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SAMMANFATTNING  
Karriär är idag något som inte bara sker genom att en medarbetare går från en 

organisation till en annan utan kan även ske inom en organisation. Detta kan göra att 

medarbetaren får möjlighet att utvecklas utan att byta arbetsplats och organisationen 

kan behålla sin kompetens i företaget och minska personalomsättningen. Därför är 

avsikten med denna studie att undersöka hur anställda upplever att möjligheten till 

intern karriär påverkar och motiverar dem i valet att stanna inom sin nuvarande 

organisation. Studien är genomförd i en offentlig förvaltning, på kommunnivå. 20 

respondenter har deltagit genom en kvalitativ mailintervju. 

Resultatet av studien visade att samtliga respondenter skulle överväga att lämna sin 

nuvarande arbetsgivare om de inte fick möjligheten till intern karriär. Det visade sig 

även att andra faktorer påverkade och motiverade de anställda att stanna inom den 

nuvarande organisationen, medan faktorn lön var det som majoriteten av 

respondenterna ansåg var minst viktigt för valet att stanna eller lämna sin nuvarande 

organisation. Studiens resultat visar att det ät viktigt för arbetsgivare inom offentlig 

förvaltning att vara medvetna om och se till vad som krävs för att inte förlora sina 

anställda och den kompetens de besitter.  

För framtida forskning skulle det vara intressant att undersöka om detta är ett 

“småstadsfenomen” eller om resultatet skulle bli detsamma i en större stad och 

kommun, då studien är genomförd i en kommun med cirka 40 000 invånare.  

 

Nyckelord: karriär, karriärutveckling, interna karriärmöjligheter, behålla kompetens.  

  



ABSTRACT  
Career is something that today no only appears when an employee moves from one 

organization to another but can also appear within an organization. This can allow the 

employee to develop without changing workplace and the organization can maintain 

the qualification in the organization and reduce the turnover. Therefore, the purpose of 

this study is to investigate how employees perceive that the possibility of internal 

careers influences and motivates them in the election to stay within their current 

organization. The study is conducted in a public administration, at the municipal level. 

20 respondents have participated through qualitative mail interviews. 

The result of the study showed that all respondents would consider leaving their 

current employer if they did not get the opportunity to an internal career. It was also 

found that other factors affected and motivated the employees to stay within the 

current organization, while the factor salary was what respondents generally thought 

was least important for the choice to stay or leave their current organization. This 

demonstrates that it is important for employers in the public sector, to be aware of and 

ensure what is required to not lose their employees and the qualification they possess.  

For future research, it would be interesting to study if this is a "small town 

phenomenon" or if the result would be the same in a larger city. The survey has been 

conducted in a municipality with a population of approximately 40,000.  

Keywords: Career, career development, internal career opportunities, maintain 

qualifications.  
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1. INLEDNING 
Idag visar forskning att anställda, för att förbättra sin livskvalitet, skulle vilja byta yrke 

men att de inte har möjlighet för de upplever sig inlåsta (Aronsson, Dallner & 

Gustavsson, 2000). Denna inlåsning kan leda till att anställda som upplever att de inte 

kan förflytta sig, varken vertikalt eller horisontellt inom företaget eller organisationen, 

väljer att istället lämna den nuvarande arbetsplatsen (Hallqvist, 2005). 

För ett företag eller en organisation kan förlorad kompetens bli både kostsamt och 

problematiskt, därför blir det allt viktigare att se till att behålla personal och därmed 

kompetens inom företaget eller organisationen (Lindelöw Danielsson, 2003). Watson 

(2006) visar också på att organisationen är i behov av sina medarbetare, men även att 

medarbetarna behöver organisationen. Detta betyder att det krävs balans och ett 

utbyte mellan dessa två parter för att kunna bygga upp en organisation som fungerar 

väl och där både medarbetare och organisationen är tillfredsställda med tillvaron de 

befinner sig i (Watson, 2006). 

Idag är inte en medarbetare lika bunden till sin arbetsplats som tidigare (Jacobsen & 

Thorsvik, 2002) och “att göra karriär” har blivit allt mer vanligt. I den svenska 

ordboken definieras karriär enligt följande: “successiv befordringsgång inom ett 

yrke(sområde) e.d. ofta med tanke på enskild persons avancemang e.d. men även 

allmänt om möjligheterna till befordran inom yrket etc.” (NE, 2017). Denna definition 

liknar definitionen av karriär enligt Brousseau, Kling, Larsson och Sweet (2007) som 

beskriver karriär som den väg av befordran som en medarbetare tar inom sitt yrke 

eller som yrkesavancemang, alltså hur medarbetaren genom att förändra sin arbetsroll 

samt arbetsmiljö ska nå utveckling inom sitt yrkesområde. 

Baruch (2004) menar att för anställda idag så är jobb och karriär en betydande del av 

människors liv, arbetet har blivit mer än en inkomstkälla. Möjligheten till intern karriär 

skulle då kunna vara en faktor som gör att engagemang och motivation ökar hos 

personalen (Torrington, Hall & Taylor, 2008). Som tidigare nämnt är det kostsamt att 

förlora personal och kompetens för företag och organisationer och därför är det viktigt 

att kunna erbjuda sina anställda möjligheter till intern karriär. 
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En anledning till att medarbetaren väljer att stanna inom en organisation är enligt 

Lyon och Kirby (2000) att medarbetarnas kunskap är knuten till den organisation de 

verkar inom, vilket gör att den kompetens de besitter inte värderas särskilt högt på 

någon annan arbetsplats. Här kan man då säga att man får en ofrivillig typ av inlåsning 

som inte beror på motivation eller lojalitet. En annan faktor menar Jacobsen och 

Thorsvik (2002) är att relationen mellan arbetsgivaren och arbetstagaren förändrats i 

det samhälle vi lever i idag. Lojaliteten att stanna hos en och samma arbetsgivare 

under hela sin yrkeskarriär är idag inte alls lika självklart som det tidigare varit. I 

dagens samhälle är det vanligare att en arbetstagare väljer att byta anställning flertalet 

gånger under sitt yrkesverksamma liv och i större utsträckning ligger fokus på den 

egna karriären och medarbetaren tar mentalt mer avstånd från arbetsgivaren. 

Inom kommuner och landsting är enligt Sveriges Kommuner och landsting, SKL, (2011) 

antalet chefer ca 3,5 % av totalt antal anställda. Av dessa ca 38 000 chefer är 66 % 

kvinnor, men ju längre upp i hierarkin man kommer, ju mer ökar andelen män. Om 

man ser till åldersfördelningen bland cheferna så är ca 40 % 55 år eller äldre. Detta 

visar på ett rekryteringsbehov inom de närmaste tio åren, vilket borde ge upphov till 

interna karriärvägar för anställda inom offentlig verksamhet. 

SKL genomförde på riksnivå i maj 2015 enkäten Hållbart Medarbetarengagemang, 

HME. I denna ställdes bland annat ett antal frågor kring karriärmöjligheter inom 

kommunal verksamhet. Respondenterna fick bedöma sina svar på en tiogradig skala, 

från 0 till 10. På frågan “Möjligheterna till att bli chef inom din organisation är god” 

blev medelvärdet bland kvinnor 3,9 och bland män 4,8. Här ställs alltså en fråga kring 

vertikal karriär, det vill säga förflyttning uppåt i organisationen. Kvinnor inom 

kommunal sektor bedömer alltså sina möjligheter till en chefsposition nästan ett helt 

steg lägre än männen. I enkäten ställdes också frågan “Möjligheten att byta 

arbetsuppgifter eller få en annan roll inom din organisation är god”. Här svarar 

kvinnorna i genomsnitt 4,1 och männen 4,8 på den tiogradiga skalan. Denna fråga 

handlar om horisontella karriärmöjligheter, vilken innebär att medarbetaren byter 

arbetsuppgifter, får en annan roll eller utökar sina kunskaper inom organisationen. Det 

leder dock inte till att man klättrar uppåt i organisationen. Tydligt är att varken män 

eller kvinnor inom kommunal verksamhet upplever möjligheter till karriär som höga 

och kvinnorna graderar sina möjligheter till chefsposition eller byte av arbetsuppgifter 
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lägre än vad männen i organisationen gör (Sveriges Kommuner & Landsting, 2016). 

Tydligt är att anställda inom kommunal verksamhet upplever att möjligheter till såväl 

chefspositioner som byte av arbetsuppgifter är låga, men att arbetet känns 

meningsfullt. 

Med utgångspunkt i det som redovisats ovan är det därför intressant att undersöka hur 

anställda inom kommunal förvaltning upplever möjligheter till intern karriär, samt hur 

möjligheten till intern karriär påverkar och motiverar individen i valet att stanna i 

organisationen istället för att lämna.  

1.1 SYFTE 
Syftet med studien är att beskriva hur anställda inom kommunal förvaltning uppfattar 

och beskriver sina möjligheter till intern karriär som en faktor som påverkar och 

motiverar dem i valet att stanna inom den nuvarande organisationen, samt hur de 

värderar intern karriär i jämförelse med andra faktorer såsom lön, arbetsmiljö och 

trygga arbetsvillkor.  

Frågeställning för denna studie lyder: Hur uppfattar anställda inom kommunal 

förvaltning intern karriär som en faktor som påverkar och motiverar dem i valet att 

stanna kvar hos sin nuvarande arbetsgivare?   

Områden som kommer att behandlas är motivation och karriär. I studien kommer det 

även undersökas hur anställda med olika kön och ålder uppfattar och beskriver sina 

möjligheter till intern karriär som en faktor som påverkar och motiverar dem i valet att 

stanna inom den nuvarande organisationen och hur de värderar intern karriär i 

jämförelse med andra faktorer såsom lön, arbetsmiljö och trygga arbetsvillkor.  

1.2 AVGRÄNSNINGAR 
Studien avgränsas till dessa delar och kommer således inte behandla områden såsom 

rekrytering, social tillhörighet eller geografiska faktorer, även om dessa är faktorer 

som kan påverka huruvida en medarbetare väljer att stanna eller lämna en 

organisation. Avgränsningen påverkar resultatet av studien på så vis att vissa 

medarbetare drivs av faktorer som ligger utanför studiens avgränsningar. Således är 

studiens slutsatser inte applicerbara på alla medarbetare, studiens resultat kan därför 

inte generaliseras till att gälla alla anställda alltid.  
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2. TEORETISKA UTGÅNGSPUNKTER OCH TIDIGARE FORSKNING 

2.1 VIKTIGASTE RESURSEN 
En av företag och organisationers viktigaste resurser är personalen, något som såväl 

forskare som författare uttrycker samsyn kring (Joyce & Solcum, 2012). Därför är det 

viktigt att rekrytera rätt kompetens men än viktigare att behålla kompetenta 

medarbetare inom företaget eller organisationen, något som i längden handlar om 

företagets utveckling och överlevnad (Bakker & Schaufeli, 2008; Kennemar & Jagrén, 

2008). För att kunna behålla denna kompetenta personal är det enligt Joyce och 

Solcum (2012) av stor vikt att erbjuda de anställda interna karriärmöjligheter. 

2.2 UTVECKLINGEN AV BEGREPPET KARRIÄR 
Begreppet karriär har funnits under lång tid men har diskuterats och utvecklats under 

senare år, då arbetet för många är mer än en inkomstkälla, det bidrar till såväl ökat 

socialt nätverk som meningsskapande (Baruch, 2004). Heslin (2003) menar att 

människor idag är mer medvetna om vad de vill uppnå med sitt arbetsliv och att detta 

påverkar hur de väljer såväl yrke som arbetsgivare och detta kan bidra till en 

utveckling av begreppet karriär. Människor har under framförallt de senaste 20 åren 

blivit alltmer medvetna om att man som individ har möjlighet att göra karriär och 

också påverka densamma (Mcdonald & Hite, 2008). Individer söker idag nya 

utmaningar i sitt yrkesliv och för att få dessa utmaningar så är valet oftast att byta 

organisation (Tight, 1997). Som ett resultat av karriärutvecklingen de senaste tjugo 

åren han kan karriär delas upp i två olika delar, ”den traditionella” och “den moderna” 

karriären enligt Lyon och Kirkby (2000). Dessa två kommer senare i detta kapitel att 

fördjupas.  

2.3 KARRIÄR OCH KARRIÄRUTVECKLING 
Karriär inom en organisation kan som tidigare nämnt beskrivas med två olika 

inriktningar, den horisontella och den vertikala karriären. Den vertikala karriären är 

den typ av karriär som många i dagligt tal menar med att göra karriär, man går från en 

lägre till en högre befattning eller position inom företaget eller organisationen. Dessa 

steg och positioner finns redan definierade av företaget eller organisationen (Lindhag, 

2009), det är alltså roller och positioner som redan finns förbestämda i företaget. 

Författaren uttrycker detta så här: “En hierarkisk, vertikal rörlighet genom 

organisatoriska steg som redan innan finns fördefinierade”.  Även Wilensky (1960) 
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beskriver den vertikala karriären på liknande sätt: “A succession of related jobs, 

arranged in a hierarchy of prestige, through which persons move in an ordered, 

predictable sequence”. Den horisontella karriären har, till skillnad från den vertikala, 

inte som huvudsyfte att ta steg uppåt. Detta synsätt är något nyare och förflyttningen 

sker vågrätt inom företaget eller organisationen genom att den anställde utvecklas 

såväl kompetens- som personlighetsmässigt. Av Hall och Marvis (1995) har den 

horisontella karriären definierats som “Att utvecklas och vidga sin kompetens kan 

även öppna dörrar till andra arbeten, det är också ett sätt att utvecklas och i sin tur 

göra karriär”.   

2.3.1 TRADITIONELL KARRIÄR 

Det var i tiden för industrialiseringens början som den traditionella karriären fick sitt 

genombrott. Det blev mycket populär och innebar att ledningen för företaget eller 

organisationen gjorde det möjligt för de anställda att göra karriär. När avancemang i 

karriären då skedde hade medarbetaren inte sällan varit engagerad och involverad i 

organisationen under en lång tid och en anställd kunde avancera utan att byta företag 

eller organisation, då möjligheterna fanns internt (Judge & Cabel, 1997). Detta ledde till 

att allt fler chefer och andra högre positioner rekryterades internt och från 

organisationens lägre nivåer (Berkowitz & Kotowitz, 1993). Många ansåg även att en 

person på ledande befattning skulle ha kunskap om arbetet på lägre nivåer inom 

företaget, vilket även detta bidrog till att internrekrytering var vanligare än 

externrekrytering (Lyon & Kirby, 2000). Baruch (2004) menar att man genom att 

använda sig av denna traditionella karriärväg det vill säga att låta medarbetare 

avancera uppåt i hierarkin, genom befodran internt, kom fokus att ligga på att skapa 

långsiktiga relationer med medarbetarna. Dessutom kunde den traditionella 

karriärvägen leda till att organisationen till större del kunde få sina medarbetare att 

stanna inom organisationen över tid och nya medarbetare rekryterades externt till de 

lägre positionerna i organisationen och fick därefter utvecklas i organisationen för att 

sedan bli erfarna medarbetare (Ko, 2003). 

