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Summary 

Background and problem: The background to this study is the organizations increased 

difficulty to retain employees in the organization when more and more employees today 

choose to do their career in several organizations. The problem to keep the employees in the 

organization leads to several problems where the loss of experience reduces efficiency and 

increased risks and cost associated with recruitment are some problems that arise. The 

problem therefore faced for this study is: How can opportunities for career development 

within an organization created to get employees to stay over time? 

Purpose and method: The purpose for this study is to describe how organizations can create 

opportunities for the development of career that gets employees to stay within the same 

organization and make their career in this organization. The method used for this study is a 

qualitative approach where data is collected through semi-structured interviews in a case 

study. 

Empiricism: The empirical result have shown there are four factors that an organization 

should overhaul to create an opportunity for the development of a career that gets 

employees to stay in an organization over time. These four factors are: Internal recruitment, 

external recruitment, internal mobility and privacy/family. 

Analysis: The analysis has shown that there are both similarities and differences between 

this study and the results of earlier studies results. Where these similarities and differences 

have enabled that the purpose and the problem for this study has been answered.  

Conclusion: The conclusion of this study has shown the importance of combining a 

traditional career in which the organization has a long-term perspective of the employee 

with the modern career in which the employee is controlling the career to get employees to 

stay in the organization over time. This study is unique in its conclusion because previous 

studies have been more focused on distinguishing these two career methods. 

Keywords: Career; Development of careers; Recruitment; Internal Recruitment; Retain 

Employees 
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Sammanfattning 

Bakgrund och problem: Bakgrunden till denna studie är organisationers ökade svårighet till 

att behålla medarbetare inom sin organisation då allt fler medarbetare idag väljer att 

inkludera flera organisationer vid utveckling av sin karriär. Problemet för organisationer med 

att behålla medarbetare leder till flera problem där förlust av erfarenhet, minskad 

effektivitet och ökade risker och kostnader i samband med nyrekrytering är några av de 

problem som uppkommer. Den problemformulering som ställdes inför studien var:  

Hur kan möjligheter för utveckling av karriär inom en organisation skapas som får 

medarbetare att stanna över tid? 

Syfte och metod: Syftet med denna studie är att beskriva hur organisationer kan skapa 

möjligheter till utveckling av karriär som får medarbetare att stanna inom en och samma 

organisation och göra sin karriär i denna organisation. Den metod som använts för studien 

har varit en kvalitativ metod genom en fallstudie där data samlats in genom 

semistrukturerade intervjuer. 

Empiri: De empiriska resultaten har visat att det finns fyra faktorer som en organisation bör 

se över för att skapa en möjlighet för utveckling av en karriär som får medarbetare till att 

vilja stanna inom organisationen över tid. Dessa fyra faktorer är: intern rekrytering, extern 

rekrytering, intern rörlighet och privat-/familjeliv. 

Analys: Analysen har visat att det finns både likheter och skillnader mellan denna studies 

resultat och tidigare studiers resultat. Där dessa skillnader och likheter har möjliggjort att jag 

kunnat besvara studiens problemformulering och syfte. 

Slutsats: De slutsatser som denna studie kommit fram till är vikten av att kombinera en 

traditionell karriär där organisationen har ett långsiktigt perspektiv på medarbetaren med en 

modern karriär där medarbetaren själv får styra sin karriär för att få medarbetare att stanna 

i organisationen över tid. Denna studie är unik i sin slutsats då tidigare studier inom området 

varit mer fokuserade på att särskilja dessa två karriärmetoder. 

Nyckelord: Karriär; utveckling av karriär; rekrytering; internrekrytering; behålla medarbetare
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1. Inledning 

1.1 Problembakgrund 

Att medarbetaren har en viktig roll i organisationen beskrivs av bland andra Watson (2006), 

som menar att organisationer behöver medarbetare och medarbetare behöver 

organisationer. Med detta menat krävs det ett utbyte och balans dem emellan för att skapa 

en fungerande organisation där både medarbetare och organisation känner sig tillfreds med 

sin tillvaro. Medarbetare kan enligt Brousseau et al. (2007) definieras som de individer som 

befinner sig i- och utför arbete för organisationen.  

Under industrialiseringen och fram till för några årtionden sedan innebar karriär att 

medarbetare som ville avancera till mer utmanande tjänster i en organisation befordrades 

till dessa tjänster, vilket innebar att organisationer vanligtvis bestod av ett flertal hierarkiska 

nivåer där medarbetarna befordrades uppåt i hierarkin för att nå en mer avancerad tjänst 

(Turner, 1994). Denna hierarkiska klättring som var vanligt förekommande i organisationer 

fram till för ungefär tre årtionden sedan benämns i vetenskapen som den traditionella 

karriären (Brousseau et al, 2007). Nold (2012) menar att vid den traditionella karriären var 

medarbetaren trogen till en arbetsgivare och få medarbetare valde att byta organisation att 

arbeta i. Den traditionella karriärens syfte beskriver Burrack (1977) var att sköta 

organisationens personalförsörjning och det var också organisationen som var i fokus vid 

befordringar av medarbetare, syftet var därför inte att i första hand tillmötesgå 

medarbetares ambitioner till utveckling utan snarare organisationens personalbehov. Att 

medarbetare valde att stanna i en organisation menar Lyon och Kirby (2000) också berodde 

på att medarbetarens kunskap var sammankopplad till organisationens verksamhet och 

medarbetarens kompetens var därför inte värd så mycket någon annanstans.  

Den som avancerade i en organisation hade ofta varit engagerade i organisationens 

verksamhet under en lång tid och cheferna hade ofta gedigen erfarenhet från de lägre nivåer 

i organisationen (Judge och Cabel, 1997). Detta innebar att nästan samtliga av de vakanta 

tjänsterna högre upp i organisationen tillsattes genom internrekrytering av medarbetare 

från de lägre nivåerna (Berkowitz och Kotowitz, 1993). Tillvägagångssättet innebar också att 

organisationer i hög utsträckning kunde behålla sina medarbetare över tid och att de 
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medarbetare som rekryteras externt anställdes till lägre positioner i organisation och 

utvecklades därefter inom organisationen till erfarna medarbetare (Ko, 2003). 

Genom den tekniska utveckling som skett de senaste årtiondena har medarbetares sätt att 

karriärutvecklas förändrats (Lyon och Kirby, 2000). Denna utveckling som har gett 

organisationer möjlighet till att ersätta mycket manuellt arbete med teknik i den dagliga 

verksamheten har inneburit att organisationerna kunnat effektivisera sin verksamhet (Lee, 

2012). Följden av detta blev att organisationers personalbehov minskade och följden av 

detta blev en ökad konkurrens på arbetsmarknaden, där efterfrågan på arbete var större än 

behovet av medarbetare (Lee, 2012). Enligt Lyon och Kirby (2000) behövde därför 

medarbetarna särskilja sig från varandra för att kunna konkurrera och många valde att göra 

detta genom att skaffa sig akademiska meriter, som också blev ett viktigt konkurrensmedel 

vid rekryteringssituationer. Utöver att använda en utbildning som konkurrensmedel fanns 

också andra anledningar till att allt fler valde att utbilda sig, bland annat att den tekniska 

utvecklingen ställde högre krav på kompetens för att kunna hantera den teknik som förekom 

i organisationerna (McDonald & Hite, 2008). Ovanstående ledde till att den traditionella 

karriären ersattes med det som kom att kallas den moderna karriären (Lyon och Kirby 

(2000). 

Den moderna karriären innebar att medarbetarnas egna krav på karriär ökade genom att allt 

fler investerade tid och pengar i att utbilda sig (Lyon och Kirby, 2000). Genom detta ökade 

konkurrensen om vakanta tjänster och allt fler medarbetare ansåg att utveckling av sin 

karriär kunde styras genom arbete i olika organisationer och att organisationsbyten var en 

del i att uppnå sin ambition och målsättning kring sin karriär (Taormina, 2009). Genom att 

medarbetare valde att byta organisation för att göra karriär tvingades organisationerna 

öppna upp för rekrytering av både externa och interna ansökande för att kunna fylla 

vakanserna i organisationen (Gardner et al, 2009). Det innebar att det blev allt svårare att 

avancera i organisationen genom en organisationsbunden erfarenhet och istället blev 

meriter från utbildningar och andra arbeten en viktig konkurrensfördel. Lyon och Kirby 

(2000) ansåg att det var av denna anledning som en högre rörlighet av medarbetare mellan 

organisationer uppstod och att medarbetare sökte sig till olika organisationer för att uppnå 

sin ambition om en karriär. Det är denna ökade rörlighet av medarbetare mellan 
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organisationer som är det som kallas den moderna karriären (Lyon och Kirby, 2000; Burrack, 

1977).  

