåner  

-0,09 0,09 -,119 

Jag känner stolthet över att arbeta på [företagsnamn] 0,25 0,10 ,285 

Jag anser att mina möjligheter att göra karriär inom 

[företagsnamn] är goda 

0,08 0,09 ,108 

Jag anser att det finns tydliga karriärvägar inom 

[företagsnamn]. 

0,15 0,08 ,188 

Step 2 (Constant) 1,70 0,57  

Jag anser att jag har en bra social arbetsmiljö 0,16 0,10 ,166 

Jag anser att jag har goda möjligheter till 

kompetensutveckling inom [företagsnamn] 

-0,03 0,09 -,038 

Jag anser att jag har goda möjligheter att få ett likvärdigt 

eller bättre arbete hos en annan arbetsgivare  

-0,10 0,09 -,102 

Jag anser att jag har haft en tillfredsställande 

löneutveckling på [företagsnamn]  

0,10 0,08 ,135 

Jag anser att jag har bra balans mellan arbete och fritid  0,13 0,07 ,181 

Jag anser att [företagsnamn] erbjuder attraktiva 

anställningsförmåner  

-,081 0,09 -,109 

Jag känner stolthet över att arbeta på [företagsnamn] 0,26 0,10 ,287 

Jag anser att mina möjligheter att göra karriär inom 

[företagsnamn] är goda 

0,08 0,09 ,113 

Jag anser att det finns tydliga karriärvägar inom 

[företagsnamn]. 

0,14 0,08 ,188 

Step 3 (Constant) 1,71 0,56  

Jag anser att jag har en bra social arbetsmiljö ,15 0,10 ,161 

Jag anser att jag har goda möjligheter att få ett likvärdigt 

eller bättre arbete hos en annan arbetsgivare  

-0,10 0,09 -,105 

Jag anser att jag har haft en tillfredsställande 

löneutveckling på [företagsnamn]  

0,10 0,07 ,133 

Jag anser att jag har bra balans mellan arbete och fritid  0,12 0,07 ,174 

Jag anser att [företagsnamn] erbjuder attraktiva 

anställningsförmåner  

-0,08 0,09 -,107 

Jag känner stolthet över att arbeta på [företagsnamn] 0,25 0,10 ,280 

Jag anser att mina möjligheter att göra karriär inom 

[företagsnamn] är goda 

0,07 0,08 ,095 

Jag anser att det finns tydliga karriärvägar inom 

[företagsnamn]. 

0,14 0,08 ,186 



 

Step 4 (Constant) 1,78 0,56  

Jag anser att jag har en bra social arbetsmiljö 0,15 0,10 ,155 

Jag anser att jag har goda möjligheter att få ett likvärdigt 
eller bättre arbete hos en annan arbetsgivare  

-0,11 0,09 -,115 

Jag anser att jag har haft en tillfredsställande 

löneutveckling på [företagsnamn]  

0,11 0,07 ,158 

Jag anser att jag har bra balans mellan arbete och fritid  0,13 0,07 ,178 

Jag anser att [företagsnamn] erbjuder attraktiva 

anställningsförmåner  

-0,08 0,09 -,109 

Jag känner stolthet över att arbeta på [företagsnamn] 0,27 0,10 ,304 

Jag anser att det finns tydliga karriärvägar inom 

[företagsnamn]. 

0,17 0,07 ,222 

Step 5 (Constant) 1,76 0,56  

Jag anser att jag har en bra social arbetsmiljö 0,15 0,10 ,154 

Jag anser att jag har goda möjligheter att få ett likvärdigt 

eller bättre arbete hos en annan arbetsgivare  

-0,09 0,08 -,093 

Jag anser att jag har haft en tillfredsställande 

löneutveckling på [företagsnamn]  

0,09 0,07 ,121 

Jag anser att jag har bra balans mellan arbete och fritid  0,10 0,07 ,143 

Jag känner stolthet över att arbeta på [företagsnamn] 0,25 0,10 ,282 

Jag anser att det finns tydliga karriärvägar inom 

[företagsnamn]. 

0,16 0,07 ,203 

Step 6 (Constant) 1,39 0,42  

Jag anser att jag har en bra social arbetsmiljö 0,16 0,10 ,166 

Jag anser att jag har haft en tillfredsställande 

löneutveckling på [företagsnamn]  

0,09 0,07 ,127 

Jag anser att jag har bra balans mellan arbete och fritid  0,08 0,064 ,119 

Jag känner stolthet över att arbeta på [företagsnamn] 0,25 0,10 ,282 

Jag anser att det finns tydliga karriärvägar inom 

[företagsnamn]. 