Den tekniska utvecklingen vi sett under det senaste århundradet har påverkat mycket 

kring hur karriär för medarbetaren förändrats (Lyon & Kirkby, 2000). Genom att 

ersätta människor med maskiner kunde arbetet effektiviseras vilket i sin tur ledde till 

att personalbehovet i organisationen minskade. Detta gjorde att medarbetare valde att 
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exempelvis utbilda sig på en akademisk nivå för att särskilja sig från de andra 

medarbetarna och de som tog vägen med akademiska studier kunde sedan använda 

det som ett konkurrensmedel på arbetsmarknaden (Lyon & Kirby, 2000). Vissa valde 

även att utbilda sig för att kunna följa med i den tekniska utveckling som skedde, då 

denna utveckling ledde till att medarbetare behövde skaffa sig kompetens för att kunna 

hantera den teknik som de nu mötte på sina arbetsplatser. Den tekniska utvecklingen 

påverkade den traditionella karriären i så hög grad att den helt byttes ut med det som 

myntads som den moderna karriären (Lyon & Kirby, 2000). 

2.3.2 MODERN KARRIÄR 

Idag har ansvaret för att göra karriär och bygga sin egen utveckling alltmer förflyttats 

från företagsledning till den enskilde medarbetaren på grund av att det inte längre går 

att förlita sig på att bli befordrad vertikalt inom företaget. På grund av att 

medarbetaren nu har större ansvar för att själv göra karriär skapas en större 

konkurrens när medarbetaren inte kan förvänta sig en befordran från 

företagsledningen, utan fler inser nu att utbildning är vägen till karriär, något som 

därför kallas den “moderna karriären”. När en anställd inte längre kan förlita sig på att 

bli erbjuden en högre tjänst internt inom företaget eller organisationen så börjar de se 

sig om utanför de egna väggarna för att hitta möjligheter till att förverkliga sina 

yrkesmässiga ambitioner. Fler väljer därmed att byta arbetsgivare och tar då 

naturligtvis med sig sin kompetens ut från företaget. Hela denna nya moderna karriär 

bygger således på att var och en själv tar ansvar för att skaffa sig konkurrenskraftiga 

meriter och på så sätt ta eget ansvar för sin karriär (Lyon & Kirkby, 2000). Och som 

tidigare nämns har utvecklingen av tekniken gjort att människan idag inte behövs till 

alla arbetsuppgifter vilket har gjort att den moderna karriären tagit sitt fäste. Inom 

många yrken och arbetsplatser så har tekniken tagit över många arbetsuppgifter från 

människan, vilket i sin tur skapat ett allt mindre behov av personal (McDonald & Hite, 

2008). 

Dock har det inte endast varit positiva effekter som varit utfallet för organisationer 

gällande utvecklingen från den traditionella karriären till den moderna karriären. Det 

har medfört att medarbetare inte på samma sätt ser sig som beroende och bundna till 

organisationen vilket gör det svårare för organisationen att behålla sina medarbetare. 

Detta kan i sin tur leda till att organisationen går miste om kompetenta medarbetare 
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och framförallt viktig kompetens som organisationen behöver, då dessa ser 

möjligheten att utvecklas i sin karriär i en annan organisation (Toarmina, 2009). 

2.4 KARRIÄRUTVECKLING UR ETT ORGANISATIONSPERSPEKTIV 
Enligt Pinnington och Edwards (2007) kan organisationens interna flöden påverkas 

utifrån hur de övergripande målen för organisationen ser ut, även beroende på hur 

affärsplanen ser ut samt organisationens karriärplan. Genom att företagsledningen 

tydligt visar på vilken riktning organisationen ska sträva, alltså organisationens 

strategiska avsikt, kan hela organisationens framtid skapas i linje med detta (Hamel & 

Prahalad, 1989). Pinnington och Edwards (2007) säger också att det är viktigt att 

skapa och implementera HR-policys som skall vara ledningens förlängda arm ut i 

företaget för att kunna utveckla alla individers interna karriärer. Vidare menar 

författarna att genom planering av långsiktiga mål ökar sannolikheten för att 

företagets chefer och ledare når målen. Även Mintzberg (1994) pekar på vikten av den 

strategiska planeringen. Han menar på att strategisk planering är företagets sätt att 

visa hur ledningens strategiska tänkande sedan skall genomföras i praktiken och hur 

arbetet skall uppnås i organisationen. 

Garavan och Coolahan (1996) visade på att regleringar, såväl informella som formella, i 

företaget kunde göra att medarbetarna inte hade samma möjlighet att samla 

erfarenheter från andra och lära sig från andra eller från arbetsområden som låg nära 

deras egna. Vidare säger Garavan och Coolahan (1996) att när en medarbetare får en 

tillräcklig kompetens gällande sitt eget arbete ökar chansen till utveckling och intern 

rörlighet. Författarna pekar dock på att cheferna inte har tillräcklig kunskap om sina 

medarbetares kompetenser och kunskaper, vilket ofta visar sig när de skall befordras. 

En intern arbetsmarknad menar Garavan och Coolahan (1996) är väsentligt för att nå 

intern karriärutveckling. En friare intern arbetsmarknad är något som även 

förespråkas av Kotorov och Hsu (2002), som menar att den ökar rörligheten mellan 

olika avdelningar och kompetensområden för medarbetaren. Garavan och Coolahan 

(1996) belyser även problemet med karriärstegar, som enligt dem ska ses som del i 

den arbetsmarknad som finns internt. De menar att vissa arbeten inte har en särskilt 

lång karriärstege och som medarbetare når man toppen på låga nivåer. Alltså är 

medarbetarens karriärutveckling avhängigt på att det finns en lång karriärstege för att 

kunna utvecklas och klättra till högre nivåer (Garavan & Coolahan 1996). Enligt en 
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studie av Chang (1999) är en organisations interna karriärvägar av stor betydelse för 

om medarbetare önskar stanna kvar i en organisation eller inte. Han har även 

undersökt betydelsen av information om möjliga karriärer och hur de anställda 

informeras om dessa och kommit fram till att denna information ökar de anställdas 

engagemang.  

2.4.1 KARRIÄRUTVECKLINGSAKTIVITETER 

Chen, Chang och Yeh (2003) uttrycker att organisationen kan minska risken för att 

dess medarbetare har för låg eller irrelevant kompetens och dessutom reducera 

kostnaderna i samband med hög personalomsättning, genom att fokusera på 

medarbetarnas karriärutveckling. Författarna menar även att det kunskapskapital som 

medarbetarna har, likt kreativitet och innovation är faktorer som spelar stor roll för att 

en organisation skall vara konkurrenskraftig, detta gör att arbetet med 

karriärutveckling är mycket viktigt. Genom att ett företag arbetar aktivt med 

karriärutveckling skapas även en förbättrad bild av organisationen utåt, vilket leder till 

att företaget blir mer eftertraktat som arbetsgivare (Torrington et al. 2008). Vidare 

visar de på olika karriärutvecklingsaktiviteter som medarbetarna själva funnit fungerat 

väl. Det har varit exempelvis att utbilda mellanchefer och HR-personal i hur man skall 

arbeta med karriär, att mellanchefer skall se medarbetarnas egen karriärutveckling 

som något viktigt och att det skall finnas engagemang från ledningen att arbeta med 

denna typ av frågor. Dock visar det sig ofta att ledningen inte alls har det intresse i 

frågorna som medarbetarna hade önskat och att det saknas resurser och tid för att 

genomföra aktiviteterna. 

Torrington et al. (2008) menar att det är viktigt att medarbetarna är medvetna om 

vilka möjligheter till karriär som organisationen kan erbjuda internt. Här behöver 

organisationen möta medarbetaren och visa på vad denne kan uppnå i organisationen 

och att dialogen finns om när medarbetaren behöver byta organisation för att kunna 

uppnå sina mål. Torrington et al. (2008) säger även att det krävs en öppen dialog 

mellan organisationen och medarbetaren om dennes prestationer och möjligheten för 

organisationen att medverka i medarbetarens utveckling av karriären. Denna typ av 

dialog kan genomföras via ett utvecklingssamtal eller medarbetarsamtal och kan 

användas som ett verktyg för karriärplanering och se till vilket kompetensbehov som 

kommer att skapas (Mikkelsen, 1996). Studier har visat på att man genom personliga 
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relationer samt nätverk kan påverka en medarbetares karriärutveckling markant (Hall, 

1996; Kram, 1996; Raider & Burt, 1996). Dock är det sällan som företag har en kultur 

som främjar detta (Sullivan, 1999). 

2.5 KARRIÄRUTVECKLING UR ETT INDIVIDPERSPEKTIV 
I litteraturen beskrivs karriärutveckling som en metod för att minska 

personalomsättning (Chen et al., 2003). Vidare menar Chen et al. (2003) att det beror 

på hur väl företaget tillmötesgår den enskilde individens önskemål, detta spelar roll för 

om den väljer att stanna kvar inom företaget. Detta hävdar Chen et al. (2003)  kan ske 

genom karriärutvecklingsprogram som kan ge positiva effekter både för individen men 

även för organisationen. Chen et al. (2003) säger dessutom att man via 

karriärutveckling kan utveckla en individs potential till fullo, vilket kan leda till 

personlig tillfredsställelse hos individen genom att denne vet att kapaciteten den 

besitter utnyttjas och att en känsla av att vara behövd på företaget infinner sig. Likt 

tidigare nämns beskriver Baruch (2004) att karriär idag är så mycket mer i människors 

liv än det tidigare varit. Människor idag bygger en relation till sitt arbete och förutom 

att det skapar en inkomst så skapar det också en utmaning, mening, individen får 

utvecklas och skapar sin identitet. Det är även här som stor del av det sociala 

nätverket, och andra nätverk byggs upp uttrycker Baruch (2004). Idag kan alltså 

karriär liknas vid en hel livsresa då den är en så stor del av människors liv. 

Leavitt (1996) beskriver även han att karriärutveckling kunde ge positiva effekter för 

såväl organisationen som individen. Han fann att organisationer som använde sig av 

karriärutvecklingsprogram kunde, utan att erbjuda de anställda konkurrenskraftiga 

löner, öka arbetstillfredsställelsen hos de anställda. Arbetet med karriärutveckling 

säger Torrington et al. (2008) idag mer fokuserar på att utveckla sina anställda för att 

kunna möta organisationens egna kompetensbehov men även på att öka 

anställningsbarheten hos sina medarbetare. Detta i sig har lett till att det numera är 

svårare att helt särskilja karriärutveckling från företags mer allmänna 

kompetensutveckling. 

Chen et al. (2003) pekar även på att individer idag inte sällan har en karriärplan som är 

personlig för individen själv och hur företaget bemöter individens specifika 

karriärbehov påverkar medarbetarnas intention att stanna. 
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2.6 BEHÅLLA SINA MEDARBETARE 
Det finns flera olika förklaringar till att medarbetare väljer att stanna inom en 

organisation eller inte. Holtom, Inderrieden, Lee och Mitchell (2005) är fyra författare 

som skriver om vikten av att organisationer måste bygga upp bra strategier för att 

behålla sin personal och på det viset hålla ner kostnader som personalomsättning 

annars för med sig. De menar även på att dessa strategier inte bara kan vara ett försök 

till att få medarbetarna inom organisationen att trivas och ett försök till att skapa en 

viss attityd till arbetet utan de måste arbetas in väl och implementeras i hela företaget. 

Bergiel. Nguyen, Clenney och Taylor (2009) visade i sin studie att det gick att minska 

personalomsättningen om chefer ökade inbäddningen hos sina medarbetare som visat 

tendenser på att lämna företaget. Inbäddning är ett begrepp Mitchell, Holtom, Lee, 

Sablynski och Erez (2001) myntat och är uppbyggt av tre olika aspekter; links, fit och 

sacrifice. Dessa tre tillsammans bildar en form av nät med kopplingar, ju fler och tätare 

kopplingar en medarbetare har mellan sig själv och arbetet ju lägre är benägenheten 

hos medarbetaren att lämna organisationen.  

Links är något som finns både på jobbet och utanför, det är en individs kopplingar till 

aktiviteter och andra individer på dessa platser. Dessa anknytningar är ekonomiska, 

psykologiska och sociala och finns till de som är runt individen, familj, vänner, kollegor 

m.m. Genom att en individ väljer att lämna sin nuvarande organisation kan det leda till 

att individen även lämnar sitt nuvarande hem och andra kopplingar till olika delar av 

livet kan komma att brytas (Mitchell et al., 2001.) 

Fit är den del som handlar om hur en individ är bekväm och kompatibel med sin 

omgivning och en viss organisation. Med fit menar de att alla de värderingar, framtids- 

och karriärplaner medarbetaren har behöver överensstämma med företagets kultur 

och de krav på kompetens som ställs i medarbetarnas arbete. Författarna menar att ju 

högre graden av fit som finns, desto mer sannolikt är det att medarbetaren är mer 

personligt och professionellt bunden till en viss organisation (Mitchell et al., 2001). 

Den sista delen är den som författarna benämner som sacrifice. Med detta menas de 

kostnader, materiellt och psykologiskt, som medarbetaren bedömer kommer skapas 

när denne väljer att lämna organisationen. Fokus ligger alltså här på vilka uppoffringar 

som individen får göra, det kan vara lön, kollegor, förmåner, trygghet osv. När 
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medarbetaren upplever en högre uppoffring är det mindre sannolikt att de väljer att 

lämna sitt arbete och vise versa. 

Sammanfattningsvis säger författarna att inbäddning är ett antal viktiga faktorer i och 

utanför arbetet som kan beskriva anledningar varför en medarbetare tar beslutet att 

stanna inom en organisation (Mitchell et al., 2001). Det har även visats att inbäddning 

kan både kan ge en förklaring till samt på förhand se när en medarbetare har tankar på 

att lämna sin organisation och är på väg att säga upp sig frivilligt (Bergiel et al., 2009). 

I studien av Bergiel et al., (2009) beskrivs att HR-strategier i sig inte direkt påverkar 

personalomsättningen i alla lägen, men att det kan skapa en ökad inbäddning och på så 

vis leder det till att fler medarbetare väljer att stanna kvar. Ett undantag som de 

kommer fram till i studien är kompetensutveckling som enligt deras studie verkar ha 

en ökad direkt påverkan på valet hos individen att stanna eller ej. Enligt studien fanns 

faktorer som skapade större inbäddning, några exempel är förmåner och lön, stöd från 

någon högre i hierarkin (chef eller ledare) samt utvecklingsmöjligheter på företaget. I 

delen utvecklingsmöjligheter innefattas interna karriärmöjligheter, en bättre 

arbetsmiljö samt positiv löneutveckling.  