Att utveckling av karriär har gått från den traditionella karriären till den moderna karriären 

har inte enbart inneburit positiva effekter genom att organisationerna får drivna och 

välmeriterade medarbetare till sin organisation, utan det skapar också problem för 

organisationerna att behålla sina medarbetare hos sig genom att allt färre ser sin karriär 

bunden till en organisation. Problemet för organisationen är när erfarna och kompetenta 

medarbetare väljer att karriärutvecklas i en annan organisation förlorar organisationen viktig 

kompetens och organisationserfarenhet som kan vara av stort värde för organisationen 

(Taormina, 2009) samtidigt som varje nyrekrytering som ska göras innebär stora kostnader, 

så som en ny rekryteringsprocess, introduktion samt ett visst effektivitetsbortfall under 

inkörningsperioden (Lindelöw-Danielsson, 2003). Att behålla medarbetare har samtidigt inte 

heller enbart positiva följder, utan en negativ följd med att arbeta för att medarbetare ska 

stanna i organisationen är när medarbetaren inte når upp till de krav och förväntningar som 

organisationen har på sina medarbetare (Lindelöw-Danielsson, 2003). Vidare beskrivs ofta 

två problem som organisationer har kopplat till sina medarbetare, vilka antingen är att 

behålla medarbetare som gör en god insats i organisationen eller få de medarbetare som 

inte gör ett tillfredsställande arbete att lämna organisationen (Turner, 1994). Ovanstående 

bakgrund förtydligar hur problemet kring att medarbetare väljer att lämna en organisation 

har uppstått, men nämner inget kring att organisationen i vissa fall vill att medarbetare ska 

lämna. Att arbeta med att behålla medarbetare hos sig innebär därför heller inte enbart 

positiva effekter för organisationen genom att de får behålla medarbetare som har 

organisationserfarenhet och innesitter viktig kompetens, utan det kan också försvåra till att 

få de medarbetare som inte tillfredsställer organisationens behov och krav att lämna (Gorter 

et al. 1995). Att därför arbeta med att skapa möjligheter för utveckling av karriärer inom en 

organisation för att få medarbetare att stanna kan innebära att medarbetare som 

organisationen inte ser uppfyller ett tillfredsställande arbete också stannar inom 

organisationen över tid (Marsden, 1994). Men trots att det finns nackdelar med att arbeta 

med att utveckla karriärmöjligheter inom organisationen över tid så kommer denna studie 

att beskriva hur organisationen kan uppnå just detta för att kunna ta del av de fördelar som 

det faktiskt innebär att få behålla medarbetare över tid inom organisationen. Studien 
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kommer därför att beskriva möjligheter till utveckling karriär kan skapas inom en 

organisation som får medarbetare till att stanna över tid.  

Därför kommer problemet kring hur organisationer ska få medarbetare att vilja stanna i 

organisationen att utredas. Problemet är hur organisationer ska arbeta för att rekrytera 

personer som de tror på och som de vill ska stanna och sedan erbjuda dessa 

utvecklingsmöjligheter inom organisationen som möjliggör för medarbetarna att uppnå den 

utveckling av karriär som dessa eftersträvar i en och samma organisation, så att de stannar 

inom organisationen över tid (Estienne, 1997).  

1.2 Problemformulering 

Med anledning av ovanstående problembakgrund har följande problemformulering 

utformats: 

Hur kan möjligheter för utveckling av karriär inom en organisation skapas som får 

medarbetare att stanna över tid? 

1.3 Syfte 

Syftet med denna studie är att beskriva hur organisationer kan skapa möjligheter till 

utveckling av karriär som får medarbetare att stanna inom en och samma organisation och 

göra sin karriär i denna organisation. Frågor kommer därför att undersökas kring karriär och 

rekrytering. Studien avgränsas till utveckling av karriär och rekrytering och kommer därför 

inte att behandla andra delområden som gör att medarbetare väljer att stanna i en 

organisation, exempel på faktorer som inte kommer att beröras i denna studie är lön, 

belöningssystem, social tillhörighet och trivsel, geografiska faktorer och liknande. Dessa 

faktorer kan självklart påverka att en medarbetare väljer att lämna en organisation, men blir 

inte föremål att studera i denna studie. Konsekvensen av denna avgränsning är att studiens 

slutsatser inte i samtliga fall får medarbetare att stanna inom organisationen över tid och att 

vissa medarbetare drivs av faktorer som inte inkluderas inom de avgränsningar som är 

gjorda för studien. Därför finns risken att dessa medarbetare inte väljer att stanna inom 

organisationen av skäl som inte betraktas i denna studie. 
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2. Metod 

2.1 Metodval 

2.1.1 Forskningsstrategi 

Den kvalitativa strategin är att föredra när forskningen ska ge en djupare förståelse inom ett 

forskningsområde, men också när studier ska belysa ett problem i ett föränderligt samhälle 

(Bryman & Bell, 2013). Den kvalitativa strategin menar Bryman och Bell också är att föredra 

när tonvikten i studien är att se hur individer uppfattar och tolkar verkligheten. Syftet med 

denna studie är att beskriva hur organisationer kan arbeta med rekrytering och utveckling av 

karriär för att behålla medarbetare över tid. Då organisationerna lever i en ständigt 

föränderlig värld behöver en djupare förståelse i området för att kunna beskriva problemet. 

Studien måste därför utgå från hur organisationer ser ut idag, då vi inte kan känna till hur 

organisationerna kommer att vara, se ut och struktureras i framtiden. 

2.1.2 Forskningsdesign 

Den forskningsdesign som valts för studien är en fallstudie. Bryman och Bell (2013) menar 

att en fallstudie kan känneteckna en viss organisation, plats eller individ. I denna studie 

fokuseras det på en specifik organisation. Yin (2006) menar att en fallstudie är en lämplig 

metod när studiens problemformulering ställs genom en ”Hur”-fråga, vilket så är fallet i 

denna studie. En av anledningarna till detta menar Yin är möjligheten för forskaren att 

begränsa och kontrollera studiesituationen. Merriam (1997) menar också att fallstudier är 

att föredra när studiens fokus är att beskriva fenomenet, vilket denna studies syfte är att 

göra. Genom att skapa en beskrivning för hur rekrytering och möjlighet till utveckling av 

karriär kan få anställda att stanna kommer en organisation att studeras.  

Då enbart en organisation kommer att studeras innebär det att studien utgår från ett fall, 

vilket Yin (2006) beskriver som en enfallsdesign. Denna design kännetecknas genom att 

studien enbart utgår från ett enda fall. Att använda ett fall kan vara fördelaktigt i fem typer 

av fall menar Yin. Ett av dessa fall är det typiska, representativa fallet. Yin beskriver detta fall 

som något som kännetecknar en specifik organisation där en händelse är vanligt 

förekommande och som kan generera bra information i studieområdet. Fallet för denna 

studie har därför valts genom ett representativt fall. Det representativa fallet i denna studie 

kännetecknas av en fallorganisation som har en låg personalomsättning där medarbetare 
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tenderar att stanna i organisationen över tid. Det som är typiskt att studera i detta fall är 

därför en organisation som har kunnat behålla sina medarbetare över tid. 

Studiens syfte har sin utgångspunkt i en deskriptiv ansats. Den deskriptiva ansatsens fokus är 

att beskriva det faktiska framkomna i datainsamlingen och inte lägga tonvikt i att förklara 

ting som inte framkommit i insamlingen (Merriam, 1997). Yin (2006) menar att denna ansats 

syfte är att skapa en redogörelse av det som studeras.  

2.2 Datainsamlingsmetod 

Data har samlats in till det empiriska avsnittet genom en insamling av primärdata. 

Primärdata kännetecknas av material som insamlats för första gången (Dahmström, 2011). 

Insamling av data har gjorts genom semistrukturerade intervjuer. Dessa intervjuer menar 

Bryman och Bell (2013) möjliggör för forskaren att få en djupare förståelse för 

studiefenomenet. Den teoretiska referensramen låg till grund för konstruktionen av 

intervjuguiden och det empiriska avsnittet har därför sin utgångspunkt utifrån teorin. Men 

genom vissa upptäckter vid den empiriska insamlingen har den teoretiska referensramen 

kompletterats för att täcka in de områden som framkom vid intervjuerna.  

Bryman och Bell (2013) beskriver att den semistrukturerade intervjun utgår ifrån en 

intervjuguide där vissa förutbestämda frågor och teman finns strukturerade. Intervjuerna 

har därför utgått ifrån intervjuguider (Bilaga 2 samt Bilaga 3) men har också lämnat utrymme 

till egna åsikter och vidareutvecklingar hos respondenten. Den semistrukturerade intervjun 

öppnar också möjligheten till flexibilitet i intervjuerna, vilket är viktigt för möjligheten att 

ställa följdfrågor och be om mer utvecklade förklaringar. Genom att använda en 

semistrukturerad datainsamlingsmetod är därför möjligheten för att kunna samla in de data 

som behövs för att kunna beskriva problemet större än om en strukturerad eller öppen 

intervju skulle användas. För att säkerställa att intervjuerna skulle bidra med den 

information som studien kräver genomfördes en pilotintervju. Pilotintervjun syfte var att se 

huruvida frågorna från intervjuguiden täckte in de områden som datainsamlingen behöver 

inkludera samt till att kontrollera så att intervjuutrustningen fungerade optimalt. Mindre 

justeringar av intervjuguiden genomfördes efter pilotstudien för att förtydliga några 

frågeställningar.    
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2.2.1 Fallorganisation 

Studien utgår från ett fall, vilket i denna studie är en organisation. Från denna organisation 

har ett flertal respondenter intervjuats genom semistrukturerade intervjuer. Den 

organisation som har studerats har sitt säte och huvudsakliga verksamhet i Sverige, men 

bedriver också verksamhet globalt. Organisationen är verksam inom servicebranschen och 

verksamheten bedrivs genom en kontorsrörelse som stöds av regionala och centrala 

avdelningar där specialister inom organisationens branschområde samt inom funktioner som 

IT och teknisk support arbetar. Organisationen har en långtgående tradition kring 

internrekrytering och har en mycket låg personalomsättning vilket också motiverar valet av 

organisation att studera och därmed kan organisationen också kännetecknas som ett typiskt 

och representativt fall. 