0,17 0,07 ,215 

Step 7 (Constant) 1,52 0,41  

Jag anser att jag har en bra social arbetsmiljö 0,18 0,10 ,191 

Jag anser att jag har haft en tillfredsställande 

löneutveckling på [företagsnamn]  

0,11 0,06 ,152 

Jag känner stolthet över att arbeta på [företagsnamn] 0,25 0,10 ,281 

Jag anser att det finns tydliga karriärvägar inom 

[företagsnamn]. 

0,17 0,07 ,219 

Note: R2 = .589a for step 1, ∆R2 = .000 for step 2 (p<.001), ∆R2 = .000 for step 3 (p<.001), ∆R2 = -.006 for step 4 
(p<.001), ∆R2 = -.006 for step 5 (p<.001), ∆R2 = -.008 for step 6 (p<.001), ∆R2 = -.013 for step 7 (p<.001). * p < .05. 

 

 



 

Bilaga 3 

Korrelationer, beskrivande statistik och reliabilitet 
Variabler M Sd 1 2 3 4 

 

1. Jag anser att mina möjligheter att  3.27 1.08 - 

 göra karriär inom [företagsnamn] är goda     

2. Jag anser att jag har goda möjligheter  3.48 1.04 .60* - 

 till kompetensutveckling inom [företagsnamn]     

3. Jag anser att min chef har gett mig tillräcklig  2.78 1.09 .44* .20* - 

 information om mina karriärmöjligheter inom [företag]     

4. Jag anser att det finns tydliga karriärvägar inom  2.65 0.97 .46* .32* .49* - 

 [företagsnamn]  

Alpha: * p<.05 (N= 96) 

 

 
 



 

Bilaga 4 - Enkät 

 

Karriär på [företagsnamn]  

 
Bakgrundsfrågor 

 

1. Ange din ålder, i fyllda år  

 
Upp till 20 år  

 
21-25 år  

 
26-30 år  

 
31-35 år  

 
36-40 år  

 
41-45 år  

 
46-50 år  

 
51-55 år  

 
56-60 år  

 
Över 61 år      

 

2. Kön  

 
Kvinna  

 
Man  

 

 

3. Vilket region tillhör du?  

 
Region Stockholm  

 
Region Syd  

 
Region Väst  

 
Region Öst  

 
Stab        

 

4. Vilken är din högsta utbildningsnivå?  



 

 
Folk- eller grundskola  

 
Gymnasium  

 
Eftergymnasial 

utbildning (mindre än 3 

år)  

 
Eftergymnasial 

utbildning (3 år eller 

mer)  

 
Forskarutbildning        

 

5. Hur lång tid har du arbetat på [företagsnamn]?  

 
Mindre än 1 år  

 
1-2 år  

 
3-5 år  

 
6-8 år  

 
Mer än 9 år        

 

6. Hur många olika tjänster har du innehaft på företaget?  

 
1  

 
2  

 
3  

 
4 eller fler  

7.  

Här får du gärna lämna vidare synpunkter kring vad karriär innebär för dig 
 

 

                

                 

8. Hur länge uppskattar du att du kommer stanna hos [företagsnamn]?  

 
Upp till ett år  

 
1-2 år  

 
2-5 år  

 
Mer än 5 år  

 

 

9. Jag har sökt minst ett arbete hos en annan arbetsgivare det senaste året  



 

 
Ja  

 
Nej  

 
Vill inte svara    

        

Hur väl instämmer du i följande påståenden? 
Nej, inte alls Ja, absolut    

1 2 3 4   5  

10. Jag är nöjd med mitt nuvarande arbete          

11. Jag vill byta tjänst inom [företagsnamn] Sverige under min anställningstid här          

12. Jag tror att jag kommer att byta tjänst inom [företagsnamn] Sverige under min anställningstid 

här          

13. Jag anser att min arbetsgivare har det största ansvaret för min karriär          

14. Jag anser att jag har det största ansvaret för min karriär          

 

Om du anser att din arbetsgivare har ett ansvar för din karriär, vad består detta ansvar i? 
 

 

                

 
 
 
Hur väl instämmer du i följande påståenden om din arbetssituation?  
 Nej, inte alls Ja, absolut     

 1        2      3      4      5  

15. Jag anser att jag har en bra social arbetsmiljö   



 

16. Jag anser att jag har goda möjligheter till kompetensutveckling inom [företagsnamn]   

17. Jag anser att min chef ger mig tillräcklig feedback   

18. Jag anser att jag har goda möjligheter att få ett likvärdigt eller bättre arbete hos en annan arbetsgivare   

19. Jag anser att jag har haft en tillfredsställande löneutveckling på [företagsnamn]   

20. Jag anser att jag har bra balans mellan arbete och fritid   

21. Jag anser att [företagsnamn] erbjuder attraktiva anställningsförmåner   

22. Mina interna karriärmöjligheter inom [företagsnamn] är mycket viktiga för att jag  

 ska stanna kvar på företaget   

23. Jag värdesätter mina sociala relationer på arbetet   

24. Jag känner stolthet över att arbeta på [företagsnamn]   

 