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

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

karriär och utvecklingsmöjligheter kan alltså påverka och motivera en individ att 

stanna i organisationen på ett positivt sätt.  

2.7 MOTIVATION 
Att försöka förklara varför människor gör som de gör endast genom att använda 

motivationsteorier är något som Abrahamsson och Andersen (2005) menar på inte är 

möjligt, utan att det krävs att man dessutom ser det ur en bredare beteendemodell. Ur 

denna beteendemodell kan beteende som har med personliga orsaker att göra delas 

upp i motivationsmässiga faktorer, färdigheter eller faktorer tillhörande kognitiva 

variabler eller individens personlighet (värderingar, förståelse eller uppfattningar). 

Möjligheter är något som ses som externa faktorer och det skall skiljas på värderingar 

individen har eller det som individen tror på och vilka motiv som skapar energi till ett 

specifikt beteende. För att ett beteende dessutom skall uppkomma krävs även att 
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individen själv ser att det finns chans till handling.  Figuren nedan är 

beteendemodellen som beskriver detta (Abrahamsson & Andersen, 2005). 

 

 

Figur 1, beteendemodell (Abrahamsson & Andersen, 2005, s. 141).   

 

Den beteendemodell som Abrahamsson och Andersen (2005) har tagit fram kan 

användas för att förstå hur motivationsfaktorerna påverkar individen till att utföra 

handlingen att välja om denne ska stanna inom organisationen eller inte.  

Enligt modellen ovan krävs först motivationsfaktorer, exempelvis intern karriär som är 

motivationsfaktorn och det grundläggande som behöver uppfyllas är att individen är 

motiverad att genomföra handlingen. När det kommer till kognitiva värden är det 

värden som visar för individen att det som kommer att genomföras är av betydelse för 

individen, med vanor och färdigheter menas att individen har kunskap eller 

färdigheter att kunna genomföra handlingen och med möjligheter menas att det finns 

externa möjligheter till att utföra handlingen, exempelvis möjligheter till intern 

rörlighet inom organisationen.  

Kortfattat kan sammanfattningen av motivation vara hur individens beteende skapas, 

vidmakthålls och för att sedan avslutas. Det ses inte som något personlighetsdrag utan 

motivation är något som skapas mellan individen och situationen. Det som sedan 

påverkar beteendet hos individen är både motiv och värderingar, värderingarna som 

individen besitter relaterar till de motiv de också har. Dock menar Abrahamsson och 

Andersen (2005) att det är skillnad mellan de värderingar som individen besitter, vad 
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individen tror på och de motiv som skapar energi till ett specifikt beteende. Författarna 

menar vidare att det endast är individer, inte grupper och organisationer, som bli 

motiverade. Motivation är en typ av energi och riktning likt en insats för att nå till en 

satt mål. Motivationen kan där delas upp i två delar, det individen själv vill som 

benämns inre motivation och det andra vill som benämns yttre motivation vilket 

utvecklas längre ner. 

Att särskilja på motivation och personlighet kan vara svårt då de båda ligger nära 

varandra och båda försöker ge svar på frågan varför individen beter sig så som den gör. 

Det finns dock skillnader, att motivation svarar mer på frågan varför individen väljer 

att genomföra en viss handling och personlighet mer svarar på frågan om varför 

individen är på det sätt som den är. Ackerman (2008) förklarar sambandet på följande 

vis: ”Vem jag är påverkar vad jag gör och vad jag gör definierar vem jag är”. Det påvisar 

att de finns ett tydligt samband mellan dem båda, men viktigt att komma ihåg är att 

motivation är ett tillstånd som endast är tillfälligt medan personlighet är ett mer 

långvarig tillstånd som har byggts upp genom både erfarenheter och uppfostran 

(Ackerman, 2008). 

Likt ovan nämnt kan motivation delas upp i två delar, dels den typ av motivation som 

skapas när det skapas ett inre värde av något som görs och dels den motivation som 

skapas när påverkan sker utav yttre faktorer. Inre motivation uppstår skapas genom 

intresset att få tillgodose sina egna behov, yttre motivation skapas genom påverkan 

från omgivningen (Deci & Ryan, 2000). En yttre motivationsfaktor som länge setts som 

den allra effektivaste är den ekonomiska belöningen, men detta är något som i takt 

med förändringen av arbetslivet och individers möjlighet till mobilitet ändrats. 

Kindenberg (2003) och Allvin, Aronsson, Hagström, Johansson & Lundberg (2006) är 

några som visat denna förändring av flexibilitet och förflyttningen från ett mer 

centraliserat samhälle till dagens mer decentraliserade samt hur det påverkat 

människan. De menar att individen nu har mer möjlighet att påverka sitt arbete, att 

delaktigheten ökar samt att kunskapen hos den enskilde medarbetaren ökar. Dessa 

faktorer kan ses som inre motivationsfaktorer då de bidrar till ökad självständighet 

och utveckling på arbetsplatsen (Reeve, 2009). 
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2.7.1 FINNA MOTIVATION OCH BIBEHÅLLA DEN 

Olika individer drivs av olika anledning, alltså vilka motiv de har för att uppnå ett visst 

mål. Allt vi som individer gör anses vara motiverande om man bortser ifrån de enklaste 

reflexerna. Motivation kan således ses som två sidor, en sida som stimulerar ett 

beteende och en sida som leder i riktning mot ett uppsatt mål (Wagner, 2003). 

Gellerman (1995) skriver att så snart en individ nått och uppfyllt sitt motivationsmål 

blir det vilande, men att det snart kommer att ersättas av ett nytt mål som kommer ha 

samma drivkraft som det uppnådda målet. Således kommer individen aldrig få brist på 

motivation, utan individen kommer motiveras och drivas av det som för tillfället ses 

som betydelsefullt. 

Ska en chef eller ledare motivera sin anställd behöver denna vara medveten om vad 

individen för tillfället motiveras av och att det inte heller går att säga en generell 

motivationsfaktor för alla anställda utan att detta kan variera. Individen själv har dock 

en stor utmaning själv, att ensam behålla sin motivation. Detta kan vara en extra stor 

utmaning under perioder då det endast är den egna motivationen som finns 

(Gellerman, 1995). 

Brist på den yttre stimulansen kan förekomma vilket kan göra att motivationen 

hindras. Detta kan i vissa fall förhindras om man väljer att växla mellan yttre 

motivationsfaktorer, vilket kan leda till att man byter arbete om möjligheten att uppnå 

sina mål i organisationen inte finns (Gellerman, 1995). 

Maccoby (1989) anser att människan är mest motiverade att arbeta när det 

tillfredsställer våra utvecklingsbehov och det uppstår när det är ett jämviktstillstånd 

mellan arbete och lek. 

2.7.2 HERZBERGS TVÅFAKTORSTEORI 

En teori kring motivation i arbetet är Herzbergs tvåfaktorsteori. Denna teori beskriver 

dels motivationen som en individ upplever för att genomföra en uppgift samt även om 

resultatet som uppgiften ger eller självaste uppgiften i sig kan uppfylla individens 

grundläggande behov (Latham & Pinder, 2005). Denna teori är likt namnet antyder, en 

tvådelad teori. De två delarna har Herzberg valt att benämna som motivationsfaktorer 

och hygienfaktorer. Hygienfaktorer förklaras som det som kopplas till vilken uppgift 

som ska utföras samt den psykiska och fysiska omgivning som uppgiften skall 
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genomföras. Med dessa faktorer uttrycker Hertzerg att det inte går att skapa 

tillfredsställelse för individen, han säger istället att man med dessa faktorer kan skapa 

ett neutralt läge. När hygienfaktorerna finns och uppfylls så leder det till att 

otillfredsställelse elimineras. Motivationsfaktorerna däremot säger Herzberg kan leda 

till att medarbetarna presterar på bättre och att de känner sig mer tillfreds. Desto fler 

motivationsfaktorer som uppfylls, desto bättre kommer de anställda att prestera. 

Motivationsfaktorerna handlar om jobbet och dess konsekvenser, det är även här som 

Herzberg säger att individens självförverkligande kan ske i symbios med 

motivationsfaktorerna. Uppfylls dessa faktorer leder det till att arbetstillfredsställelse 

skapas, men saknas dessa landar det i ett neutralt läge. Det kan alltså inte skapas 

otillfredsställelse utan vid avsaknad av dessa faktorer skapas ett neutralt läge. Dock 

bör det vara väl medvetet om att motivationsteorier inte är lika för alla, detta gör att 

företag behöver uppfylla hygienfaktorerna för alla sina anställda men även se till att de 

fångar upp vilka olika motivationsfaktorer de anställda har (Latham & Pinder, 2005). 

I tabellen nedan följer exempel på hygien- och motivationsfaktorer.  

Motivationsfaktorer: Hygienfaktorer: 

Prestationer 

Uppskattning 

Involvering 

Ansvar 

Befordran 

Utveckling/karriärmöjligheter 

Företagspolitik och administration 

Ledningen/ förhållandet med ledningen 

Fysiska arbetsförhållanden 

Mellanmänskliga förhållanden 

Löneförhållanden 

Status 

Trygghet 

 

2.7.2.1 Kritik mot Herzbergs tvåfaktorsteori 

Kritik mot Herzbergs teori finns, Aronsson, Hellgren, Isaksson, Johansson, Sverke och 

Torbjörn (2012) menar att teorin har litet stöd i empiri. De menar att slutsatserna som 

dragit utav teorin har skapat ytterligare metoder undermodeller som antyder att det 

går att styra arbetsmotivation. Aronsson et al., (2012) säger vidare att alla teorier kan 

ha empiriskt stöd i någon aspekt men inte heller kan ha fullt empiriskt stöd och på så 

vis kan inte teori enligt författarna anses som felaktig. Detta kan förklaras enligt 
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författarna med att teorier som skall visa på vad som motiverar en individ och en vilka 

behov som individen har är komplext. Vidare säger författarna att förenklade 

antaganden är något som finns i alla teorier vilket i sin tur leder till att fenomen som är 

mer komplexa kommer till viss del att ses förbi. Även att det är väldigt individuellt vad 

som motiverar en specifik individ är individuellt samt att det kan vara beroende på 

situation gör att förklaringsvärdet är lägre (Aronsson et al., 2012). 

Shipley och Kiely (1988) testade i en studie huruvida Herzbergs tvåfaktorsteori var 

sanningsenlig och relevant. Resultatet från deras studie jämfördes sedan mot de 

resultat som Herzberg fått. Resultatet blev att det skiljde sig från de resultat som 

Herzberg visat i sin studie, men det som stämde överens mellan de två studierna var 

motivationsfaktorerna. Möjligheten till att få utvecklas i sitt arbete att arbetstagarna 

blev uppmärksammade av sina arbetsgivare samt att medarbetarna kände sig tillfreds 

när de fick chans att få nå sina mål, ledde alla till ökad motivation och 

arbetstillfredsställelse. Då jag i denna studie främst kommer lägga vikten på chansen 

till utveckling i arbetet och hur det motiverar medarbetarna så anser jag, trots den 

kritik jag ovan visat på att det är en relevant teori att använda mig av. 

2.8 SAMMANFATTNING AV TEORETISKA UTGÅNGSPUNKTER OCH 

ANALYSMODELL 
I den teoretiska referensramen beskrivs hur begreppet karriär utvecklats från den mer 

traditionella karriären där den vertikala karriären dominerat, till den idag mer 

moderna karriären där även karriär horisontellt existerar. Vikten av att medarbetarna 

är medvetna om eventuella interna karriärmöjligheter kan enligt tidigare forskning 

påverka och motivera dem i valet att stanna eller lämna organisationen (Torrington et 

al., 2008). Intern karriär kan ses som en motivationsfaktor som kan påverka en 

individs val till handling, i detta fall valet att stanna eller lämna den nuvarande 

organisationen enligt Abrahamsson och Andersens beteendemodell (2005). För att 

motivationsfaktorn intern karriär skall leda till handling krävs dels möjligheter till 

intern karriär och även att handlingen är av betydelse för individen. 

Motivationsfaktorer, som intern karriär tillhör enligt Herzbergs tvåfaktorsteori, kan 

leda till att medarbetaren känner ökad tillfredställelse i sin arbetssituation. Då tidigare 

forskning betonar hur medarbetares medvetenhet om interna karriärmöjligheter 
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påverkar dem i valet att stanna eller lämna organisationen samt motiverar till handling 

och ökar arbetstillfredsställelsen kommer denna forskning utgöra grunden i den 

teoretiska referensramen. 

Teorin som presenterats ovan har lagt grunden för analysmodellen som kommer att 

användas för att analysera empirin.  

   

 

 

 
 

 

Figur 2, analysmodell. 

 

Analysmodellen ovan är en reviderad modell utav Abrahamsson och Andersens (2005) 

beteendemodell. Motivationsfaktorn i modellen är möjligheten till utveckling och 

intern karriär som är en av Herzbergs motivationsfaktorer, och för att denna 

motivationsfaktor skall leda till en handling påverkas den av olika delar enligt 

Abrahamsson och Andersen (2005). Det är kognitiva faktorer som är det värde som 

visar för individen att det som kommer att genomföras är av betydelse för individen, 

med vanor och färdigheter menas att individen har kunskap eller färdigheter att kunna 

genomföra handlingen och med möjligheter menas att det finns externa möjligheter till 

att utföra handlingen. De externa möjligheterna i analysmodellen är de möjligheter 

som organisationen ger individen avseende utveckling och interna karriärmöjligheter 
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samt informationen om möjligheten till intern karriär och utveckling. Dessa externa 

faktorer är något som Torrington et al (2008) tar fasta vid, att det är viktigt att 

medarbetarna är medvetna om vilka möjligheter som organisationen kan erbjuda 

internt.  Chang (1999) kom även han fram till att det var viktigt med att informera de 

anställda om deras möjligheter till intern karriär, då hans studieresultat visade att 

denna information kunde öka de anställdas engagemang. Chen et al. (2003) menar 

även på att det är vanligt att individet har en egen karriärplan och hur organisationen 

bemöter individens karriärbehov påverkad individens intention att stanna.  

Analysmodellen kommer användas för att analysera hur medarbetaren påverkas och 

motiveras av möjligheten till intern karriär och utvecklingsmöjligheter i valet att 

stanna eller lämna den nuvarande organisationen. 