2.2.2 Val av respondenter 

Det finns olika möjligheter för att välja respondenter i en studie menar Merriam (1997). I 

denna studie har respondenterna valts ut genom ett icke-sannolikhetsurval. Merriam menar 

att icke-sannolikhetsurval innebär att respondenterna väljs medvetet, vilket innebär att alla 

potentiella respondenter inte har samma möjlighet till att inkluderas i urvalet. Anledningen 

till att denna urvalsmetod använts är att de respondenter som är av intresse för studien 

kräver en viss bakgrund för att de skulle kunna bidra till att besvara studiens frågor. Merriam 

(1997) beskriver därför möjligheten för att använda ett kriterieinriktat urval, vilket är att 

föredra när fallorganisationen är ett s.k. typiskt eller representativt fall (Merriam, 1997).  

Merriam (1997) beskriver att typfallsurval innebär att en profil tas fram och att urvalet 

därefter görs för att passa profilen. Denna urvalsmetod har använts till att välja 

respondenter till studien. Intervjuer har genomförts med åtta personer, där chefer på olika 

nivåer samt medarbetare har intervjuats. Medarbetarna är i huvudsak personer med 

personalansvar eller ledningsansvar samt några av medarbetarna är personer som är i början 

av sin karriär. Chefer och personalansvariga medarbetare har intervjuats enligt intervjuguide 

1 (Bilaga 2) samt intervjuguide 2 (bilaga 3) och medarbetare som är i starten av sin karriär 

har intervjuats enligt intervjuguide 2 (Bilaga 3).  

2.2.3 Analys av intervjuerna 

Intervjuerna har spelats in och transkriberats i sin helhet i direkt anslutning till 

intervjutillfället. Detta för att säkerställa att inga viktiga detaljer missas i analysen samt för 
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att skapa en ytterligare möjlighet till analys av respondenternas svar. En transkribering av 

intervjuerna har också skapat en ökad möjlighet till en bättre översikt av centrala begrepp 

och på så sätt kan dessa begrepp utgöra en central grund för datainsamlingen. Intervjuerna 

har genomförts i fysisk miljö på respektive respondents arbetsplats och haft en 

genomsnittlig tid av 35 minuter i ett intervall mellan 19 och 62 minuter.  Intervjuerna har 

utgått efter två teman, utveckling av karriär och rekrytering där frågorna i intervjuguiden har 

därför utformats utifrån dessa två teman. Genom intervjuerna strukturerades sedan det 

empiriska avsnittet efter fyra faktorer som möjliggör att organisationer kan behålla 

medarbetare över tid, intern rekrytering, extern rekrytering, intern rörlighet och privat-

/familjeliv och dessa fyra faktorer ligger också till grund det analyserande avsnittet. 

2.3 Metodkritik 

Genom att tillämpa ett icke-sannolikhetsurval innebär detta att studiens resultat inte i sin 

helhet är generaliserbara, med anledning av att alla inte löper samma möjlighet att 

inkluderas i urvalet (Merriam, 1997).  I denna studie har data samlats in från en enda 

organisation, vilket också det försvårar möjligheten till att generalisera resultatet av studien. 

Detta eftersom studiens utgångspunkt enbart skildrar dessa fåtal personers åsikter och 

uppfattningar (Bryman & Bell, 2013). För att uppnå ett material som slutsatser kan tas ifrån 

har denna studies data analyserats mot tidigare studier för att på så sätt analysera och dra 

slutsatser av materialet (Yin, 2006). Studien bidrar till att mönster och kopplingar i hur en 

organisation kan arbeta med långsiktighet i sina medarbetarrelationer genom att möjliggöra 

utveckling av karriär för medarbetare.  

2.3.1 Trovärdighet 

Validitet handlar om att skapa trovärdighet i studien. Den interna validiteten säkerställer 

därför en relevant koppling mellan empiriskt- och teoretiskt insamlad data (Bryman & Bell, 

2013). För att uppfylla detta har frågorna i intervjuerna ställts utifrån den teoretiska 

referensramen. Dessutom ger den teoretiska referensramen förklaringar av begrepp som är 

relevanta för att förstå studien. För att uppnå detta har därför en grundlig litteraturstudie 

genomförts där material samlats in i syfte att skapa en kunskap och förståelse för 

studiefenomenet. För att ytterligare säkerställa den interna validiteten bifogas 

intervjuguiderna i bilagor (Bilaga 2 och Bilaga 3). Det insamlade materialet utgår ifrån flera 

källor genom att flera intervjuer har genomförts och flera författare har studerats vid 
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insamlingen av data för likväl det teoretiska avsnittet som det empiriska avsnittet. Detta 

menar Yin (2006) är en viktig aspekt att ta hänsyn till för att skapa validitet.  

Den externa validiteten belyser hur uppsatsen speglar verkligheten (Bryman & Bell, 2013). 

Detta ställer höga krav på studiens relevans, därför är den externa validiteten svårare att 

belysa vid enfallstudier med anledning av att dessa studier inte bidrar med generella resultat 

(Yin, 2006). Detta beror enligt Yin på att materialet skildrar ett fåtal respondenters åsikter. 

Men i vissa studier är det intressant att, till trots, genomföra sådana studier för att få en 

uppfattning om situationen i den sociala verkligheten. 

2.3.2 Tillförlitlighet 

Reliabilitetens syfte är att skapa tillförlitlighet på studiens resultat (Bryman & Bell, 2013). Det 

är därför viktigt att studiens data och resultat får en gemensam utgångspunkt och 

uppfattning. Det är därför viktigt att ge tolkningar från den teoretiska referensramen och 

problembakgrunden och de begreppstolkningar som förtydligas där och använda dessa i det 

empiriska avsnittet och i studiens analys. Yin (2006) beskriver också vikten av att säkerställa 

att en annan forskare som genomför studien får samma resultat om denne skulle genomföra 

samma sorts studie. Detta motiverar att krav bör ställas på att studien görs opartiskt och att 

studien genomförts med den metod och strategi som motiverats. Det är därför viktigt att 

beskriva tillvägagångssättet för studien detaljerat. Något som Merriam (1997) också menar 

är särskilt viktigt i kvalitativa studier. Detta med anledning av att dessa studier i högre grad 

bygger på tolkade åsikter och uppfattningar. För att säkerställa reliabiliteten strävas det 

efter att i detta metodkapitel förklara vad som genomförts och hur det har genomförts. 

2.3.3 Källkritik 

De källor som använts har i stor utsträckning bestått av vetenskapliga artiklar som hämtats 

via Högskolan i Skövdes biblioteks sökbas (www.his.se/bibliotek). För att tillvarata krav på 

trovärdighet och tillförlitlighet har flera artiklar använts för att säkerställa att de slutsatser 

författarna tagit också har studerats av någon annan. Det som kan kritiseras är åldern för 

artiklarnas publikation, användandet av artiklar med olika årtal och den stora spridningen av 

årtal. Att studien ändå inkluderar dessa artiklar motiveras av vikten till att skapa en 

förståelse för fenomenets förändring över tid. De sökord som användes var bland andra, 

career, carrer development, career models, recruitment, internal recruitment and internal 
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promotions. Av dessa valde jag ut 30 studier som gav mig djupare förståelse för den 

problemformulering och det syfte som föreligger i denna studie. 

2.3.4  Andra möjliga metodval 

Observationer övervägdes också som en möjlighet för att samla in data i studien. 

Observationer innebär att en viss händelse kring studiefenomenet beaktas genom ett 

deltagande (Bryman & Bell, 2013). Tanken var därför att delta vid en rekryteringssituation, 

från att tjänsten blir vakant till att den tillsätts. Efter övervägande avstods dock 

observationer med anledning av att tiden för studiens genomförande är för knapp för att 

hinna genomföra en sådan observation. Dessutom var också utmaningen att selektera vad 

som är intressant att observera en ytterligare anledning till att observationer valdes bort. 

2.3.5 Etiskt ställningstagande 

Det etiska ställningstagandet har beaktats vid genomförandet av studien. Enligt Bryman och 

Bell (2013) behandlar den etiska standarden kriterier kring frivillighet, integritet, 

konfidentiellitet samt anonymitet. I studiens genomförande har de riktlinjer som den 

svenska forskningen använder tagits i beaktning. För att säkerställa att dessa kriterier tas i 

beaktning har respondenterna innan- och i samband med intervjuerna upplyst om följande: 

studiens syfte, respondentens frivilliga deltagande, konfidentiellitet kring intervjuinnehåll 

samt anonymitet. (Bryman & Bell, 2013). Då fåtal personer har intervjuats från samma 

organisation har mycket vikt i studien lagts på att säkerställa respondenternas anonymitet 

för att ingen respondent ska kunna särskiljas ifrån mängden. Respondenterna presenteras i 

bilaga 1 och namn har där fingerats och där respondenternas kontorstillhörighet/avdelning 

hålls anonym. Respondenterna har också upplysts om anonymitet innan intervjuerna 

påbörjats, likväl att de upplysts och själva gett godkännande till att intervjuerna bandas. 