 

I hur stor utsträckning instämmer du till följande påståenden?  
 Nej, inte alls Ja, absolut    

 1        2      3      4      5  

25. Jag anser att mina möjligheter att göra karriär inom [företagsnamn] är goda   

26. Jag anser att tydliga karriärvägar skulle öka mina möjligheter till karriär inom [företagsnamn]   

27. Jag anser att fler titlar skulle öka mina möjligheter till karriär inom [företagsnamn]  

(t.ex. junior AM, senior AM etc. )   

28. Jag anser att kompetensutveckling och utbildning ökar mina möjligheter till karriär inom [företagsnamn]   

29. Jag anser att utvecklingssamtal med min närmaste chef ökar mina möjligheter till  

 karriär inom [företagsnamn]   

30. Jag anser att skriftliga karriärplaner skulle öka mina möjligheter till karriär inom [företagsnamn]   

31. Jag anser att Talent Management-programmet ökar mina möjligheter till karriär inom [företagsnamn]   



 

32. Jag anser att min chef har gett mig tillräcklig information om mina karriärmöjligheter  

 inom [företagsnamn].   

33. Jag anser att specialiseringen av de interna rollerna ökar mina möjligheter till karriär  

 inom [företagsnamn]   

 

 

I hur stor utsträckning instämmer du till följande påståenden?  
 Nej, inte alls Ja, absolut    

 1        2      3      4      5  

34. Jag anser att mina karriärvägar inom [företagsnamn] är begränsade   

35. Mina karriärmöjligheter på [företagsnamn] begränsas av att mina karriärambitioner inte  

 uppmärksammas   

36. Mina karriärmöjligheter på [företagsnamn] begränsas av att [företagsnamn] inte har satsat  

 på min kompetensutveckling   

37. Mina karriärmöjligheter på [företagsnamn] begränsas av att jag inte vill eller inte kan flytta geografiskt   

38. Mina karriärmöjligheter på [företagsnamn] begränsas av min könstillhörighet.   

39. Mina karriärmöjligheter på [företagsnamn] begränsas av min ålder   

40. Mina karriärmöjligheter på [företagsnamn] begränsas av att jag har svårt att mäta mig med den  

 interna konkurrensen   

41. Mina karriärmöjligheter på [företagsnamn] begränsas av att jag inte har tillräcklig kompetens   

 

 

 

I hur stor utsträckning instämmer du till följande påståenden?  

Nej, 

inte alls 

Ja, 

absolut 

   

1 2 3 4  5  



 

42. Jag anser att mitt interna nätverk har betydelse för min karriär på [företagsnamn].          

43. Jag anser att min chef har betydelse för min karriär på [företagsnamn].          

44. Jag anser att min utbildning har betydelse för min karriär på [företagsnamn]          

45. Jag anser att min kompetens har betydelse för min karriär på [företagsnamn].          

46. Jag anser att min inre drivkraft har betydelse för min karriär på [företagsnamn]          

47. Jag anser att mitt externa nätverk har betydelse för min karriär på [företagsnamn]          

48. När jag började arbeta på [företagsnamn] uppfattade jag mina karriärmöjligheter inom företaget som 

goda          

49. Jag anser att det finns tydliga karriärvägar inom [företagsnamn].          

 

Tack för din medverkan! Vi är mycket tacksamma för synpunkter kring ämnet eller allmän feedback 
kring undersökningen.  

Lämna dessa här  

 

                

 

 

 

 

Karriär på [företagsnamn]  



 

Tack!  

 

Du har nu svarat på enkätens alla frågor.  

 

Vill du ändra något svar kan du klicka på bakåt-knappen, annars tackar vi för din medverkan.  

 

 
Föregående sida   
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Bilaga 5 - Intervjuguide 

 
Inledning: 
 

Syftet med undersökningen är att utifrån ett arbetsgivar- såväl som medarbetarperspektiv 
beskriva, analysera och diskutera vilka möjligheter det undersökta företaget har att påverka 
den långvariga relationen med sina arbetstagare genom de interna karriärmöjligheterna.  
 
Vi gör alltså denna intervju med Dig som representant för [företagsnamn] som arbetsgivare. 
Vi vill även påminna om att frågorna i intervjun endast gäller innepersonal på 
[företagsnamn] och endast [företagsnamn] i Sverige. 
 
Vi skulle även vilja spela in samtalet för att vi inte i efterhand ska glömma eller missuppfatta 
det som sagts. Är detta okej med dig? 
 
Bakgrundsfrågor: 
 
Hur länge har du arbetat på [företagsnamn]? 
 