Utöver analysmodellen kommer andra delar av den teoretiska referensramen att 

användas för att analysera empirin. Faktorn intern karriär kommer att ställas mot ett 

antal andra faktorer för att avgöra betydelsen av intern karriär kontra dessa faktorer.  

3. METOD 

3.1 FORSKNINGSANSATS 
När man undersöker något kan man använda sig av kvantitativ eller kvalitativ 

forskningsansats. När syftet är att undersöka något som kan mätas och om resultatet 

avses att presenteras i form av statistiska modeller används den kvantitativa 

forskningsansatsen. När man med ord vill kunna belysa olika situationer händelser, 

samspel och observerade beteenden är den kvalitativa ansatsen att föredra. Forskaren 

försöker, när den använder sig av denna ansats, förstå ett fenomen eller en företeelse. 

Ord och bilder används ofta för att beskriva den eller de företeelser som studerats. Det 

är även möjligt att kombinera dessa två ansatser (Patel & Tebelius, 1987). 

3.2. 1 FÖR- OCH NACKDELAR MED KVALITATIV ANSATS 

En styrka i kvalitativa data är att de försöker ge en helhetsbild för att ge förståelse för 

sammanhang och sociala processer. En nackdel med en kvalitativ ansats är att man 

utifrån insamlad data inte kan göra statistiska generaliseringar (Holme & Solvang, 

1997). 
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3.2.2 METODER VID KVALITATIV FORSKNINGSANSATS 

När man undersöker något finns ett antal metoder att använda sig av. Vid den 

kvantitativa ansatsen är det vanligt att använda sig av enkäter, observationer och/eller 

intervjuer med flervalsfrågor. När man studerar något och har en kvalitativ 

forskningsansats är det vanligare att man använder sig av intervjuer, enskilt eller i 

grupp. Frågorna som används i dessa fall är ofta öppna för att ge respondenterna 

möjligheten att utveckla sina svar. Man kan även använda sig av till exempel fallstudier 

och litteraturstudier. 

Data som samlas in kan bestå av primärdata eller sekundärdata. Primärdata samlas in 

för första gången, medan sekundärdata, ibland kallat skrivbordsdata, är data som 

redan är insamlad och ställts till andras förfogande (Alvehus, 2014). 

3.3 METODVAL 
Då syftet med denna studie är att undersöka hur anställda inom kommunal förvaltning 

uppfattar och beskriver sina möjligheter till karriär som en faktor som påverkar dem i 

valet att stanna hos sin nuvarande arbetsgivare eller inte, jämfört med andra faktorer, 

kommer den kvalitativa ansatsen att användas. 

Studien kommer att genomföras som mailintervjuer, där 20 anställda inom kommunal 

förvaltning i Västra Götalands län, kommer att intervjuas.  

Intervjuerna kommer att vara semistrukturerade djupintervjuer, vilket innebär att det 

kommer vara öppna frågor och bredare teman kommer frågas kring. Denna form av 

intervjuer med lägre grad av struktur har som syfte att få respondenten att uttrycka 

attityder, föreställningar och värderingar i lika hög grad som ren fakta (Alvehus, 2014).  

3.4 VAL AV RESPONDENTER  
Att välja en grupp respondenter som finns tillgängliga för studien är något som kallas 

bekvämlighetsurval (Alvehus, 2014). Jag valde en kommun som låg geografiskt ganska 

nära, detta på grund av möjligheten att ta sig till kommunen om jag skulle behöva 

genomföra delar av studien på plats. Hade en kommun som legat längre bort 

geografiskt valts, hade det varit mycket tid som blivit restid och mindre tid till att 

kunna genomföra analysen.  
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I studien gjordes även ett ändamålsenligt strategiskt metodval, det vill säga att 

respondenterna valdes utifrån relevans för studien samt deras kunskap och 

erfarenheter (Denscombe, 2016). Med detta metodval kunde jag avgränsa och välja 

vilka respondenter som passade till studien. För att vara relevanta för studien krävdes 

att de arbetade inom kommunal förvaltning och som tjänstemän. Till studien var både 

män och kvinnor i alla åldrar relevanta.  

3.5 DATAINSAMLING OCH GENOMFÖRANDE 
För att samla in data har den kvalitativa metoden valts, utifrån denna metod har valet 

av insamling av data blivit mailintervjuer. Intervjuerna kommer att vara 

semistrukturerade intervjuer, vilket innebär att det kommer vara öppna frågor och 

bredare teman kommer frågas kring. Denna form av intervjuer med lägre grad av 

struktur har som syfte att få respondenten att uttrycka attityder, föreställningar och 

värderingar i lika hög grad som ren fakta (Alvehus, 2014).  

Mailintervjuer är något som Anne Ryen (2004) skriver om som en kvalitativ metod. Att 

använda sig av mailintervjuer är effektivt ur ett tidsperspektiv och det går att arbeta 

med flera intervjuer samtidigt (Salmons, 2010). Salmons säger även att det ger 

respondenten vid en mailintervju har möjlighet att tänka över frågorna och svaren på 

ett annat sätt som inte är möjligt vid intervjuer som sker öga mot öga vilket även Ryen 

(2004) säger är en positiv del i att använda sig av mailintervjuer. Salmons säger att 

genom att respondenterna kan tänka över sina svar kan de även omarbeta dem vilket 

gör att svaren går igenom en utvecklingsprocess som är svår att uppnå när man gör 

intervjuerna öga mot öga. Detta är något som passade i denna studie, då det var 

önskvärt att respondenterna skulle reflektera över hur de uppfattade och ville beskriva 

påverkanseffekter av intern karriär som en faktor som påverkade dem i valet att 

stanna hos sin nuvarande arbetsgivare eller inte.  

Bryman och Bell (2013) nämner både för- och nackdelar med mailintervjuer. För att 

kunna delta i intervjun krävs att respondenten kan uppnå förutsättningar så som 

tillgång till dator och internetuppkoppling, dessutom krävs att respondenten har den 

tekniska kunskap som krävs för att kunna genomföra intervjun. I en direktintervju kan 

även en den som intervjuar få en respondent som är uttråkad att slutföra intervjun, vid 

en mailintervju är det svårt för forskaren att avgöra om respondenten är ”närvarande” 

och motiverad att slutföra intervjun (Bryman & Bell, 2013). En annan nackdel med 
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mailintervjuer är att forskaren inte kan ta del av tonlägen, betoningar och kroppsspråk 

som respondenten kunnat visa vid en vanlig intervju. En del som enligt Bryman och 

Bell (2013) både kan vara en fördel och en nackdel är att respondenten och forskaren 

inte påverkas av varandras kultur eller influenser. Författarna menar även på att 

eventuella fördomar gällande kön, ålder och bakgrund med mera inte påverkar 

resultatet i lika stor grad genom mailintervjuer.  

Utifrån teorikapitlet skapades sedan en intervjuguide. Intervjuguiden ska enligt 

Bryman (2002) i början innehålla frågor kring bakgrundsinformation. Detta gjordes i 

studien, inledningen av intervjun innehöll frågor om ålder, kön, typ av anställning, 

anställningstid och på vilken nivå i företaget det jobbade. Att ställa dessa frågor ansåg 

jag meningsfullt då svaren kunde ge mig möjlighet att analyser utifrån olika perspektiv, 

såsom exempelvis ålder och kön. Gällande ålder fick respondenterna svara på vilken 

ålderskategori de tillhörde, istället för att själva få skriva ut sin ålder. Detta medvetna 

val gjordes dels för att respondenterna skulle vara mer anonyma, som forskare kunde 

det inte urskiljas vems svar som var vem och dels för att se i vilken “stadie” det var i 

livet, vilket i denna studie kan anses mer viktigt än deras exakta ålder.  Det delades upp 

i ålderskategorierna som följer: 25 - 39 år, 40 - 49 år samt 50- år. Detta gjordes 

medvetet för att personer oftare i åldern 25 - 39 år börjar bilda familjer, de som är 

mellan 40 - 49 år kan ha barn, men att de oftast är lite äldre. De över 50- år som 

tidigare haft hemmaboende barn börjar flytta och respondenterna i denna 

ålderskategori börjar tänka mer på livet efter jobbet, pension och så vidare. Genom 

denna uppdelning av respondenterna i ålderskategori kan det i analysen undersökas 

om det finns någon typ av korrelation mellan åldersgrupperna och de eventuella 

livsstadierna i jämförelse med intern karriär och huruvida det påverkar individen att 

stanna hos sin nuvarande arbetsgivare.  

Intervjuguiden byggdes sedan vidare på med 22 frågor (inklusive bakgrundsfrågorna). 

Några av frågorna krävde endast ett ja eller nej svar. Det ställdes färre frågor som var 

bredare där respondenten själv kunde välja vad denne önskade lägga tyngdpunkten 

vid. Att välja färre frågor vid en mailintervju är något som Sveningsson, Lövheim och 

Bergqvist (2003) skriver om, de menar på att genom att välja färre frågor ökar chansen 

till att respondenterna ger mer utförliga svar.  
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Ett mail om förfrågan att deltaga i studien skickades till fyra kommuner, varav en 

kommun hörde av sig och var intresserade av att delta. Kommunen hjälpte sedan till 

och skickade ut mail till de anställda inom en specifik nämnd, de som arbetade här 

tillhörde kommunstyrelsen. Valet av nämnd skedde av kommunen. Det första 

mailutskicket innehöll en presentation av studiens författare och syfte samt en 

förfrågan för kommunen att delta. Mailet innehöll även information om beräknad 

tidsåtgång för studien.  

Efter godkännande av kommunen skickades som nämnt ett mail ut till de anställda. 

Detta mail innehöll en förfrågan om att deltaga i studien, vilket syfte studien hade samt 

hur lång tid det skulle ta att deltaga i studien. Det var till en början endast denna 

generella information som angavs, men bifogat med mailet fanns kontaktuppgifter om 

de som var tillfrågade hade några ytterligare frågor som de önskade ställa. Detta mail 

fick sedan de tillfrågade svara på om de önskade att deltaga.  

Efter att de svarat ja på förfrågan skickades ytterligare ett mail ut, detta innehöll 

ytterligare information och upprepning om studien och dess syfte. I detta mail fanns 

även frågorna som skulle besvaras. I inledningen till frågorna fanns information om att 

de som respondenter är och förblir helt anonyma. Det fanns även information om att 

de kunde välja att inte svara på en fråga om de inte kände att det kunde eller ville 

svara. I denna del fanns även information om att de svar som de lämnade in endast 

kommer användas i denna studie och endast till det syfte som studien har.  

3.5.1 BORTFALL 

Intervjuerna skickades ut till 34 personer, utav dessa svarade 20 personer att de kunde 

tänkas deltaga i studien och dessa 20 respondenter slutförde sedan hela intervjun. Det 

ger en svarsfrekvens om ca 59 %. Det anses som en bra svarsfrekvens då detta var en 

intervju som var helt frivillig att deltaga i. Denscombe (2000) säger vägran att deltaga 

kan vara en orsak till uteblivna svar, vissa personer är mer villiga att ta av sin tid för att 

svara och mer benägna att vilja anstränga sig för att vara en del av studier.  

3.5.2 ANALYS AV INTERVJUERNA 

När samtliga intervjuer var genomförda började analysen med att sammanställa de 

totala resultaten på varje enskild frågeställning. Nästa steg var att dela upp och 

sammanställa svaren dels utifrån ålderskategorier och dels utifrån kön. Utifrån dessa 
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sammanställningar analyserades sedan svaren utifrån de teorier som redovisats i 

teorikapitlet. 

3.5.3 METODKRITIK 

Genom att empirin i studien är tagen från en enda organisation blir det svårare att 

generalisera resultatet av studien. Detta på grund av att det är ett mindre antal 

respondenters åsikter och uppfattningar som studien är baserad på (Bryman & Bell, 

2014). Eftersom studien är baserad på ett ändamålsenligt strategisk urval som är ett 

icke-sannolikhetsurval, har det inte varit möjligt för alla respondenter att kunna 

deltaga i studien och därav är det inte heller möjligt att generalisera studiens resultat 

(Merriam, 1997). Det har gett ett resultat som inte med all säkerhet går att 

generalisera till alla andra kommuner i Sverige. Resultat kan ha sett annorlunda ut om 

det hade varit fler kommuner och fler respondenter som hade deltagit i studien.  

3.5.4 TILLFÖRLITLIGHET 

Att en annan forskare skulle kunna genomföra samma studie samt få samma resultat 

benämns överförbarhet eller reliabilitet (Bryman & Bell, 2014). En kvalitativ studie är 

svårare att kunna applicera på en annan organisation, respondenterna får olika frågor 

och de har ofta olika bakgrund (Widerberg, 2002). Detta gör att det inte finns samma 

möjlighet att använda sig av samma studie i en annan organisation och få ett annat 

resultat.  

3.5.5  TROVÄRDIGHET 

En studies trovärdighet eller validitet handlar om att mäta det som avsetts att mäta. 

Den interna validiteten handlar om relevansen i kopplingen mellan teoretiskt och 

empiriskt insamlad data. För att uppnå hög intern validitet har därför intervjufrågorna 

konstruerats med den teoretiska referensramen som bas (Bryman & Bell, 2014). Den 

externa validiteten berör studiens överförbarhet, kan dess resultat generaliseras och 

användas i andra situationer eller sammanhang. I denna studie skulle resultatet kunna 

användas på andra, liknande organisationer, dock med viss försiktighet. För att öka 

validiteten hade ett större antal respondenter varit att föredra. 
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3.6 ETISKA STÄLLNINGSTAGANDE 
Forskningsetiken för denna studie har lagt upp efter Ejlertsson (2005) som skriver om 

de fyra etiska kraven. De fyra kraven är informationskravet, samtyckeskravet, 

konfidentialitetskravet samt nyttjandekravet. Informationskravet innebär att alla som 

deltar är informerade om vad studien handlar om, samtyckeskravet är det krav som 

innebär att de som deltar i studien samtycker till att deltaga och hur det sker, dess 

upplägg. Konfidentialitetskravet är det som talar om att de som deltar alltid är 

anonyma genom hela studien. Det sista kravet, nyttjandekravet innebär att allt det som 

respondenterna svara på frågorna endast kommer till att användas i den studien som 

nu genomförs.  

När det gäller informationskravet så gick det ut ett mail till alla deltagare i studien där 

det förklarades vad studien handlade om och vad den skulle användas till. Denna 

information återupprepas sedan i början på intervjun som gick ut till alla 

respondenter. Som forskare var jag noga med att alltid upprepa studiens syfte för att 

respondenterna skulle veta vad det var för studie de skulle komma att deltaga i. 