Intervjumaterialet används enbart för denna studies ändamål och raderas efter studiens 

slutförande. Även organisationen hålls anonym i studien, med anledning av att studiens syfte 

inte är att kartlägga en organisation utan beskriva ett fenomen som finns i olika 

organisationer saknas relevant syfte till att presentera organisationens namn. För att hålla 

organisationen anonym har nödvändiga förändringar och ord som kan sammankopplas med 

organisationen bytts ut till neutrala motsvarigheter vid det empiriska avsnittet. 
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2.3.6 Egna erfarenheter 

Egna erfarenheter av den valda fallorganisationen finns. Genom att ha arbetat för 

organisationen i tre år har kunskaper om organisationens struktur och värderingar vuxit 

fram. Jag rekryterades externt av organisationen via en traineeutbildning våren 2011 och har 

därefter arbetat deltid under terminerna och heltid under sommaren på några av 

organisationens kontor. 

Den egna erfarenheten av organisationen innebär en förförståelse innan intervjuerna 

genomfördes. Respondenternas uppfattningar om mig som person kan därför medföra en 

påverkan på intervjuerna. De fördelar de egna erfarenheterna kan medföra är en ökad 

möjlighet till följdfrågor i intervjuerna. För att säkerställa att mina egna åsikter inte vägs in i 

datainsamlingen samt att säkerställa att det är respondenternas åsikter som presenteras har 

den insamlade datan från intervjuerna transkriberas i sin helhet och behandlats som text vid 

tematiseringen (Bauer, 2000). 
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3. Teoretisk referensram  

3.1 Utveckling av karriär 

I föreliggande studie diskuteras utveckling av karriär där bakgrunden till denna studie är 

organisationers ökade problematik till att behålla medarbetare i sin organisation över tid. 

Karriär definieras enligt Brousseau et al. (2007) som befordringsgång inom ett yrke eller som 

yrkesavancemang, det vill säga hur en medarbetare ska nå en utveckling genom att 

successivt förändra sin arbetsroll och sin arbetsmiljö inom yrkesområdet. 

Karriären och dess utveckling har på senare tid förändrats, McDonald och Hite (2008) 

beskriver att karriärens innebörds förändring de senaste två årtiondena som att 

medarbetare blivit allt mer medvetna om möjligheten till att skapa sin egen utveckling. 

Heslin (2003) beskriver också hur en utveckling av karriär blivit allt mer viktig för 

medarbetare när de formar sitt arbetsliv och väljer såväl yrke som arbetsgivare. Att allt fler 

medarbetare har en klar bild för vad de vill uppnå i sitt arbetsliv ställer också allt högre krav 

på organisationerna att tillmötesgå medarbetarnas ambitioner (Heslin, 2003). I 

problembakgrunden kan det ses att utveckling av karriärens roll blivit mer betydelsefull för 

medarbetarna, Lyon och Kirby (2000) anser att detta beror på att karriäransvaret förflyttats 

från organisation till medarbetaren. Burrack (1977) menar att detta skett genom att 

medarbetare inte längre utbildas för att uppfylla organisationens behov utan istället sina 

egna.  

Genom den förändring som beskrivits ovan menar Poon (2004) att medarbetare bedriver en 

karriärplanering som allt mer utgår utifrån en livssituation där privat-/familjeliv får ett allt 

större inflytande. Genom att medarbetare mer individuellt planerar sin karriär utefter en 

ambition om en viss livssituation är det viktigt att både arbetsrelaterade faktorer och privata 

faktorer uppnår en balans, vilket medarbetaren blivit allt mer medveten kring. Just denna 

individuella karriärplanering innebär att allt fler medarbetare under de senare årtiondena 

inkluderar familj, ekonomi och fritid i sitt val av karriär. Poon (2004) menar också att dessa 

faktorer kan leda till att en medarbetare väljer att byta organisation. 

Kuijpers et al. (2006) menar att karriär kan ses som en sammanställning av de jobb och den 

utbildning en medarbetare kan ha och att den moderna karriäristen har sina meriter i antal 
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arbetsrollskiften som genomförts. Tight (1997) menar att valet att byta karriär styrs genom 

att medarbetare söker nya utmaningar i sitt arbetsliv och väljer att byta organisation för att 

möjliggöra detta. Utveckling av karriär är något som medarbetaren själv behöver anstränga 

sig för att uppnå. Lyon och Kirkby (2000) beskriver att genom att karriärens innebörd har 

förändrats de senaste årtiondena och nu kan delas upp i två delar, ”Den traditionella 

karriären” och ”Den moderna karriären”. 

3.1.1 Den traditionella karriären 

Benämningen ”traditionell karriär” är ett vedertaget uttryck i den vetenskapliga forskningen 

när historiken kring karriärbegreppet ska förklaras (Lyon & Kirby, 2000; McDonald & Hite, 

2008). Den traditionella karriären hade sin storhetstid under industrialiseringens början och 

fram till för drygt två årtionden sedan (McDonald & Hite; Lee, 2012). Lyon och Kirkby menar 

att vid den traditionella karriären ansvarar organisationens ledning för medarbetarnas 

möjlighet till en karriär. Karriär görs av den medarbetare som är kompetent i sin arbetsroll 

och visar ambition till utveckling (Tight, 1997). Dessa medarbetare uppmuntras av 

organisationsledningen genom att befordras till högre tjänster med mer ansvar (Burrack, 

1977). Den traditionella karriären innebär att chefer i hög grad rekryteras från den interna 

organisationen (Lyon & Kirby, 2000).  

Den traditionella karriären ökar möjligheten för organisationen att behålla medarbetare i sin 

organisation över tid (Burrack, 1977). Det för att medarbetare inte i någon större 

utsträckning behöver byta organisation för att kunna avancera i sin yrkesroll, ofta för att 

medarbetarens kompetens är kopplad till en specifik organisation som gör att den kunskap 

medarbetaren har inte är av värde i en annan organisation. Medarbetarens möjlighet till 

utveckla sin karriär finns därför hos en specifik organisation (Tight, 1997). Det är också svårt 

att få en högre tjänst utan att ha erfarenhet av arbetet i organisationen vilket ökar 

möjligheterna för de som finns i organisationen att avancera (Byrne, 2001), detta gör att 

organisationen i majoriteten av rekryteringsfallen tillsätter tjänster internt (Lyon & Kirby, 

2000). Då organisationen är beroende av medarbetarens organisationsspecifika kompetens 

är det av organisationens intresse att utveckla medarbetare som kan befordras för att 

säkerställa organisationens behov, och medarbetarens roll vid den traditionella karriären är 

därför passiv (Burrack, 1977). 
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En möjlighet för att använda den traditionella karriären är genom en linjär karriärmodell där 

fokus är att medarbetaren får klättra i hierarkin inom organisationen genom befordringar 

(Baruch, 2004). Ett krav för att kunna använda sig av denna linjära karriärmodell är därför att 

medarbetare rekryteras till organisationen i ett tidigt skede av karriären och fokus bör därför 

snarare vara en långsiktig relation till medarbetaren än medarbetares meriter Grzeda (1999). 

Den linjära modellen innebär också att medarbetarens trogenhet till en organisation är en 

förutsättning för att kunna befordras till högre tjänster (Buzzanell och Goldzwig, 1991).  

3.1.2 Den moderna karriären 

Genom de samhällsförändringar som skedde under de senaste årtiondena, framförallt inom 

det tekniska området, skapades möjligheter för organisationer att öka det automatiserade 

arbetet och minska den manuella hanteringen (McDonald & Hite, 2008). Detta ledde till att 

organisationers personalbehov minskade genom att tekniken utvecklades, vilket berodde på 

den ökade kostnadseffektiviteten som den tekniska utvecklingen medförde för 

organisationen (Lee, 2012). Konkurrensen kring arbetena blev hårdare och allt fler valde att 

utbilda sig för att skapa en konkurrenskraft på marknaden. Lyon och Kirkby (2000) beskriver 

att detta gav medarbetaren ansvar för sin egen karriär, från att organisationen ansvarade för 

utvecklingen av karriären vid den traditionella karriären till medarbetarna själva i allt högre 

grad fick ta ansvar till att skapa sig en karriär, det är detta som kallas ”den moderna 

karriären”. Vilket leder till att konkurrens kring tjänster uppstod (Burrack, 1977). 

Konkurrensen som uppstod blev i högre grad påverkad av externa potentiella medarbetare 

som sökte nya utmaningar, samtidigt som den interna konkurrensen kvarstod (Taormina, 

2009). Lyon och Kirkby (2000) menar att medarbetare därför i högre grad valde att lämna en 

organisation för att kunna nå den tjänst som de strävade efter.  

För att kunna konkurrera och vara attraktiv på arbetsmarknaden behöver medarbetare ta 

större eget ansvar för sin karriär samt utveckling av densamma och sin anställningsbarhet. 

Den moderna karriären har därför en självstyrande karaktär där medarbetaren får ansvara 

för att skapa sig den kompetens som krävs för en viss arbetsroll, inte sällan genom 

självstudier och eget intresse (Byrne, 2001). Detta har också medfört att medarbetare har 

högre krav och större möjlighet till att påverka sin karriär och därför är mer motiverade till 

att utveckla sig (Taormina, 2009; Byrne, 2001). Kuijpers et al. (2006) menar också att 

medarbetarens eget ansvar över sin karriär har gjort så att organisationer inte längre 
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behöver ta det övergripande ansvaret för att medarbetare ska utveckla sig och höja sin 

kompetens eftersom medarbetare vid den moderna karriären själva i högre grad utvecklar 

sig. 