Hur många olika tjänster har du innehaft på företaget?  
 
Kan du kortfattat beskriva din egen interna karriär på [företagsnamn]?  
 
Vad innebär karriär för dig, generellt sett? (exempelvis: byta till ett annat yrkesområde inom 
företaget/specialisera mig inom mitt yrkesområde/få chefs- eler personalansvar/byta till ett nytt 
arbete på ett annat företag/få ökat ansvar och befogenheter) 
 
Om vi talar allmänt om att göra en intern karriär på ett företag, på vem eller vilka anser du att 
ansvaret för medarbetarnas karriärutveckling ligger?  
 

- Hur anser Du att ansvarsfördelningen ser ut mellan arbetstagare/individ och arbetsgivare?  
 

- Varför?  
 
Hur viktigt anser du att det är för företag att arbeta med karriärutveckling hos medarbetare? Varför? 
 
Hur skulle du beskriva [företagsnamn]s organisationsstruktur? (typ skala hierarkisk  platt)  
 

- Tror du att [företagsnamn]s organisationsstruktur påverkar de interna karriärmöjligheterna? 
- Om ja; hur då? 

 

Hur ser arbetsgivaren på karriärmöjligheterna inom företaget? 
 

Vilka interna karriärmöjligheter anser du att medarbetare inom [företagsnamn] Sverige har? 
 

- Varför ser det ut på det viset? 
 

Arbetar [företagsnamn] med karriärutveckling hos medarbetarna?  
 



 

- Kan du beskriva hur detta arbete ser ut? (ex: specialiseringen av roller) 
 

- Är arbete med medarbetarnas karriärutveckling aktivt?  
 

 
Vad har cheferna för roll för medarbetarnas karriärutveckling på [företagsnamn]? 
  

- Vilka verktyg har cheferna för att arbeta med detta?  
- Finns det tydliga direktiv för hur cheferna ska arbeta med karriärutveckling hos 

medarbetarna?  
o Eller är det mer informellt? 

 
Finns det några problem eller svårigheter för [företagsnamn] som arbetsgivare att arbeta med att 
öka karriärmöjligheter på företaget? 
 

- Finns det interna/externa faktorer som begränsar medarbetarnas interna karriärmöjligheter? 
 

- Varför finns dessa problem tror du? 
 
Tror du att det finns vissa tjänstepositioner på [företagsnamn] som det är lättare eller svårare att 
göra karriär ifrån?  

- Finns det en ”naturlig” fortsättning från alla positioner? 
 

Tror du att den geografiska placeringen av [företagsnamn]s olika kontor samt huvudkontoret har 
påverkan på enskilda medarbetares möjligheter till karriär? 
 
Arbetar [företagsnamn] med att utforma interna karriärvägar?  

- Hur? 
- Hur länge har detta arbete pågått? 
- Hur långt har Ni kommit i arbetet med detta? 
- Om ja, har detta kommunicerats på något sätt till medarbetarna? 

 

Kan interna karriärmöjligheter innebära en möjlighet för företaget att behålla 

medarbetare?  
 
Kan du kortfattat beskriva hur [företagsnamn]s personalomsättning ser ut? 

- Är personalomsättningen för hög/låg eller lagom? 
 
Arbetar [företagsnamn] som arbetsgivare på något sätt med att undvika oönskad 
personalomsättning? 

- Vilka är företagets främsta strategier för att behålla medarbetare? 
- Vad tror du är [företagsnamn]s främsta konkurrensfördel vad gäller att behålla sina 

medarbetare? 
- Varför just detta? (medvetet/omedvetet) 

 
Vad tror du är de främsta anledningarna till att [företagsnamn]s medarbetare skulle söka sig till ett 
nytt jobb utanför [företagsnamn]?  
 
Hur upplever du relationen mellan [företagsnamn] som arbetsgivare och dess medarbetare? 

- Varför ser relationen ut som den gör? 
- Om dålig relation; arbeter ni för att förbättra denna? Hur då? 

 



 

Upplever du att det finns några särskilda utmaningar inom bemanningsbranschen vad gäller att 
utveckla och främja interna karriärmöjligheter? (bemanningsföretag som språngbräda till andra 
yrken/företag?) 

- Om ja; vad tror du att detta beror på? 
 
Hur viktigt tror du att medarbetarna på [företagsnamn] anser det vara med interna 
karriärmöjligheter?  

- Tror du att medarbetarnas åsikter i detta skiljer sig beroende på deras tjänsteposition? 
- På deras ålder? 
- På deras kön? 
- Om ja: Hur tror du att Ni som arbetsgivare skulle kunna arbeta för att möta medarbetarnas 

skilda behov vad gäller karriärutveckling? 
 

 

 