Samtyckeskravet uppfylldes på så vis att alla som blev tillfrågade fick själva välja om de 

ville deltaga eller ej. I början på intervjun som skickades ut stod det även information 

om att det var tillåtet att hoppa över en fråga om man som respondent inte ville svara, 

detta för att ingen respondent skulle känna krav på att svara om denne inte ville. I 

informationen som bifogades intervjufrågorna stod det även att alla respondenter 

alltid, genom hela studien, förblev anonyma. De behövde aldrig uppge någon 

information som gjorde att det kunde kopplas tillbaka till dem som personer och det 

informerades också om att varken deras namn eller arbetsplats kommer till att nämnas 

i studien. Nyttjandekravet fick de även det information om via informationen i 

intervjun, där det förtydligades att all den information som kom fram i denna studie 

endast skulle användas i syftet av studien och inget annat.  

3.7 ANDRA MÖJLIGA METODVAL  
Den kvalitativa ansatsen är att föredra i denna typ av studie, när det gäller att förstå 

hur och varför personer ställer sig till olika påståenden och situationer. Man skulle 

eventuellt kunnat, vid ett större urval, även använt sig av den kvantitativa ansatsen på 

så sätt att man hade valt att redovisa respondenternas skattning av olika faktorer som 

medelvärden av alla svar och andelar av urvalet som svarade på visst sätt. Detta hade 
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delvis kunnat förändra studiens syfte på så sätt att det värderande inslaget hade fått en 

central roll, medan den beskrivande delen blivit mindre eller fallit helt, beroende på 

om följdfrågor ställts eller inte.   Inom den kvalitativa ansatsen finns en mängd olika 

metoder att välja mellan. Studien har genomförts med mailintervju som metod. Här 

kunde studien även genomförts med hjälp av enskilda djupintervjuer. Denna metod 

hade varit ett möjligt alternativ då man där hade haft tillfälle till att ställa mer 

följdfrågor utifrån respondenternas svar samt se kroppsspråk och höra tonlägen när 

respondenten svarade. Fördelen med mailintervjun var att de fördefinierade 

följdfrågor som fanns, inte, på grund av intervjuarens formulering, blev ledande. 

Mailintervjun gav även respondenterna tid till reflektion, något som personliga 

intervjuer inte alltid ger. Respondenterna kunde även välja att svara när de själva hade 

tid och möjlighet, utan att en viss tid var uppsatt för genomförande av intervjun. 

4. EMPIRI OCH ANALYS 
Studiens syfte är att undersöka hur medarbetare inom kommunal förvaltning uppfattar 

möjligheter till karriär som en faktor som påverkar dem i valet att stanna inom den 

nuvarande organisationen och hur de värderar intern karriär i jämförelse med andra 

faktorer såsom lön, arbetsmiljö och trygga arbetsvillkor. Valet att genomföra studien 

inom kommunal förvaltning och inte i ett privat företag var att vid genomgång av 

tidigare studier hittade jag fler studier inom privat sektor men få som var gjorda inom 

kommuner. De flesta svenska studier som fanns att tillgå var gjorda av kommunernas 

egen organisation Sveriges Kommuner och Landsting, SKL. Den för studien utvalda 

kommun är en medelstor kommun i Västra Götalands län. Inom den kommunala 

sektorn finns totalt drygt 4 500 anställda fördelat på alla inom kommunal verksamhet 

förekommande arbetsplatser.  

I studien har 20 personer deltagit och fördelningen män och kvinnor vad 40/60. Dessa 

20 personerna delades upp i tre olika ålderskategorier, 25-39 år, 40-49 år och 50- 

uppåt. Detta gjordes på grund av det som nämnt i metodkapitlet för att kunna studera 

om det fanns någon korrelation mellan ålder och svaren på de olika 

undersökningsfrågorna. I ålderskategorin 25-39 år var det 12 respondenter, i 

kategorin 40-49 år var det fyra respondenter och den sista kategorin, 50- år, var det 

fyra stycken respondenter.  
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Gällande vilket typ av nivå de olika respondenterna arbetade på var det åtta personer 

som arbetade på mellanchefsnivå eller på tredje chefsnivå. Resterande 12 personer 

arbetade på operativ nivå utan någon form av ledningsansvar.  

Resultatet och analysen av studien kommer i detta kapitel redovisas vartefter 

varandra. Resultaten och analysen kommer att redovisas tematiskt.  

4.1 RESULTAT OCH ANALYS AV FAKTORERNAS BETYDELSE I HELA URVALET 
För att se hur olika faktorer påverkade de anställda i valet att stanna hos sin nuvarande 

arbetsgivare fick respondenterna i inledningen av intervjuerna börja med att besvara 

hur de ansåg att olika faktorer påverkade detta val. De kunde svara om de ansåg att det 

påverkade mycket eller lite, på en tiogradig skala. De faktorer som undersöktes var: 

 Lön 

 Trygga arbetsvillkor 

 Fysisk och psykisk arbetsmiljö 

 Möjligheter till intern karriär och utveckling i arbetet 

 Påverkansmöjligheter avseende ansvar och arbetsuppgifter 

 Arbetsgruppens klimat och relationer till kollegor 

 

När respondenterna fick beskriva och skatta hur dessa faktorer påverkade dem i valet 

att stanna kvar hos nuvarande arbetsgivare, var det bra arbetsklimat i arbetsgruppen 

och bra relationer med andra anställda det som värderas allra högst. Det som 

värderades lägst av faktorerna ovan var lön, medan de övriga faktorerna. dvs. miljö, 

arbetsvillkor och påverkansmöjligheter, var ganska lika i värderingen hos 

respondenterna.  

En kvinna svarade på frågan om högre lön var en faktor som påverkade henne i valet 

att stanna inom organisationens: 

“Skulle jag vilja ha högre lön skulle jag behöva ta en chefstjänst och det innebär då ett 

medarbetaransvar som jag egentligen inte är lockad av”. Kvinna 25-39 år 
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Respondenterna fick även beskriva hur de ansåg att faktorerna lön, trygga 

arbetsvillkor, fysisk och psykisk arbetsmiljö, påverkansmöjligheter avseende ansvar 

och arbetsuppgifter samt arbetsgruppens klimat och relationer till kollegor var mer 

eller mindre viktiga i jämförelse med möjligheten till intern karriär. Respondenterna 

svarade att det var viktigare med både interna karriärmöjligheter och möjligheten att 

påverka ansvar och arbetsuppgifter än trygga arbetsvillkor och lön. De andra 

faktorerna, bra fysisk och psykisk arbetsmiljö samt bra arbetsklimat i arbetsgruppen 

samt bra relationer till andra anställda ansåg de viktigare än möjligheten till intern 

karriär för valet att stanna i eller lämna sin nuvarande organisation.  

På frågan om hur respondenten beskriver vikten av bra arbetsklimat och bra relationer 

med andra anställde är för valet att stanna eller lämna en organisation svarade två 

respondenter: 

“Jag resonerar som så att om jag inte mår bra på arbetet då kan jag inte heller ha förmåga att 

prestera mitt yttersta och göra karriär. Att ha hälsan (psykisk) är för mig en grundpelare för att klara 

av att prestera, därför är det viktigare med arbetsmiljön för mig.” Kvinna 25 - 39 år 

“För mig är arbetsklimatet och relationen till kollegor viktigare än att klättra i organisationen men 

samtidigt fick en dålig arbetssituation mig att ta tag i min situation - jag utbildade mig och jag har 

idag ett yrke som är “högre” än det jag hade tidigare. Att välja bort den infekterade arbetsplatsen 

resulterade i min situation i ett kliv upp i karriärstegen.” Kvinna 25 - 39 år. 

 

En respondents röst om varför interna karriärmöjligheter är viktigare än lön: 

“Mina värdeord: utveckling, glädje, frihet och kunskap är viktigare än högre lön”. Kvinna 50- år. 

 

På frågan varför respondenten ansåg att interna karriärmöjligheter var viktigare än 

den fysiska och psykiska arbetsmiljön: 

“Det går att ändra arbetsmiljön om den skulle vara dålig.” Man 40 - 49 år 

 

Respondenterna fick svara för hur samtliga undersökta faktorer hur mycket det 

påverkade dem för valet att stanna inom organisationen samt beskriva varför de 

skattade som de gjorde. När man analyserar svaren är det tydligt att den enskilda 

faktor som betyder mest för valet att stanna hos nuvarande arbetsgivare är 
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arbetsklimat och bra relationer. Detta är, enligt Herzberg en hygienfaktor (Latham & 

Pinder, 2005). Denna faktor höjer i sig inte tillfredsställelsen och motivationen hos 

individen, men eliminerar otillfredsställelse. Detta i sin tur kan då medföra att önskan 

att lämna organisationen blir mindre.  

Faktorn påverkansmöjligheter ligger nära intern karriär i betydelse för valet att stanna 

kvar. Att kunna påverka sitt ansvar och sina arbetsuppgifter skulle kunna tolkas som 

möjlighet till intern karriär. Att påverka arbetsuppgifter skulle kunna handla om 

horisontell karriär och ansvar kan betyda vertikal karriär. Att påverkansfaktorer och 

karriärfaktorn båda hamnar högre än lön och arbetsvillkor tyder ju på att förändring 

av arbetssituationen betyder mer än lönen, i valet att stanna eller lämna nuvarande 

arbetsgivare. Baruch (2004) skriver om att arbetet är så mycket mer än bara ett arbete 

idag, karriär och arbete är en mycket större del av människors liv idag och att 

relationen till arbetet nu är så mycket mer än bara lön. Även likt Bergiel et al., 2009 

skriver så är det en för stor uppoffring (sacrifice) för vissa medarbetare att lämna en 

organisation som erbjuder bra utvecklingsmöjligheter, vilket visar sig här.  Ett citat 

från en respondent: 

“Om jag får goda möjligheter till att utvecklas så står jag ut med sämre miljöer tills vidare.”  

Man 25 - 39 år. 

Detta visar på att finns det goda möjligheter till utveckling, så anser medarbetaren här 

att det är för stor uppoffring att lämna organisationen, han står hellre ut med sämre 

miljöer tills vidare.  

Lön är den faktor som alla skattar som lägst påverkan på valet att stanna kvar i 

organisationen. Tidigare har lön varit den faktor som setts som den allra effektivaste 

när det gäller att motivera de anställda. Det blir tydligt i denna studie att det är likt 

Kindenberg (2003) och Allvin et al. (2006) kom fram till, att när det skapats större 

möjligheter för medarbetaren att påverka sin ställning på arbetsmarknad och sin 

delaktighet i arbetet leder det till att lön har fått en minskad betydelse som 

motivationsfaktor. Även Leavitt (1996) menade att om organisationen arbetar med 

karriärutveckling kunde det öka arbetsmotivationen hos de anställda utan att 

organisationen skulle behöva använda lön som motivation.  
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Den enskilda faktor som har störst betydelse för motivationen att stanna hos 

nuvarande arbetsgivare är arbetsklimatet och relationerna till andra anställda. När 

respondenterna fick ställa motivationsfaktorn intern karriär mot de övriga 

motivationsfaktorerna så framkom även faktorerna arbetsmiljö och möjligheten att 

påverka arbetsuppgifter och ansvar som viktiga. Om man ställer resultatet i relation till 

Herzbergs tvåfaktorsteori (Latham & Pinder, 2005) så är det såväl hygiens- som 

motivationsfaktorer som är mer viktiga än möjligheten till intern karriär.  

Lön och trygga arbetsvillkor är mer en faktor som är oberoende av mellanmänskliga 

relationer, medan fysisk och psykisk arbetsmiljö samt bra arbetsklimat i 

arbetsgruppen samt bra relationer med andra anställda påverkas i mellanmänskliga 

faktorer. Vi kan se att den psykiska arbetsmiljön, som är en del av arbetsklimat i 

arbetsgruppen samt bra relationer med andra anställda är den som skattas högre än 

intern karriär. Dessa faktorer är enligt Herzberg hygienfaktorer, och uppfylls inte dessa 

skapas otillfredsställelse hos individen (Latham & Pinder, 2005). 

En respondent, en kvinna i ålderskategorin 25 - 39 år säger att hygienfaktorerna som 

Herzberg nämner, i detta fall arbetsmiljö, behöver vara uppfylld innan hon kan göra 

intern karriär, vilken är en motivationsfaktor (Latham & Pinder, 2005). Hon menar 

också på att hon inte känner tillräcklig motivation eller möjlighet att utföra en handling 

som intern karriär om hon inte mår bra på arbetet. Utifrån analysmodellen samt 

Abrahamsson och Andersens beteendemodell (2005) ser inte individen intern karriär 

som en tillräcklig motivation för att handlingen kommer att försöka genomföras och de 

kognitiva värdena, betydelse av handlingen är inte tillräcklig än. Först när hon mår bra 

kommer motivationen att vilja göra karriär eventuellt komma.  Kvinnans egna ord 

nedan: 

“Jag resonerar som så att om jag inte mår bra på arbetet då kan jag inte heller ha förmåga att 

prestera mitt yttersta och göra karriär. Att ha hälsan (psykisk) är för mig en grundpelare för att klara 

av att prestera, därför är det viktigare med arbetsmiljön för mig.” 
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4.2 RESULTAT OCH ANALYS UTIFRÅN ÅLDERSKATEGORIER 
Delar man upp och analyserar svaren utifrån olika bakgrundsfaktorer hos 

respondenterna framkommer delvis olika resultat. Analyseras svaren utifrån ålder, var 

det viktigare för respondenterna i ålderskategorin 25-39 år med trygga arbetsvillkor, 

än för övriga ålderskategorier. I ålderskategori 25-39 år ansåg respondenterna att lön 

var mindre viktig än möjligheten till intern karriär medan de andra faktorerna ansågs 

mer betydelsefulla. 

“Har tidigare i min yrkeskarriär varit beredd att ta tidsbegränsade tjänster för att få den 

karriärutveckling jag vill ha.” Kvinna 25 - 39 år. 

Citatet ovan visar på den moderna karriären, nu handlar det inte längre om att bara ha 

ett arbete utan att individer söker karriär och själva ansvarar för den likt Lyon och 

Kirkby (2000) skriver.  Det kan liknas vid det Mitchell et al. (2001) skriver om 

inbäddning och den del som benämns fit, överenstämmelse. Överensstämmer inte de 

karriärplaner medarbetaren har överens med det som organisationen kan bidra med 

finns risken att medarbetaren inte känner koppling med organisationen och istället 

väljer att byta organisation för att uppnå en högre fit hos en annan organisation.  

En kvinna beskrev hur hon ansåg att ålder kan påverka valet att söka ny karriär: 

“Är man attraktiv på arbetsmarknaden och relativt ung vågar man ta risker, men ju äldre man blir 

och övriga förpliktelser i livet ökar, desto mer trygghet behövs.” Kvinna 25 - 39 år. 