Den moderna karriären kan också kopplas samman med den dubbla karriärstegen där 

Buzzanell och Goldzwig (1991) beskriver meriter som den viktigaste faktorn när en 

medarbetare ska rekryteras till en tjänst och att meriter är mer värt än ett långsiktigt 

engagemang inom organisationen. Grzeda (1999) menar att den dubbla karriärstegen därför 

främjar att medarbetare byter organisation för att skapa sig så många meriter som möjligt 

och därmed bli mer eftertraktad på arbetsmarknaden. Arnold och Jackson (1997) beskriver 

utvecklingen till den moderna karriären har gjort så att fler människor bedriver en 

portföljliknande, gränslös karriär, där byten av organisation görs när ett bättre erbjudande 

uppkommer, vilket stödjer Kuijpers et al. (2006) studie som beskriver att det inte längre kan 

ses normalt att en medarbetare väljer att stanna i en organisation under hela sitt arbetsliv, 

utan det är numer standard att en medarbetare väljer att göra sitt arbetsliv genom flera 

organisationer.  

3.2 Rekrytering 

De förändringar som skett kring karriärbegreppet har också påverkat organisationers 

rekryteringssituation (Turner, 1994). Rekrytering beskrivs enligt Lindelöw-Danielsson (2003) 

som att anställa en ny medarbetare till en viss arbetstjänst. Rekrytering kan göras genom 

olika metoder där tonvikten läggs på att selektera och välja den mest lämpade för en viss 

tjänst för att främja organisatoriskt goda resultat i framtiden. Vidare beskriver Lindelöw-

Danielsson (2003) att rekrytering kan göras genom antingen genom intern rekrytering då 

organisationen rekryterar en person från organisationen eller genom extern rekrytering där 

en person som inte befinner sig i organisationen rekryteras. Marsden (1994) beskriver att 

rekryteringsprocessen utvecklades till en komplex process i samband med att medarbetare 

började byta organisationer. Tidigare menade Marsden att rekryteringar i hög grad gjordes 

genom det egna nätverket och medarbetares nätverk, medan rekryteringar idag i högre grad 

görs externt.  
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3.2.1 Intern rekrytering 

Valet av rekryteringsmetod är mycket beroende på vilken tjänst som ska tillsättas, men beror 

också på de tidsmässiga och ekonomiska faktorerna kring rekryteringen. Att rekrytera rätt 

person menar Gorter et al. (1995) är viktigt av flera anledningar. Bland annat för att behålla 

effektiviteten i organisationen men också för att en rekrytering innebär stora kostnader och 

en felrekrytering innebär än större kostnader (Lindelöw-Danielsson, 2003). Detta innebär att 

valet på en internrekrytering kan motiveras av flera orsaker, exempelvis kan organisationen 

öka möjligheterna till att genomföra rätt rekrytering, och därmed minska de risker som en 

rekrytering innebär, både ekonomiskt och effektivitetsmässigt (Brousseau et al. 2007).  

Marsden (1994) menar att intern rekrytering där medarbetare rekryteras genom 

organisationens egna kanaler och nätverk kallas för informell rekryteringsstrategi. Den 

informella strategin bidrar till att riskmomentet vid en rekrytering minskar då organisationen 

redan har kännedom av personen som ska anställas till en tjänst (Caroll et al, 1999). Att 

använda intern rekrytering och en informell strategi innebär en ökad möjlighet för 

medarbetare inom organisationen till att avancera till högre tjänster (Stewart och Knowles, 

2000). Nackdelen med internrekrytering genom organisationens eget nätverk menar 

Marsden (1994) är risken att missa medarbetare som bär stor kompetens för uppgiften och 

som skulle passa in i organisationen och vara lämplig för arbetsuppgiften i fråga.  

3.2.2 Intern rörlighet 

För att kunna använda sig av internrekrytering är det en förutsättning att det finns en 

ambition till en intern rörlighet och en fungerande intern arbetsmarknad i organisationen 

(Turner, 1994). Genom en intern rörlighet uppstår möjligheter till utveckling för både den 

nya medarbetaren och den mer erfarne medarbetaren. Landon och Steel (2010) menar att 

en möjlighet för medarbetare att förnya sina arbetsuppgifter är en viktig del när 

medarbetare väljer organisation att arbeta i. Lika viktigt menar Landon och Steel att det är 

för organisationen att medarbetare vill byta arbetsuppgifter, i och med att detta möjliggör 

för organisationen att få en förhöjd kompetens. Martinez Sanchez et al. (2004) menar att ett 

motiv för att i allt högre grad tillämpa interna arbetsmarknader är för att minimera 

kostnader för organisationen. Att förlora personal innebär att organisationen har lagt pengar 

på att utbilda medarbetare som sedan går till en annan organisation. Det kommer därför 

krävas att organisationen rekryterar nya medarbetare och utbildar dessa i arbetet, något 
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som blir kostsamt både på grund av utbildningens kostnad men också på grund av en möjlig 

effektivitetsminskning under den nya medarbetarens upplärningstid (Martinez Sanchez, 

2004).  

3.3 Analysmodell 

Den teoretiska referensramens ska tillsammans med den insamlade empirin utgöra ett 

underlag till att analysera föreliggande studies empiri och för att besvara syfte och 

problemformulering. Analysmodellen är framtagen utifrån den beskrivna teoretiska 

referensramen.  

Analysmodellen utgår ifrån den traditionella karriären och den moderna karriären och 

kommer att analysera det empiriska materialet i dessa två typer av karriär i de fyra temana: 

intern rekrytering, extern rekrytering, intern rörlighet och privat-/familjeliv.  

Den traditionella karriärens särdrag är den långsiktiga relationen till medarbetaren som är en 

del i att få medarbetare att stanna i organisationen över tid. Den moderna karriärens 

kännetecken är istället medarbetarens egen drivkraft efter att utveckla sin karriär oavsett 

vilken organisation detta uppnås i. Analysen utgår ifrån hur den traditionella karriären och 

den moderna karriären kan användas för att undersöka hur de fyra faktorerna kan relateras 

till den traditionella karriären respektive den moderna karriären för att få medarbetarna att 

utveckla sin karriär inom en organisation och över tid. 
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4. Empiri 

4.1 Fallorganisationen 

Fallorganisationen i studien är verksam inom servicebranschen och startades i Stockholm 

under slutet av 1800-talet.  Organisationen noterades senare under 1800-talet på 

Stockholmsbörsen. Under slutet av 1800-talet och fram till strax efter mitten av 1900-talet 

växte organisationen genom flertal förvärv av andra, mindre organisationer. Från mitten av 

1900-talet och framåt bildade organisationen flera dotterbolag och har idag dotterbolag 

med olika inriktningar i koncernen. Under åren har organisationens verksamhet växt och 

verksamhet finns idag i nästan 25 länder spritt över hela världen. Sammanlagt i 

organisationens verksamheter (inrikes, utrikes samt dotterbolag) arbetar drygt 10 000 

medarbetare. Organisationens ledord är långsiktighet, kostnadseffektivitet och lönsamhet. 

Utöver detta har organisationen en lång tradition av låg personalomsättning och hög grad av 

internrekryteringar.  

Vidare presenteras här anställdas funderingar kring sin karriär och vad en organisation 

behöver tillmötesgå medarbetarna med för att de ska vilja stanna inom en organisation över 

tid. Följande empiri är insamlad från semistrukturerade intervjuer med medarbetare i den 

studerade fallorganisationen. Dessa intervjuer har genomförts med samtliga respondenter 

vilka presenteras i bilaga 1. Samtliga av dessa respondenter har intervjuats enligt 

intervjuguide 2 som presenteras i bilaga 3, vissa av respondenterna har också intervjuats 

enligt intervjuguide 1 som presenteras i bilaga 2 för att ge djupare förstålelse kring 

frågeställningarna för studien.  Genom dessa intervjuer har en bakgrund till medarbetarnas 

förväntningar och krav konkretiserats och på så vis kan nedan beskrivas vad medarbetarna 

kräver för att de ska vilja göra sin karriär hos en organisation över tid.  

Respondenterna i dessa intervjuer värdesätter utvecklingsmöjligheter inom organisationen 

högt, likväl som de anser att dessa utvecklingsmöjligheter ska vara lättillängliga och att 

medarbetaren själv ska ha möjlighet till att styra sin egen utveckling. Respondenterna 

trycker också hårt på att det måste finnas möjligheter till att förändra sina arbetsuppgifter 

för att de ska vilja stanna. Några respondenter värdesätter möjligheten till flexibilitet vid 

framtida familjeliv och att det ska vara naturligt att koppla sin karriär med livsförändringar. 

Respondenterna menar att det är viktigt att kunna kombinera sitt arbete med ett liv utanför 
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arbetets väggar och att det finns en individuell syn och anpassning till varje medarbetares 

behov. Respondenterna anser också att det är viktigt med tydlighet från organisationens sida 

om vad som förväntas och vilka möjligheter till utveckling som finns och att organisationen 

främjar byten av tjänster och uppskattar intern rörlighet. Flera av respondenterna som 

arbetat en längre tid inom organisationen menar att möjlighet till intern rörlighet har varit 

det viktigaste för att de valt att stanna inom organisationen. Sammanfattningsvis visade 

unga nyanställda att de värdesätter möjligheter till att själva styra sin utveckling inom 

organisationen, dessutom tycker de att det är viktigt att organisationen är flexibel och 

tillmötesgående till medarbetares val av privatliv. Detta anser de yngre medarbetarna kan få 

dem att utveckla sin karriär inom en och samma organisation. 