Här visar medarbetaren på att det med stigande ålder krävs en högre trygghet i arbetet 

och i arbetsvillkoren. Här ökar uppoffringen (sacrifice) som medarbetaren eventuellt 

måste göra för att uppnå sina karriärmål. Finns inte möjligheten till att göra karriär 

internt kan individen ändå välja att stanna kvar då det för dem i sin situation betyder 

en för stor uppoffring att lämna organisationen och den fasta tjänst som medarbetaren 

har (Mitchell et al., 2001). Detta går att förklara utifrån analysmodellen där 

motivationsfaktorn är att göra karriär. Finns inte möjligheten till karriär internt finns 

utan medarbetaren skulle behöva söka sig utanför organisationen, så kan de kognitiva 

faktorerna göra att medarbetaren ändå väljer att stanna inom organisationen för att 

denne inte vågar ta riskerna att byta arbetsgivare.  

En man i 25-39 år åldern anser att arbetsmiljön är av mindre vikt för valet att stanna i 

den nuvarande organisationen, något som inte alla respondenter uttryckt. Detta visar 
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på att det finns faktorer som värderas olika för olika individer, vilket Gellerman (1995) 

belyser att organisationen och chefer måste se till att olika personer motiveras av olika 

saker. Vissa kan stå ut med sämre miljö, om det sedan finns möjligheter till utveckling 

och intern karriär. Likt Abrahamsson och Andersen (2005) säger, skapas här 

motivationen mellan individen och situationen. Då kan individen välja att stå ut med 

vissa kognitiva faktorer som Abrahamsson och Andersen beskriver i sin 

beteendemodell och som återfinns i analysmodell, som i detta fall sämre arbetsmiljö 

om individen anser att handlingen är av sådan hög betydelse att de kan stå ut för att nå 

handlingen.  

I ålderskategorin 25-39 år hamnar faktorn intern karriär näst längst ner på skalan, 

endast lön är mindre viktig än intern karriär. De övriga faktorerna upplever 

respondenterna sinsemellan lika betydelsefulla. Här är tydligt att hygienfaktorerna 

som Herzberg (Latham & Pinder, 2005) framställer är viktigare än 

motivationsfaktorerna, respondenterna värderar tillfredsställelse högre än karriär. 

Samtliga visstidsanställda i undersökningen är under 40 år, vilket kan förklara att 

trygga anställningsvillkor är mer betydelsefulla än karriärmöjligheterna för valet att 

stanna kvar hos nuvarande arbetsgivare. 

När respondenterna i ålderskategorin 40-49 år skulle beskriva vilken faktor som var 

minst betydelsefull för dem för valet att stanna i organisationen blev svaret lönen. Den 

faktor som de ville beskriva som den allra viktigaste var bra arbetsklimat i 

arbetsgruppen och bra relationer till andra anställda. När de fick ställa faktorerna mot 

intern karriär och beskriva vilket det ansåg mer eller mindre viktig för valet att stanna 

eller lämna organisationen svarade att det var viktigare med intern karriär och 

möjligheten att påverka ansvar och arbetsuppgifter än övriga faktorer som 

undersöktes. 

Nedan återfinns ett citat från en av respondenterna på frågan om varför intern karriär 

är viktigare än trygga arbetsvillkor: 

“Jag tror att jag kan få tag i nytt jobb ganska fort.” Två män i kategorin 40 - 49 år uttrycker sig på 

detta sätt. 

Ställer man citat i relation till analysmodellen och Abrahamsson och Andersens 

beteendemodell (2005) där individen motiveras av att göra karriär, men möjligheten 
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inte finns inom organisationen. Dock anser sig individen ha färdigheterna och 

personligheten för att kunna få nytt jobb, och göra ett steg i karriären, och då kan 

handlingen bli att medarbetaren lämnar organisationen för att få chansen till karriär. 

Här kan vi även se den moderna karriären där individen själv har ansvar för sin 

karriär, bygger sina egna konkurrenskraftiga meriter vilket gör att det är enklare för 

medarbetarna att få nytt jobb, och beroendet av den nuvarande organisationen 

minskar (Lyon & Kirkby, 2000).  

I ålderskategorin 40-49 år beskriver respondenterna trygga anställningsvillkor och 

arbetsmiljön mindre viktiga än möjligheterna till intern karriär, till skillnad från de 

yngre. Här har hygienfaktorerna fått en något mindre betydelse. Om man dessutom ser 

faktorn påverkansmöjligheter av arbetsuppgifter och ansvar som en form av 

karriärmöjlighet, är det tydligt att i denna ålderskategori är möjligheterna till intern 

karriär av större betydelse för valet att stanna inom organisationen. Det kan bero på 

att de har arbetat ett tag, har bra meriter och inte känner samma oro att bli av med 

arbetet utan mer önskar att nu komma vidare i sin karriär. Finns inte möjligheten till 

intern karriär inom organisationen kan det leda till att dessa medarbetare väljer att 

växla yttre motivationsfaktor likt Gellerman (1995) beskriver. Att medarbetaren väljer 

att byta organisation för att det inom den nuvarande inte kan uppnå de mål som denne 

har. (Gellerman, 1995).  

Bland respondenterna i ålderskategorin 50- år var det jämnt fördelat mellan åsikterna 

om hur viktiga faktorerna var för valet att stanna eller inte, när man studerar varje 

enskild faktor i sig. När de sedan fick beskriva om intern karriär var viktigare för valet 

att stanna eller inte ansåg de att arbetsmiljön var viktigare men att lönen och trygga 

arbetsvillkor var mindre viktiga. Faktorerna arbetsklimat och möjligheten att påverka 

sitt ansvar och arbetsuppgifter ansåg respondenterna varken mer eller mindre viktiga 

än intern karriär. Här värderades att hygienfaktorerna som Herzberg visar på var 

viktigare än motivationsfaktorerna för att stanna.  

En av respondenterna uttrycker det på följande sätt om att intern karriär är viktigare 

än lön för valet att stanna inom organisationen: 

“Så har jag alltid tyckt, men när jag nu ska svara inser jag att lönen faktiskt är en viktig faktor - inte 

minst med tanke på pensionen som nu börjar kännas inom räckhåll.” Kvinna 50- år 



   33 

De respondenter i urvalet som är 50 år eller äldre visar ett liknande mönster de i 

ålderskategorin 40-49 år, med skillnaden att man värderar arbetsmiljön högre än 

möjligheten till intern karriär. I ålderskategorin 50 år - ansågs trygga arbetsvillkor som 

mindre viktigt än intern karriär, men att de i det stora hela anser att intern karriär är 

av större betydelse för dem för att stanna inom den nuvarande organisationen. Dock 

visar en kvinna på som svarar att lönen är mindre viktig än interna karriärmöjligheter 

på att hon kanske börjar tänka annorlunda snart, att hon börjar ändra uppfattning är 

på grund av att hon närmar sig pensionsåldern. Om man analyserar utifrån 

analysmodellen kan här hennes beteende och handling förstås. Motivationen har alltid 

varit att göra karriär, men nu när de kognitiva faktorerna ändrats och hon inser att det 

kanske är annat som måste fokuseras på och som har större betydelse så kommer 

handlingen inte bli att satsa på intern karriär utan på att se till att skapa stabilitet och 

trygghet inför den framtida pensionen. Värderingarna ändras och således kommer 

även motivationen att göra intern karriär sjunka. Det kommer därför inte leda till en 

handling att byta arbetsgivare utifrån interna karriärmöjligheter. 

4.3 RESULTAT OCH ANALYS UTIFRÅN KÖN 
En sammanställning av svaren uppdelade efter kön visar att samtliga män i urvalet, 

ansåg att det var viktigt med bra arbetsklimat i arbetsgruppen och bra relationer med 

andra anställda för valet att stanna i organisationen. Den faktor som därefter ansågs 

vara viktig, dock inte lika viktig som arbetsklimat eller relationer, var det möjligheten 

att påverka ansvar och arbetsuppgifter. De övriga faktorerna ansågs lika betydelsefulla 

för valet att stanna i organisationen, men mindre betydelsefulla än de ovan nämnda. 

När de sedan fick beskriva huruvida intern karriär var mer eller mindre viktig än 

övriga faktorer svarade samtliga män att lön var mindre viktigt och fysisk och psykisk 

arbetsmiljö var något mindre viktig faktor. Samtliga män ansåg att arbetsklimatet och 

bra relationer till andra anställda liksom påverkansmöjligheter avseende 

arbetsuppgifter och ansvar var viktigare för dem i valet att stanna i organisationen 

eller inte. Trygg anställning ansåg männen var lika betydelsefull som intern karriär.  
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Här följer några citat från två manliga respondenter: 

“Har jag tydliga arbetsuppgifter är jag nöjd.” Man 25 - 39 år 

“Jag måste trivas med mina kollegor! Utan ett gott samarbete skulle jag sluta.” Man 25 - 39 år. 

Här blir återigen tydligt likt Gellerman (1995) säger, att då olika individer motiveras av 

olika faktorer är det viktigt att organisationen vet vad deras medarbetare motiveras av.  

Männen ansåg att bra arbetsklimat och bra relationer med andra anställda som enligt 

Herzbergs tvåfaktorsteori är en hygienfaktor som allra viktigast för valet att stanna 

inom en organisation eller inte (Latham & Pinder, 2005). Här blir det tydligt att det 

skapar otillfredsställelse om denna faktor saknas, vilket männen inte anser sig kunna 

klara även om det hade funnits möjligheter till intern karriär.   

Samtliga kvinnliga respondenter beskrev att möjligheten till intern karriär var lika 

viktig som övriga faktor förutom lönen, som ansågs som den minst viktiga faktorn i 

valet att stanna inom organisationen.  

Kvinnorna beskrev även att lönen samt trygg anställning var mindre viktig för dem än 

intern karriär. De flest beskrev påverkansmöjligheter avseende arbetsuppgifter och 

ansvar samt arbetsmiljön som viktigare, medan arbetsklimatet och relationerna till 

andra anställda varken beskrevs som viktigare eller mindre viktigt än intern karriär för 

valet att stanna eller lämna den nuvarande organisationen.  

En kvinna om varför hon anser intern karriär viktigare än relationer med andra 

anställda: 

“Vill framåt, kommer alltid finnas de kollegor som vill annat.” Kvinna, 50– år 

 

Studerar man resultatet utifrån kön finns det både likheter och skillnader. Båda könen 

tycker lönen är en mindre viktig motivationsfaktor för att stanna kvar inom nuvarande 

organisation. Kvinnorna värderar arbetsmiljön högre än möjligheterna till intern 

karriär till skillnad från männen. Männen anser att arbetsklimatet är mer viktigt 

medan kvinnorna anser det vara något mindre viktigt än intern karriär, för 

motivationen till att stanna hos nuvarande arbetsgivare. Det visar tydligt på att karriär 
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är något som har utvecklats och att arbete nu är så mycket mer än bara en 

inkomstkälla (Baruch, 2004), lönen var den faktor som här värderades lägst hos såväl 

kvinnorna som männen.  

4.4 RESULTAT OCH ANALYS AV INTERN KARRIÄR UR ETT ORGANISATIONSPERSPEKTIV 

Utav de 20 personer som deltog i studien så var det två personer som gjort vertikal 

karriär i sin nuvarande organisation och två personer som gjort horisontell karriär. Av 

de resterande hade fyra personer själva valt att inte göra karriär, medan 12 personer 

svarade att de inte fått chansen till att göra karriär.  

En fråga respondenterna fick svara på var: Med det ansvar och ansvarsområden du har 

idag, anser du att ditt arbete är tillräckligt stimulerande för dig? Där var det hälften 

som svarade ja medan hälften svarade nej. Ett ökat ansvar eller nya arbetsområden 

svarade 70 % att det skulle öka deras arbetsmotivation och stimulans, 20 % svarade 

att det kanske kunde öka deras arbetsmotivation och stimulans medan 10 % sa att det 

inte påverkade. Chen et al. (2003) säger att genom att organisationen ser till att 

utveckla medarbetarna och låter de utveckla sin fulla potential kan det leda till 

personlig tillfredsställelse och att den anställde känner sig behövd. Genom ett ökat 

ansvar och nya ansvarsområden kan organisationen se till att utnyttja medarbetarnas 

fulla potential, vilket i detta resultat ser skulle öka stor del utav de anställdas 

motivation till arbetet. Ökat ansvar och nya ansvarsområden är en typ av horisontell 

karriär och således kan denna typ av karriär öka arbetsmotivationen hos de anställda, 

vilket kan leda till att de stannar inom organisationen.  

Av alla respondenter är det endast en person som svarar att den inte har övervägt att 

byta arbetsgivare för att få möjlighet till karriär. Detta enda svar kommer från en 

respondent som endast varit anställd i tre månader och dessutom har en 

visstidsanställning.  

“Nej jag är nöjd med det arbete jag har men skulle jag bli fastanställd så skulle det givetvis vara 

skönt att veta om att möjligheten att utvecklas finns. I dagsläget ska man vara glad att man har ett 

arbete att gå till men jag har inga höga mål just nu.” 

Alla de andra skulle överväga att lämna sina nuvarande arbetsgivare om de inte fick 

möjlighet till intern karriär, och av 20 respondenter var det 12 personer som ändå 

aldrig fått möjligheten till intern karriär. Att det är viktigt för organisationen att göra 
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medarbetarna medvetna om karriärmöjligheterna inom organisationen är enligt 

Torrington et al. (2008) mycket viktigt. Likt analysmodell påvisar; finns inga 

karriärmöjligheterna internt, eller att information om dessa brister finns en stor risk 

att den anställda kommer att lämna organisationen.  

En respondent som fått möjligheten att göra vertikal karriär uppåt i organisationen 

svarade följande på frågan om möjligheten till intern karriär påverkade motivationen 

till arbete:  

“Jag blev starkt motiverad genom den fasta tjänst jag fick. Tjänsten gav högre lön, bättre arbetstider 

samt mer ansvar och möjligheter till egna beslut.” - Man 25-39 år. 

På frågan om samma respondent hade valt att byta arbetsgivare om denna möjlighet 

till karriär internt inte funnits blev svaret:  

“Ja möjligheten till att utvecklas är viktig för mig både vad gäller lön och arbetsuppgifter” 

Samma respondent svara på att han anser att det finns möjligheter till intern karriär 

inom organisationen, men att han inte anser att det ansvar och arbetsområden är 

tillräckligt stimulerande. Han svarar att ökat ansvar och ansvarsområden skulle öka 

arbetsmotivationen och stimulansen i arbetet.  

Kvinna i ålderskategorin 50- år som inte fått möjligheten till intern karriär sa att det 

börjat påverka henne i sitt arbete och sin arbetsmotivation: 

“Jag vill MER, framåt! Men organisationen långsam. De skall använda min energi ner. Började 

känna efter 3,5 år att jag började se mig efter större utmaningar.” 