Fortsättningsvis presenteras är vad som framkom vid de djupare intervjuerna med 

medarbetare och chefer i fallorganisationen. Följande framkom efter intervjuer enligt 

intervjuguide 1 (bilaga 2). 

4.1.1 Internrekrytering 

Respondenterna anser att ett långsiktigt perspektiv på alla medarbetare är det tydligaste 

kännetecknet vid organisationens personalarbete. Flera av respondenterna menar att 

internrekryteringen är den, utan konkurrens, mest använda rekryteringsmetoden i 

organisationen och att internrekrytering är en viktig del i det långsiktiga arbete som används 

kring personalarbetet. Genom att tillämpa internrekrytering får medarbetare en allt högre 

möjlighet till att kunna byta arbetsuppgifter och utmaningar. Dessutom menar 

respondenterna att alla medarbetare får samma möjlighet till att söka de olika tjänsterna 

eftersom alla får information om vilka tjänster som är lediga samtidigt, oavsett vilket land 

man arbetar i, eller vilken tjänst man har. Flera av respondenterna menar också att det är av 

högsta vikt att intern rekrytering används ”fullt ut” och att ingen medarbetare eller tjänster 

undantas från internrekryteringsprincipen. Att använda internrekrytering i så stor 

utsträckning som organisationen gör tror respondenterna, förutom ovanstående fördelar, 

också bidrar till att medarbetare får en möjlighet att ta ett mer eget ansvar för sin 

utveckling.  

Den enda som kan gå emot ens utveckling är en själv,  

genom att inte vilja eller våga söka nya tjänster. (Jonna, medarbetare) 
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Organisationen värdesätter att det är medarbetarens vilja och ambition som måste styra 

vart och vilka tjänster man väljer att söka. Ibland menar respondenterna att de ser en 

medarbetare som skulle passa perfekt till en viss tjänst, exempelvis kring erfarenhet och 

kompetens. Men om medarbetaren själv inte vill förflytta sig vid tillfället kommer personen 

kanske inte kunna göra det perfekta arbetet på tjänsten heller. Därför menar 

respondenterna att det är viktigt att låta medarbetaren själv välja om den är villig att söka en 

tjänst eller inte. Respondenten menar att ända gången en medarbetare handplockas till en 

tjänst är när det inte finns någon sökande till tjänsten, men även i detta fall är 

medarbetarens egen vilja att acceptera förflyttningen viktig för att den ska genomföras.  

 

”…när en roll blir ledig annonseras den alltid ut internt, ALLTID!” (Britta, chef) 

”Vi kör med internrekrytering. Så allt som blir ledigt hos oss går ut på 

intranätet. Enda gången vi inte annonserar ut en tjänst är när någon som är 

tjänstledig ska börja jobba igen. Det är enda gången!” (Agnes, medarbetare) 

Några respondenter ser också en nackdel med internrekrytering. Den nackdel som 

respondenterna ser med internrekrytering är risken till att inte få in nya influenser från 

andra medarbetare som kan utveckla arbetssätt och bidra till förbättrade lösningar för 

organisationen i framtiden. Dessa respondenter var dock noga med att påpeka att de 

negativa effekterna som de kan se tendenser av vid den interna rekryteringsmetoden inte 

överträffar de positiva effekter som metoden medför. De menar också på att de inte vill byta 

bort den frekventa metoden av att rekrytera internt mot en mer extern rekryteringsmetod. 

Anledningen till detta är att de ser stora möjligheter för de befintliga medarbetarna att 

utvecklas och få möjligheter till att arbeta på nya tjänster inom organisationen genom att 

intern förflyttning uppmuntras av organisationen.  

”Vi får inte in externa influenser. Vi blir väldigt enkelspåriga i vad som händer, 

vi kan bara vår organisation och hur vi gör, vi får inte in någon annans synsätt 

på hur man kan göra någonting på ett smartare sätt. Vi kan det vi gör och är 

bra på det vi gör, men ibland kan det bli för enkelspårigt om vi inte får in några 

externa influenser också” (Rune, chef) 
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”…men sen tror jag att det vi inte får in är nytt blod. Alla som är i 

organisationen är inkörda redan” (Agnes, medarbetare) 

Sammanfattningsvis angående internrekrytering anser respondenterna att det är just 

internrekrytering som i första hand ska användas vid rekryteringar och att metoden idag 

används fullt ut i organisationen. Respondenterna är positiva till att använda sig av 

internrekrytering som metod trots att några respondenter ser risker med för hög grad av 

intern rekrytering. Respondenterna menar att för hög utsträckning av internrekrytering kan 

bidra till att organisationen riskerar att fastna i gamla spår och att externa influenser skulle 

kunna bidra med förbättringar i organisationen. Respondenterna menar också på att en 

viktig faktor för att internrekrytering ska fungera optimalt är att medarbetaren själv får välja 

när och var den ska söka sig och att medarbetaren själv har mandat att styra vilka tjänster 

som ska sökas och att det är medarbetarens eget ansvar att karriärutvecklas. 

4.1.2 Extern rekrytering 

Extern rekrytering var också något som framkom vid sammanställningen av intervjuerna var 

respondenternas syn på den externa rekryteringen och att externrekrytering är en viktig del i 

arbetet med att få medarbetare att stanna i organisationen. Precis som vid den interna 

rekryteringen är respondenterna överens om att ett långsiktigt perspektiv är det viktigaste 

även vid extern rekrytering. Respondenterna menar att extern rekrytering enbart används av 

organisationen i två fall, vid rekrytering av vikarier och vid anställning till tjänster som kräver 

en specialistkunskap. Ofta börjar en medarbetare sin karriär som vikarie under 

semesterperioder eller samtidigt som studier och redan här menar respondenterna att 

organisationen måste vara noga med det långsiktiga perspektivet när de rekryterar. Med 

långsiktighet menas enligt respondenterna att alla som anställs som vikarier är medarbetare 

som organisationen tror kan vilja arbeta i organisationen även i framtiden. Det innebär att 

alla som arbetar inom organisationen är tänkta som framtida medarbetare även efter att 

vikariatet är slut eller studierna är avklarade. Vilket också innebär att det redan i denna 

rekryteringsprocess eftersöks personliga egenskaper, så som, drivkraft, social förmåga, 

ledarskap och ofta också om någon tidigare erfarenhet av serviceyrke finns. Målet med den 

externa rekrytering som görs är att tidigt kunna utveckla medarbetare inom organisationen 

för att dessa senare ska kunna rekryteras till andra tjänster genom internrekrytering. 

Organisationen styr därför sina medarbetare till att redan tidigt skapa en drivkraft där 
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medarbetaren vill utvecklas och göra karriär. Vidare så förtydligar organisationen att det 

enbart rekryteras nya medarbetare som har drivkraften till att utvecklas och vilja bli chef i 

framtiden. Respondenterna menar att medarbetaren själv ska ha drivkraften, men att det är 

dessa drivna medarbetare som organisationen eftersöker. 

”All den nyrekrytering som görs är av nya talanger och entreprenörer, som jag 

kallar dem, som ska bli våra nya chefer i framtiden” (Britta, chef) 

Det andra fallet när en extern rekrytering används är när det är den ”sista” utvägen. Ofta 

handlar det om en specialisttjänst dit det behövs en specifik utbildning för att kunna eller 

vara behörig till att utföra vissa arbetsuppgifter. Flera av respondenterna menar att i första 

hand annonseras tjänsten alltid ut internt, men finns det ingen sökande, eller ingen med rätt 

kompetens i organisationen kan det bli aktuellt med en extern rekrytering. 

”Vi rekryterade faktiskt en chef till vår regionala avdelning externt nyss, men 

det händer väldigt sällan att vi gör det. Skulle vi få en vakans på till exempel en 

juristtjänst, skulle vi definitivt annonsera ut internt först” (Agnes, medarbetare) 

Sammanfattningsvis är respondenterna överens kring att extern rekrytering enbart görs i två 

olika rekryteringssituationer, vilka är när vikarier ska anställas samt i de fall en specialist ska 

anställas och kompetensen inte redan finns organisationen. Ledordet vid extern rekrytering 

är långsiktighet och alla som anställs extern till organisationen rekryteras med målet om att 

medarbetaren ska stanna i organisationen över tid.  

 4.1.3 Intern rörlighet 

Möjligheter till intern rörlighet är den möjlighet som respondenterna anser som viktigast. 

Intern rekrytering beskriver möjligheten till att anställas till en annan, ny tjänst, den interna 

rörligheten beskriver istället möjligheterna till olika tjänster och arbetsmiljöer. 

Respondenterna menar att detta har spelat en viktig roll i deras karriär och många menar att 

de varierande arbetsmöjligheterna som organisationen erbjuder har varit tilltalande. 