En annan respondent, kvinna 25- 39 år, uppger att hon endast arbetat hos nuvarande 

arbetsgivare i 1 år. Hon uttrycker att det på sikt är viktigt med möjligheterna till såväl 

horisontell som vertikal karriär.  

“Att stå still och stampa på samma position år efter år kommer inte att motivera mig på sikt. Jag 

har ett behov av att utvecklas och jag gillar ansvar.” Hon svarar att hon skulle överväga att byta 

arbetsgivare om möjligheten till karriär hos nuvarande arbetsgivare inte uppenbaras. 
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En annan kvinna i samma åldersgrupp, 25 - 39 år uttrycker att vikten av utveckling. 

Hon har gjort horisontell karriär hos nuvarande arbetsgivare. 

“Eftersom kommunen är en stor arbetsgivare har jag haft möjligheten att någon gång byta och 

därmed kunna få andra arbetsområden(…). Helt klart finns det ett samband mellan min trivsel på 

arbetet och att min arbetsgivare har gett mig möjligheterna att utvecklas både inom samma tjänst 

samt att få byta tjänst.” 

En respondent, kvinna 50- år visar på att hon önskar göra intern karriär, hon uttrycker 

i sina svar att hon vill mer och att organisationen är för långsam. Hon motiveras av att 

kunna få utvecklas och få göra intern karriär, och hon önskar att få göra detta. Hon 

uttrycker också att hon ser sig om efter andra möjligheter då hon inte fått chansen 

ännu. Enligt analysmodellen så har hon motivationen, hon ser att handlingen är av 

betydelse och hon har även kunskapen att kunna genomföra handlingen. Dock saknas 

de externa möjligheterna, hon får inte möjligheten från sin nuvarande arbetsgivare 

vilket gör att handlingen inte går att genomföra. Detta i sin tur gör att hon omvärderar 

och funderar på att byta arbetsgivare. Här känner inte individen att hennes fulla 

potential utnyttjas och tillmötesgår inte organisationen medarbetarens önskemål finns 

risken att medarbetaren väljer att lämna (Chen et al., 2003). Denna medarbetare är ett 

exempel på detta, som ser sig efter andra möjligheter då organisationen inte 

tillmötesgår hennes behov av karriärutveckling.  

För en respondent som är ganska nyanställd och jobbat ett år inom organisationen 

svarar att hon för tillfället är nöjd, på grund av att hon fortfarande är motiverad av det 

nya arbete hon har men uttrycker även: 

“.. på sikt kommer det vara betydelsefullt att få möjligheten att klättra såväl horisontellt som 

vertikalt i organisationen. Att stå still och stampa på samma position år efter år kommer inte att 

motivera mig på sikt. Jag har ett behov av att utvecklas och jag gillar ansvar.” 

Här uttrycker respondenten sin tillfälliga motivation av sina nuvarande 

arbetsuppgifter, men uttrycker också att hon anser det betydelsefullt för sin 

motivation att på sikt få möjlighet att göra någon typ av intern karriär för att stanna 

kvar. Motivation är enligt Ackerman (2008) ett tillfälligt tillstånd vilket är tydligt i detta 

fall där respondenten uttrycker att hon just nu är motiverad av sina arbetsuppgifter, 

men kommer behöva utveckling på sikt för att fortsätta vara motiverad för sitt 
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arbete.  Den inre motivation som individen skapar genom intresset att tillgodose sina 

egna behov, som denna respondent uttrycker att få ta ansvar. Den yttre motivationen 

är här att möjligheten till intern karriär finns och utan denna yttre motivation kan inte 

heller den inre uppfyllas. Om denna yttre motivationsfaktor inte kan uppfyllas kan det 

leda till att individen byter yttre motivationsfaktor (Gellerman, 1995). Detta kan enligt 

analysmodellen kan leda till att individen byter arbete om det inte går att uppfylla sina 

mål och sin inre motivation på den befintliga arbetsplatsen. 

4.5 RESULTAT OCH ANALYS AV KARRIÄRUTVECKLING UR ETT INDIVIDPERSPEKTIV 
Kvinna 50- år som uttryckt att hon efter 3,5 år i organisationen börjat se sig om efter 

större utmaningar på grund av att hon inte fått möjligheten till intern karriär, är ett 

exempel på den Chen et al. (2003) säger, att det är av stor vikt för individens val att 

stanna huruvida företaget tillmötesgår den enskilde individens önskemål avseende 

karriärutveckling likt tidigare analyser. Kvinnans egna ord: 

“Jag vill MER, framåt! Men organisationen långsam. De skall använda min energi ner. Började känna 

efter 3,5 år att jag började se mig efter större utmaningar.” 

Vidare uttrycker samma respondent att utveckling var viktigare än lön för henne i valet 

att stanna hos sin nuvarande arbetsgivare. Detta är likt Leavitt (1996) fann att 

organisationer som arbetade med karriärutvecklingsprogram kunde öka 

arbetstillfredsställelsen hos de anställda utan att erbjuda konkurrenskraftiga löner. 

Likt kvinnan här uttrycker är det av större vikt för henne att organisationen tar tillvara 

på hennes energi mer, någon som Chen et al. (2003) även skriver om. Genom 

karriärutveckling säger Chen et al. (2003) att man kan utnyttja en individs potential till 

fullo vilket kan ge individen, i detta fall kvinnan 50- år en känsla av personlig 

tillfredsställelse då hon känner att hennes kapacitet används till fullo på företaget och 

en känsla av att vara behövd infinner sig. Får individen denna känsla av att vara 

behövd och att kapaciteten man besitter används till fullo så påverkar det individen i 

valet att stanna eller inte. I detta fall där kvinnan 50- år inte får denna känsla uttrycker 

hon att hon börjar se sig efter nya utmaningar då hon vill mer än vad företaget kan 

erbjuda henne.  
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En respondent, en man i ålderskategorin 40-49 år uttrycker även han vikten av att 

organisationens stöttar i vidareutvecklingen. På frågan: Om du inte kunnat göra karriär 

inom kommunen, hade du då övervägt att byta arbetsgivare?” svarade respondenten  

“ Ja, för det är viktigt att känna att arbetsgivaren stöttar i vidareutvecklingen.” 

Detta är enligt analysmodellen av betydelse att organisationen tillmötesgår den 

enskilde individens önskemål när det kommer till karriärutveckling, i detta fall där 

respondenten uttrycker att han skulle överväga att byta arbetsgivare om han inte får 

den stöttning han önskar i sin vidareutveckling. Att få möjligheten att känna att man 

får denna stöttning skapar enligt Herzbergs (Latham & Pinder, 2005) tvåfaktorsteori 

en ökad tillfredsställelse för individen där faktorn för möjligheten till utveckling och 

karriärmöjligheter är uppfylld.  

En annan respondent, man 40-49 år säger att hans motivation börjar plana ut få har 

inte fått möjligheten att kunna göra någon typ av intern karriär. Han uppger också att 

han börjar titta på andra möjligheter på grund av detta. Han anser att möjligheten till 

intern karriär är mer viktig än trygga arbetsvillkor, han uttrycker det följande:  

“Kan hitta nytt jobb om det skulle behövas”. 

Att motivationen börjat plana ut kan förklaras med att motivation är ett tillfälligt 

tillstånd som byggt upp (Ackerman, 2008). Denna individ har varit motiverad av sin 

position, men då medarbetaren nu nått sitt mål så blir detta vilande som Gellerman 

(1995) säger, och ett nytt mål skapas. Det är nu som organisationen behöver vara 

medveten om att medarbetaren vill göra intern karriär för att behålla motivationen att 

vilja stanna i organisationen.  
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5. SLUTSATSER OCH DISKUSSION 
Forskningsfrågan i denna studie löd: Hur uppfattar anställda inom kommunal 

förvaltning intern karriär som en faktor som påverkar och motiverar dem i valet att 

stanna kvar hos sin nuvarande arbetsgivare? Efter att studien har genomförts kan svar 

på denna fråga ges. Respondenterna uppfattar intern karriär som en faktor som 

påverkar och motiverar dem att stanna i den nuvarande organisationen. Finns 

möjligheten till intern karriär är sannolikheten större att medarbetaren stannar än 

lämnar den nuvarande organisationen.  Att inte få möjligheten till intern karriär anser 

alla respondenter är skäl nog för att överväga att lämna organisationen. Får de 

möjligheten till intern karriär och utveckling så är det en faktor som kan få dem att 

stanna i den organisation de arbetar. Dock anser inte respondenterna interna 

karriärmöjligheter som den viktigaste faktorn för dem i valet att stanna i den 

nuvarande organisationen utan istället var det bra arbetsklimat i arbetsgruppen och 

bra relationer med andra anställda som påverkade och motiverade respondenterna 

mest i valet att stanna inom den nuvarande organisationen.  

5.1 VIKTEN AV MÖJLIGHET TILL INTERN KARRIÄR  
Ett mönster jag ser genom alla respondenternas svar är att de svarat att de önskar göra 

intern karriär, men få fått möjligheten. Alla dessa respondenter har övervägt eller 

skulle överväga att lämna sin nuvarande arbetsgivare om de inte får möjligheten att 

göra intern karriär och utvecklas inom företaget. Detta är något som talar sitt tydliga 

språk, att intern karriär är en viktig faktor som påverkar individer i valet att stanna 

inom den nuvarande organisationen eller inte. Dock är det enligt resultatet inte den 

viktigaste faktorn för alla, men det var ett resultat som var väntat då olika individer ser 

olika på hur viktigt något är för dem. Resultatet som kommit fram i denna studie visar 

att det är viktigt att arbetsgivare inom offentlig förvaltning behöver arbeta med att 

möta och erbjuda anställda möjligheter till intern karriär och utvecklingsmöjligheter 

för att de anställda ska stanna inom organisationen. Detta resultat bekräftar Changs 

(1999) studie där han kom fram till att interna karriärvägar är av stor betydelse för en 

medarbetares val att stanna kvar inom den nuvarande organisationen.  

Något som kom fram i studien är även att respondenterna hade olika syn på hur olika 

faktorer motiverade och påverkade dem i valet att stanna eller lämna organisationen. 

Resultatet blev som nämns att intern karriär spelar en roll i valet, men att som 
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arbetsgivare måste se till den enskilda medarbetaren och vad den behöver för att vilja 

stanna kvar. Detta resultat är likt Chen et al. (2003) kom fram till, att det spelar in hur 

bra företaget tillgodoser och ser den enskilda individens önskemål, för valet hos denna 

medarbetare om denne väljer att stanna kvar eller inte.  

5.2 LÖN – FAKTORN SOM PÅVERKADE OCH MOTIVERADE MINST  
Intressant är även att lön var en faktor som respondenterna inte ansåg motivera dem 

särskilt mycket i valet att stanna inom den nuvarande organisationen. I denna studie 

blev resultatet liknande Leavitt (1996) kom fram till. Leavitt kom fram till att kunde 

organisationen erbjuda bra karriärutvecklingsmöjligheter kunde de höja 

arbetsmotivationen hos de anställda utan att erbjuda konkurrenskraftiga löner. I 

denna studie blev resultatet liknande, här visar det på att om organisationen kan 

erbjuda bra möjligheter till karriär så väljer medarbetare att stanna i organisationen, 

än om de skulle fått en högre lön och ingen möjlighet till intern karriär. Resultatet 

bekräftas även av det som Kindenberg (2003) och Alvin et al. (2006) redovisade, att 

lön numera fått en minskad betydelse som motivationsfaktor.  

5.3 ARBETSMILJÖ  
Fysisk och psykisk arbetsmiljö var en faktor som respondenterna ansåg mer viktig än 

intern karriär för valet att stanna inom den nuvarande organisationen.  Detta resultat 

är inte helt i enlighet med Herzbergs tvåfaktorsteori. I hans teori ses fysiska 

arbetsförhållanden vara en hygienfaktor som endast skapar ett neutralt läge och ingen 

motivation hos individen (Latham & Pinder, 2005). I studien som redovisas i denna 

uppsats visas att det dock kan motivera anställda i valet att stanna i den nuvarande 

organisationen.    

5.4 PÅVERKANSMÖJLIGHET KONTRA INTERN KARRIÄR 
Faktorn påverkansmöjligheter avseende ansvar och arbetsuppgifter vad den faktor 

som nästan alltid var viktigare för respondenterna när de fick välja mellan den och 

intern karriär.  Påverkansmöjligheter på ansvar och arbetsuppgifter är en faktor som 

ligger ganska nära intern karriär och kanske är det så att respondenterna såg detta 

som variant av karriär i denna studie. Några absoluta slutsatser avseende faktorn 

påverkansmöjligheter avseende ansvar och arbetsuppgifter kan vara svår att dra. Detta 

på grund av den möjligt oklara gränsdragning mellan intern karriär och denna faktor 

som respondenterna kan ha gjort. För att kunna dra slutsatser kring 
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påverkansmöjligheter avseende ansvar och arbetsuppgifter hade ytterligare följdfrågor 

till respondenterna behövt ställas för att klargöra om respondenterna likställde 

påverkansmöjligheter avseende ansvar och arbetsuppgifter och möjligheten till intern 

karriär. 

5.5 SKILLNADER I ÅLDERSKATEGORIERNA 
Resultatet av studien visar att respondenterna i den lägre ålderskategorin 25-39 år 

påverkas och motiveras mer av trygga arbetsvillkor än möjligheten till intern karriär. I 

kategorin 40-49 år så ökar faktorn intern karriär som motivationsfaktor, medan trygga 

arbetsvillkor inte påverkar och motiverar lika mycket för valet att stanna inom 

organisationen. En konsekvens av detta skulle kunna vara är att det är mer viktigt för 

organisationen att kommunicera och informera de anställda om möjligheterna till 

intern karriär. Detta bekräftar vad Chang (1999) kom fram till, att information om 

möjligheten till intern karriär är av stor vikt för de anställdas motivation att stanna 

kvar i en organisation.  

5.6 SAMMANFATTNING AV SLUTSATSER OCH DISKUSSION  
Sammanfattningsvis så är intern karriär enligt denna studie en faktor som kan påverka 

och motivera de anställda att stanna inom den nuvarande organisationen, men inte den 

faktor som anställda anser påverka och motivera dem mest i valet att stanna inom den 

nuvarande organisationen.  

5.7 STUDIENS BIDRAG  

Forskningen har tidigare varit fokuserad på den privata sektorn med resultatet att det 

påverkar medarbetarna positivt med intern karriär och att det påverkar deras 

arbetsmotivation och även valet att stanna eller lämna sin nuvarande organisation 

(Chang, 1999; Chen et al., 2003) 

Forskning har visat på att det kan ge positiva effekter för organisationen genom att 

man satsat på interna karriärmöjligheter (Bakker & Schaufeli, 2008; Kennemar & 

Jagrén, 2008; Joyce & Solcum, 2012; Leavitt, 1996). 

Denna studie har visat på att det även inom den offentliga sektorn i Sverige är viktigt 

att arbeta med interna karriärmöjligheter för att behålla sina anställda. Det handlar om 

vikten att förstå anställdas önskemål om vart de vill komma och att stimulera dem i 

önskan om att utvecklas. Det gäller både den vertikala och horisontella karriären, då 
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det inte alltid är givet att den anställde ville klättra högre i organisationen men ändå 

har en önskan om att få utvecklas horisontellt inom organisationen. Studien har även 

belyst att lön inte längre är den faktor som påverkar individen mest i valet att stanna 

eller lämna den organisation som medarbetaren nu arbetar i.  

Förhoppningen är att den offentliga sektorn som arbetsgivare ska kunna se resultatet 

av denna studie och se av vilken stor vikt intern karriär har för deras anställda och 

förstå hur det påverkar dem i valet att stanna eller lämna organisationen. 

Förhoppningen är även att skapa en medvetenhet och förståelse hos den offentliga 

sektorn, som en stor arbetsgivare, att det idag varierar hos de anställda vad de 

motiveras av och att det för medarbetaren är av betydelse med möjligheten till intern 

karriär för att de skall stanna inom organisationen.  

5.8 PRAKTISKA REKOMMENDATIONER 
Studiens resultat visar att medarbetare påverkas och motiveras av möjligheten till 

intern karriär när de ska göra valet att stanna hos sin nuvarande organisation. Finns 

möjligheten till intern karriär är sannolikheten större att medarbetaren stannar än 

lämnar den nuvarande organisationen. För att skapa möjligheten till intern karriär och 

därigenom behålla sina medarbetare kan organisationen: 

 Skapa möjligheter till intern rörlighet och använda sig av internrekrytering  

 Göra medarbetarna medvetna om interna karriär- och utvecklingsmöjligheter 

 Bygga individuella karriärplaner tillsammans med medarbetarna samt 

dokumentera medarbetarnas kunskaper och kompetenser för att kunna 

tillgodose framtida kompetensbehov i organisationen.  

5.9 ETISKA OCH SAMHÄLLELIGA BEDÖMNINGAR 
Att en offentlig förvaltning har en medvetenhet om sin betydelse för de anställdas val 

att stanna eller lämna organisationen kan ha betydelse såväl på individ- som 

samhällsnivå. Eftersom en kommuns förvaltnings syfte och mål är att finnas till för 

invånarna i kommunen borde det ligga i deras intresse att skapa en arbetsplats som 

attraherar och behåller kompetenta och väl fungerande anställda. Att då som 

arbetsgivare inte ta hänsyn till och aktivt arbeta med att behålla kompetenta 
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medborgare skulle kunna ses som att förvaltningen sviker sitt uppdrag och därmed 

kommunens medborgare. 

Eftersom studieobjektet är en offentlig förvaltning, består deras intäkter av bland 

annat skatt från medborgarna i kommunen. Genom att få medarbetarna att stanna över 

tid kan kostnader för personalomsättningen minska, vilket kan medföra att pengarna 

som sparas kan användas till andra ändamål inom kommunen. Detta bidrar till ett 

effektivt resursutnyttjande som kan komma alla invånare till del och vi kan nå en mer 

ekonomisk hållbarhet.  

Användandet av kunskapen från denna studie kan både ge både positiva och negativa 

konsekvenser. Det positiva är att anställda som stanna över tid är trogna sina 

arbetsgivare och ser till att tillgodose organisationen med sin kunskap. Likt nämnt 

ovan kan även kostnader för personal sänkas och vi kan även öka 

anställningstryggheten för medarbetarna om de även har möjligheten att stanna även 

om de önskar göra karriär. Negativt kan vara att vi får slutna organisationer där 

kunskap inte florerar fritt. Slutar inte anställda så sprider de inte heller sin kunskap på 

samma sätt vidare till andra organisationer, likväl som de inte heller anställer fler för 

att få in nya kompetenser och kunskaper i företaget.  

Studien har fokuserat på enskilda individers personliga önskningar, inställningar och 

åsikter i just den stund de svarade på frågorna. Hade man istället genomfört studien 

med fokusgruppsintervjuer, där respondenterna fått diskutera alternativen hade 

kanske grupp- och organisationskonsekvenser av olika val blivit något som 

respondenterna lyft in som en konsekvens. Med fokusgrupper kan det dock ha blivit 

svårt att få fram ärliga svar på hur medarbetaren uppfattar intern karriär som 

motivation, då karriär överlag kan vara en känslig fråga att diskutera öppet med andra 

om. 
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5.10 FÖRSLAG TILL FRAMTIDA FORSKNING   
För framtiden vore det intressant att undersöka om resultatet blir detsamma om den 

genomförs i en kommun där det är fler anställda och boende inom kommunen samt i 

en kommun där det är färre anställda och färre boende. Frågan är om resultatet av 

studien blir detsamma, är det en “småstadsfenomen” detta med önskan till intern 

karriär? Är möjligheterna bredare inom en kommun där det är fler anställda? 

Ett resultat som kom fram, som jag inte förväntat mig, var att männen i 

undersökningen tycker det var mycket viktigare med ett bra arbetsklimat och bra 

relationer till andra anställda än vad kvinnorna tyckte. En kvinna uttryckte “Vill framåt, 

kommer alltid finnas de kollegor som vill annat.”. Är detta något som är typiskt för 

kvinnor, att de hellre ser till sin egen karriär mer och inte är lika beroende av att ha bra 

relationer med de andra anställda? Slår sig kvinnorna mer fram än männen och kan det 

bero på att kvinnor inte alltid haft det lika enkelt att få högre positioner inom företag 

som män haft det?  

Något som skulle vara intressant att fortsatt studera är varför den yngre 

ålderskategorin ser trygga arbetsvillkor som något som motiverar dem mer än 

möjligheten till intern karriär och möjligheten till utveckling. Om det kan bero på att de 

oftare har lösa anställningsvillkor och inte en säker anställning, vilket leder till att en 

fast anställning, oavsett möjligheterna till intern karriär eller ej, inte kommer att 

motivera dem i samma utsträckning som någon som är äldre och har haft ett fast jobb 

under fler år.  

Lön var den faktor som visade sig påverka medarbetarna minst i valet att stanna inom 

den nuvarande organisationen. En tanke som då väcks är att lön förmodligen än idag 

på många arbetsplatser är det som används som medel från organisationens sida för 

att få de anställda att stanna på arbetsplatsen, kanske behöver organisationer se över 

detta för att möta de nya önskemål och motivationsfaktorer som medarbetare idag bär 

på.
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BILAGA 1.  
Egna reflektioner 

Sedan arbetet med uppsatsen startat har det varit full fart från första stund, jag har 

mött många hinder på min väg men även fått “nedförsbackar” som gett mig energi att 

fortsätta jobba med uppsatsen. Jag valde att skriva uppsatsen på egen hand, vilket i 

perioder varit jobbigt men ändå något jag är nöjd med. Vissa gånger kan jag ha saknat 

att ha en partner att bolla sina idéer med eller att dela sina tankar med. Ändå känner 

jag att arbetet har flutit på, vilket har gjort att jag står där jag står idag. 

Att skriva uppsatsen har varit roligt, svårt och lärorikt. Jag hade tidigt en idé om vad jag 

ville fokusera på, men jag har ni i efterhand insett att det inte blir exakt som tanken 

varit från början. Uppsatsen har varit ett en ständig process som utvecklats, jag har fått 

arbeta om mina tankar och fått skriva om och fått lägga till allt eftersom arbetet gått 

framåt. 

I starten var det svåraste att förstå sig på hur arbetet skulle byggas upp och hur jag 

skulle komma igång. Jag lärde mig att söka efter tidigare studier och forskning för att få 

en bild av vad det var jag skulle skapa. Det gav mig mycket mer kunskap i sökande av 

relevant information för mitt ändamål och gav mig även ytterligare kunskaper i 

engelska då mycket av det jag läst varit på engelska.  

Efter att ha läst om tidigare forskning och läst om ämnet formulerade jag min inledning 

och min problemformulering. Inledningen trodde jag som med allt annat, att första 

utkastet skulle vara som det slutgiltiga, men fel hade jag även där. Det har omarbetats 

flera gånger för att bli det som det är idag. När jag sedan skulle bygga min teoretiska 

referensram var det svårt att förstå vad som var det mest relevanta för att kunna bygga 

min studie. Jag fick länge arbeta med denna del för att bygga upp en teoretisk 

referensram som var stabil och där jag kunde känna att jag hade min grund för att 

kunna genomföra resterande delar av studien.  

 

När det kom till att sedan välja metod hade jag egentligen redan valt vilken metod jag 

önskade använda, den kvalitativa. Innan arbetet började hade jag kunskapen om 



   

skillnad mellan kvalitativ och kvantitativ metod. Lite förenklat trodde jag dock att 

kvalitativ metod alltid var lika med intervjuer, vilket jag efter denna termin lärt mig 

inte alls var korrekt. Jag har fått lära mig om så många olika metoder, vilket har varit 

otroligt lärorikt. Det slutade med att jag valde den kvalitativa metoden, mejlintervjuer, 

vilket lärde mig mycket. Jag fick lära mig vikten av tydlighet genom text, vilket var 

viktigt när jag inte var på plats och genomförde intervjuerna.  

Att till slut analysera och komma fram till slutsatser i arbetet var mycket svårare än jag 

någonsin trott. Att hitta den röda tråden och leda fram till ett svar på 

problemformuleringen var något som jag i början tyckte kändes väldigt svårt. Det var 

mycket som skulle hänga samman och som skulle få sitt sammanhang, något som jag 

fick kämpa med då det inte var min starka sida. När jag idag ser tillbaka på arbetet kan 

jag se hur mycket jag utvecklats i mitt sätt att skriva, vilket känns som en stor 

framgång. Inte bara uppsatsen har varit i en ständig process som utvecklats, utan även 

jag som student, person och forskare har utvecklats mycket.  

 

 

 

  



   

   BILAGA 2.  

Intervjufrågor 

Intern karriär - Del 1 

Denna undersökning är en del av en kandidatuppsats på POL-programmet vid 

Högskolan i Skövde. De svar som lämnas in till denna undersökning kommer endast 

användas till denna kandidatuppsats. 

Svaren i denna undersökning är helt anonyma, i uppsatsen kommer inga namn och 

inte heller namnet på er arbetsplats att skrivas ut. Allt för att säkra er anonymitet som 

respondenter. 

Undersökningen består av 3 delar. Om ni inte kan eller vill besvara en fråga är det 

tillåtet att lämna blankt svar. 

Alla era svar är mycket betydelsefulla, tack för din hjälp! 

Din ålder? 

o 18-24 år 

o 25-39 år 

o 40-49 år 

o 50- år 

Kön 

o Kvinna 

o Man 

o Annat 

Vilken typ av anställning har du? 

o Tillsvidareanställning 



   

o Provanställning 

o Projektanställning 

o Visstidsanställning 

o Övrigt: 

Hur länge har du arbetat hos din nuvarande arbetsgivare? 

___________ 

Har du något typ av ledande befattning? 

o Nej, jag arbetar på operativ nivå. 

o Ja, på mellanchefsnivå (chef mellan högsta ledningen och den operativa 

personalen) 

o Ja, på ledningsnivå. 

o Övrigt: 

Intern karriär - Del 2 

Denna undersökning handlar bl.a. om karriär som motivation. Med karriär menar vi 

vanligtvis vertikal karriär, dvs. man förflyttar sig uppåt (eller nedåt) i organisationen. 

Numera talar man även om horisontell karriär. Det innebär att man byter arbete inom 

organisationen och behåller sin befattningsnivå eller att man får möjligheten att 

utvecklas i sin befintliga roll och få utökade ansvarsområden. Avsnittet som följer 

kommer ställa frågor kring detta. 

Har du under din tid i kommunen gjort vertikal karriär? 

o Ja, uppåt. 

o Ja, nedåt. 

o Nej. 

Har du gjort horisontell karriär? 



   

o Ja 

o Nej 

Om du svarat ja på någon av ovanstående frågor skulle jag vilja veta hur viktigt det 

var för dig att du fick möjligheten till denna förändring. Påverkade den din 

motivation till arbetet? Beskriv med egna ord. 

_______________________ 

Om du inte hade kunnat göra karriär inom kommunen hade du då övervägt att byta 

arbetsgivare? Beskriv med egna ord. 

_____________________ 

Om du inte gjort karriär hos nuvarande arbetsgivare, är det på grund av att du inte 

fått möjlighet eller att du valt att inte göra det? 

o Jag har inte fått möjligheten 

o Jag har valt att inte göra det 

Om du svarar att du inte fått möjligheten, hur har det påverkat din motivation i ditt 

arbete? Beskriv med egna ord. 

_____________________ 

Har du övervägt/skulle du överväga att byta arbetsgivare för att få möjlighet till 

karriär? 

o Ja 

o Nej 

Anser du att det finns möjligheter till karriär och utveckling inom din nuvarande 

organisation? 

o Ja 

o Nej 



   

Om nej, önskar du att det fanns större möjligheter till karriär och utveckling inom 

din nuvarande organisation? 

o Ja 

o Nej 

Med det ansvar och ansvarsområden du har idag, anser du att ditt arbete är 

tillräckligt stimulerande för dig? 

o Ja 

o Nej 

Skulle ökat ansvar eller nya ansvarsområden öka din arbetsmotivation och 

stimulans i arbetet? 

o Ja 

o Nej 

o Kanske 

 

Nu önskar jag veta i vilken grad följande faktorer motiverar dig att stanna kvar på din 

nuvarande arbetsplats. Motivera svaren med egna ord och beskriv hur de påverkar dig. 

Lön 

Lite 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Mycket  

Egen kommentar ______________________ 

 

Trygga arbetsvillkor 

Lite 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Mycket 

Egen kommentar ______________________ 

 



   

Bra fysisk och psykisk arbetsmiljö 

Lite 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Mycket  

Egen kommentar ______________________ 

 

Möjligheten till intern karriär och utveckling i arbetet 

Lite 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Mycket  

Egen kommentar ______________________ 

 

Möjligheten att påverka ditt ansvar och dina arbetsuppgifter 

Lite 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Mycket  

Egen kommentar ______________________ 

 

Bra arbetsklimat i arbetsgruppen samt bra relationer med andra anställda 

Lite 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Mycket  

Egen kommentar ______________________ 

 

 