De respondenter som arbetar på regionala och centrala stödenheter har i högre grad använt 

möjligheterna till att arbeta med olika uppgifter inom organisationen än respondenterna 

som arbetar på kontor. Respondenterna på centrala-/regionala avdelningar menar också att 

möjligheten till att arbeta med olika arbetsuppgifter och på olika platser har varit en viktig 
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del i deras karriärer inom organisationen och också i hög grad bidragit till deras utveckling. 

En respondent menade att det var möjligheterna inom organisationen som är det tilltalande 

med organisationen och respondenten menar att det i högsta grad är de individuella 

ambitionerna som styr vart man hamnar i organisationen, att respondenten också upplever 

att organisationen inte ser hierarkiska nivåer inom organisationen är en viktig del i detta.  

”Det jag har tilltalats om är möjligheten till olika roller. Det finns inga 

begränsningar i organisationen, det är bara du som avgör vart du hamnar. Och 

det är inget konstigt att vandra emellan kontor, interna avdelningar, centralt 

och regionalt inom organisationen” (Britta, chef) 

I uttalandet syns också organisationens tankar kring prestigelöshet vilket respondenterna 

också menar är viktigt för att organisationen ska vara ”anpassningsbar” och flexibel till de 

olika livshändelserna som uppkommer i medarbetares liv. Att organisationen ser att det är 

naturligt att röra sig emellan olika tjänster, roller och positioner anser respondenten vara 

viktigt. Respondenten menar att det måste vara naturligt att kliva av en chefstjänst för att 

utvecklas inom ett annat område och att organisationen måste vara tillmötesgående till 

medarbetarens egen drivkraft och ambition.  

Respondenterna tror också att möjligheterna inom organisationen är lockande för många, 

både för att organisationen finns väl spritt i Sverige, men också för att det finns stora 

möjligheter för medarbetare att arbeta utomlands över hela världen. Därmed menar 

respondenterna att möjligheter för rörlighet inte enbart finns inom Sverige utan att det även 

finns möjligheter att se andra länder och deras kulturer, utan att behöva byta arbetsgivare 

och det är något som respondenterna ser som tilltalande. Både för egen del men också som 

något som verkar viktigt för, framförallt, yngre medarbetare och som därför kan motivera 

medarbetare att stanna kvar i organisationen.  

Sammanfattningsvis kring området intern rörlighet är att respondenterna ser möjligheterna 

till intern rörlighet som mycket viktig för att de själva valt att stanna i organisationen. 

Framförallt eftersom den interna rörligheten innebär många möjligheter för medarbetarna 

att utvecklas och byta arbetsuppgifter och arbetsmiljö men också för att organisationen 

finns i så många städer och länder. Detta gör att organisationen har en flexibilitet där 
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medarbetarna kan vara kvar i organisationen även om de blir intresserade av nya 

utmaningar då dessa finns att tillgå inom organisationen.  

4.1.4 Privat-/familjeliv 

En annan faktor som respondenterna ansåg viktig för att få behålla sina medarbetare var att 

ta hänsyn till medarbetares familjeliv. Respondenterna menade att det är viktigt att 

organisationen har en tilltalande strategi kring medarbetares familjeliv och värdesätter 

medarbetares privatliv. Respondenterna menar att omtanken kring privatlivet grundar sig ur 

flera faktorer, bland annat för att man tror att en medarbetare fungerar mest optimalt om 

alla delar av ens vardag är i balans. Finns det inte en balans mellan privatliv och arbetsliv 

menar respondenten att det får en negativ påverkan på både privatliv och arbetsliv då 

medarbetaren inte kan fokusera fullt ut på det den gör i sin vardag.   

”Fungerar inte privatlivet fungerar heller inte jobblivet och det kan tillslut leda 

till att man inte vill behålla jobbet” (John, chef) 

”För att behålla våra medarbetare måste vi värna om deras familjeliv och vara 

flexibelt inställda till de förändringar som våra medarbetare vill göra i sitt 

privatliv, som att skaffa barn eller flytta till en annan ort. Annars vill de inte 

stanna hos oss.” (Jonna, medarbetare) 

Många medarbetare i organisationen anställs vid ung ålder och har därför ofta inte skaffat 

familj när de börjar arbeta för organisationen. Ska organisationen kunna behålla sina 

medarbetare menar respondenterna att det måste föras en medveten strategi kring att 

främja medarbetarens eget val av privatliv. Respondenterna anser därför att det måste ses 

som naturligt att gå från en chefstjänst till en mindre ansvarstyngd tjänst inom 

organisationen och att organisationen måste se detta som en naturlig väg att gå. 

Respondenterna menar också att den enda som kan avgöra vilken karriärväg som ska gås är 

medarbetaren själv. Utöver detta är det viktigt att organisationen är flexibel både i att 

bemöta medarbetares karriärval men också genom den geografiska spridningen som 

tillgängliggör att medarbetare kan anpassa sitt familjeliv till organisationens verksamhet 

genom att till exempel förflytta sig eller anpassa pendlingstider. 
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Sammanfattningsvis kring familje-/privatliv är att respondenterna ser det som mycket viktigt 

att medarbetaren har en möjlighet till ett privatliv, organisationen måste ha möjligheter för 

medarbetare att arbeta kvar när en medarbetare väljer att exempelvis skaffa familj. Detta är 

i synnerhet viktigt när en organisation ofta anställer unga medarbetare men också för 

organisationer som har som ambition att ha en låg personalomsättning. Detta gör de genom 

att se det naturligt att byta tjänster, exempelvis att gå från att vara medarbetare till chef till 

medarbetare igen, men också genom att vara flexibla när det gäller familjeledigheter och 

minskad arbetstid.  
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5. Analys 

Analysen utgår ifrån att säkerställa att problemformuleringen och syftet med föreliggande 

studie uppfylls. För att uppnå detta kommer denna studie att analyseras med hjälp av 

analysmodellen som presenterats i kapitel 3.3. Genom att analysera resultatet i föreliggande 

studie och relatera detta till tidigare forskning inom området för besvaras studiens 

problemformulering och syfte i slutsatsen. 

De fyra faktorer som studiens analys utgår ifrån är: 

 Intern rekrytering 

 Extern rekrytering 

 Intern rörlighet 

 Privat-/familjeliv 

 

Strukturen av analysen utgår ifrån de fyra faktorerna ovan och i ovanstående ordning. 

 

5.1 Intern rekrytering 

Inledningsvis och vid första anblicken kan den interna rekryteringen tyckas vara väl 

sammankopplad till den traditionella karriären då intern rekrytering syftar till att behålla 

medarbetare i sin organisation (Caroll et al, 1999; Stewart och Knowles, 2000). Detta är 

också ett kännetecken på den traditionella karriären som enligt Lyon och Kirby (2000) och 

McDonald och Hite (2008) poängterar den långsiktiga relationen mellan organisation och 

medarbetaren som viktig. I föreliggande studie har det dock framkommit att kopplingen till 

den traditionella karriären inte är lika tydlig som den verkar vara vid första anblicken och att 

inslag också finns av den moderna karriären. 

Till att börja med kan kopplingen synas till den traditionella karriären framförallt i hur 

föreliggande studie har visat att internrekrytering går till. Sammankopplingen mellan 

internrekrytering och den traditionella karriären tydliggörs genom att utgångspunkten i 

användandet av internrekrytering kännetecknas av att organisationen vill behålla sina 

medarbetare hos sig över tid. Den traditionella karriären har i tidigare studier av bland andra 

Lyon och Kirby (2000) och McDonald och Hite (2008) kunnat underlätta till att behålla 
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medarbetare över tid genom att organisationen skapa en långsiktig relation till sina 

medarbetare. Denna långsiktiga relation har denna studie visat att organisationen kan skapa 

genom att använda internrekrytering som första rekryteringsmetod vid tillsättning av en 

vakant tjänst. Att den långsiktiga relationen skapas tydliggörs genom att organisationen visar 

för sina medarbetare att det finns en möjlighet att utveckla sin karriär utan att byta 

organisation, men också för att organisationen i första hand erbjuder möjligheten för 

medarbetare att utveckla sin karriär genom att de i första hand erbjuder anställda i 

organisationen en vakant tjänst (Caroll et al, 1999; Stewart och Knowles, 2000). 

Inledningsvis i detta kapitel nämndes också att kopplingen till den traditionella karriären inte 

är lika självklar som den tycktes vara vid första anblicken och att det beror på att den 

moderna karriären också kan sammankopplas med internrekrytering. 

I föreliggande studie har det visat sig att internrekrytering är den rekryteringsmetod som 

väljs som förstahandsval när organisationen ska tillsättas en viss tjänst. Ovan har det också 

redogjorts för kopplingarna mellan internrekrytering och den traditionella karriären och där 

den långsiktiga relationen som eftersträvas till organisationens medarbetare. Men som Lyon 

och Kirby (2000), Tight (1997), och Burrack (1977) beskriver kring den traditionella karriären 

handlar den traditionella karriären om att medarbetare befordras inom organisationen till 

högre tjänster och det är här som föreliggande studie skiljer sig från tidigare studier. Denna 

studie har istället visat att det är medarbetaren själv som har ansvaret för att söka sig vidare 

inom organisationen och därför också att söka sig till en ny tjänst. Studien visar att 

befordring av medarbetare inte förekommer utan att medarbetare själva får ansvara för sin 

egen karriär, vilket tydligt kan sammankopplas med den moderna karriären som i tidigare 

studier (Byrne, 2001; Taormina, 2009; Kuijpers et al, 2006) , kännetecknas av medarbetarens 

egen drivkraft till utveckling. Vidare kan det därför tyckas att organisationen erbjuder 

medarbetaren en möjlighet till utveckling av sin karriär genom att de tillsätter de vakanta 

tjänsterna inom organisationen med hjälp av internrekrytering, men att det är upp till 

medarbetaren själv att söka sig till dessa tjänster för att kunna utveckla sin karriär på det sätt 

som medarbetaren själv önskar.  

Vidare framkom också i denna studie risken av att använda sig av internrekrytering som 

förstahandsval vid alla rekryteringssituationer. Den risk som lyftes fram var att 
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organisationen inte fick in nya influenser och riskerade att fastna i ”gamla spår” där 

utvecklingen av organisationen påverkades negativt. Vilket också är en risk som lyfts fram av 

Marsden (1994). Samtidigt kan det också diskuteras kring vad denna risk innebär för 

organisationen och vad föreliggande studies syfte är att beskriva. Då syftet med studien är 

att beskriva hur organisationer kan skapa möjligheter för utveckling av karriär som får 

medarbetare att stanna över tid kan risken med internrekrytering också tyckas mindre 

relevant för diskussion då denna risk främst påpekar brister i utveckling av organisationen 

och således inte som en risk där medarbetarna väljer att lämna. Det som kan vara värt att ta 

upp är däremot vikten av att representanter för organisationen överväger vad de vill uppnå 

med sin internrekrytering och också är införstådda med vad som väljs bort för något annat.  

Sammanfattningsvis har föreliggande studie visat att kopplingen mellan den traditionella 

karriären och den moderna karriären i högsta grad är aktuell vid diskussionen kring 

internrekrytering som en faktor i att få medarbetare att utveckla sin karriär inom en 

organisation och stanna över tid. Denna koppling har framförallt visat att internrekrytering 

som vid första anblicken kändes naturlig att koppla till den traditionella karriären, främst för 

den långsiktiga relationen som lyfts upp som viktig i föreliggande studie, också hade tydliga 

inslag av den moderna karriären där medarbetaren själv har ansvar för sin utveckling av 

karriär genom att söka sig till nya tjänster på egen hand. 

5.2 Extern Rekrytering 

Inledningsvis kan den externa rekryteringen vid första anblicken uppfattas som kopplad till 

den moderna karriären. Men precis som vid den interna rekryteringen är kopplingen till den 

moderna karriären inte lika självklar som den från tycks vara och att det även föreligger 

kopplingar till den traditionella karriären. 

Föreliggande studie har visat att externrekrytering görs i två fall, när unga vikarier ska 

anställas och när specialister ska anställas. Genom att börja med att beskriva när vikarier 

anställs så beskrivs genast kopplingen där externrekryteringen skiljer sig från den moderna 

karriären. Att en organisation tydligt väljer unga medarbetare kan direkt relateras till att 

personliga egenskaper går före erfarenheter och meriter, vilket kännetecknar den 

traditionella karriären (Baruch, 2004; Grzeda, 1999). I föreliggande studie beskrivs också 

vikten av att skapa en långsiktig relation med dessa vikarier kan också tydligt kopplas till den 
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traditionella karriären. Att rekrytera unga medarbetare tidigt som en del i en långsiktig 

relation med sina medarbetare har också beskrivits i tidigare forskning (Baurch; Grzeda). Just 

denna långsiktiga relation med medarbetarna som också visat sig vara kännetecknande för 

den externa rekryteringen i föreliggande studie har också en tydlig roll i det andra typfallet 

som föreliggande studie beskriver att extern rekrytering förekommer i, nämligen när 

specialister ska anställas. 

Denna studie har visat att specialister anställs om det krävs en specifik kompetens eller 

utbildning som inte redan finns inom organisationen. Det innebär att specialister enbart 

anställs ifall det inte redan finns medarbetare inom organisationen med rätt kompetens att 

tillgå. I denna typ av rekrytering finns en tydlig koppling till den moderna karriären, som 

beskrivs i tidigare forskning av bland andra Buzzanell och Goldzwig (1991) och Grzeda 

(1999), som att meriter och erfarenhet är de viktigaste delarna vid en nyrekrytering. Vilket 

särskiljer sig tydligt ifrån den rekryteringsväg som beskrevs när vikarier anställdes och också 

kan anses vara en motsats av rekryteringsanledning. Vidare syns det dock, trots en tydlig 

koppling till den moderna karriären, också inslag av den traditionella karriären vid 

specialistrekrytering. Föreliggande studie visade nämligen att även om meriter är det 

centrala vid en rekrytering så värdesätts även här den långsiktiga relationen med 

medarbetaren och studien har också visat att organisationen vill behålla samtliga 

medarbetare hos sig. Att just den långsiktiga relationen är viktig visar också att kopplingen 

till den traditionella karriären existerar trots att kopplingen till den moderna karriären är 

tydligare. 

Men precis som att de både formerna av karriär kan kopplas till specialistrekrytering så finns 

också kopplingar till både den traditionella karriären och den moderna karriären vid 

rekryteringen av vikarier. Ovan tydliggjordes kopplingen till den traditionella karriären vid 

rekrytering av vikarier men det som också uppmärksammats vid denna rekrytering är 

kopplingen till den moderna karriären. Den moderna karriären syns genom att dessa vikarier 

själv har ett eget ansvar för utveckling av sin karriär och de förväntas att själva driva på sin 

karriär åt den riktning som önskas. Här syns också kopplingen till den moderna karriären som 

där tidigare studier (Buzzanell och Goldzwig, 1991; Grzeda, 1999) också beskriver 

medarbetarens egen drivkraft som ett kännetecken. Här tas också ett avsteg från studier 
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kring den traditionella karriären (Baruch, 2004; Grzeda, 1999) som beskriver att utveckling 

av karriär sker genom att medarbetare befordras inom organisationen, vilket i denna studie 

beskrivs som oaktuellt.  

Sammanfattningsvis så har det i detta kapitel förtydligats att den koppling mellan extern 

rekrytering och den moderna karriären som vid första anblick kändes naturlig faktiskt också 

hade vissa inslag av den traditionella karriären. Det beskrevs också att rekryteringen av 

vikarier framförallt hade en tydlig koppling till den traditionella karriären genom att 

personliga egenskaper och långsiktiga relationer var högt prioriterade, men att det också 

fanns en koppling till den moderna karriären genom att medarbetarna själva fick driva sin 

egen utveckling av sin karriär. Vidare så var den moderna karriären tydligast vid rekrytering 

av specialister där meriter och erfarenhet var det mest centrala vid en rekrytering samtidigt 

som det var viktigt att organisationen hade en långsiktig syn på sina medarbetare och det 

gav ett inslag av den traditionella karriären. 

5.3 Intern rörlighet 

Intern rörlighet kan vid en första anblick förknippas med den traditionella karriären. Denna 

koppling görs främst genom att den interna rörligheten ska få medarbetarna att söka 

utmaningar och utveckling inom organisationen istället för att söka dessa utmaningar hos en 

annan arbetsgivare. Precis som föreliggande studie beskriver är också den interna 

rörligheten central för att medarbetare ska stanna inom en organisation över tid eftersom 

den interna rörligheten möjliggör för medarbetarna att utveckla sin karriär inom 

organisationen istället för att göra utvecklingen genom att byta organisation. Att 

medarbetare vill utveckla sin karriär och att möjligheten till att kunna utveckla sin karriär är 

en viktig faktor för att få medarbetare att stanna har också beskrivits av tidigare forskare 

som studerat området (Landon & Steel, 2003). Föreliggande studie har också visat att 

möjligheten till rörlighet inte enbart är viktig vid förflyttning emellan olika arbetsuppgifter 

utan också geografiskt. Det visar på att organisationerna ser ett behov av att medarbetare 

ska kunna fortsätta inom organisationen även om det sker förändringar som kräver att en 

medarbetare måste lämna den ort de är verksamma på. Detta ligger också i linje med den 

forskning som bland andra Baruch (2004) och Grzeda (1999) har bedrivit kring den 
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traditionella karriären där målet är att organisationen har en långsiktig relation med sina 

medarbetare för att de ska stanna över tid.  

Men det finns också en koppling mellan intern rörlighet och den moderna karriären. Där den 

moderna karriären beskriver att medarbetare eftersträvar en möjlighet till att utveckla sin 

karriär genom att kunna byta tjänst (Lyon och Kirby, 2000; Taormina, 2009; Byrne, 2001; 

Kuijpers et al, 2006). Den modern karriären beskriver också att det är medarbetaren själv 

som har ansvar för att söka sig till en ny tjänst, vilket också har visat sig stämma överens 

med denna studie som också beskriver att det är medarbetaren själv som ska ta initiativ till 

byte av tjänst. Det som denna studie har beskrivit är dock att detta kan uppnås inom 

organisationen och därför motsätter tidigare forskning kring den moderna karriären vilken 

beskriver att det kan anses som standard att medarbetare byter organisation för att utveckla 

sin karriär.   

Vid en summering av intern rörlighet har det visats att den traditionella karriären har en 

tydlig påverkan på den interna rörligheten genom målet att behålla sina medarbetare inom 

organisationen, även när medarbetarna vill utveckla sin karriär genom att byta tjänst. 

Samtidigt som den moderna karriären har inslag på den interna rörligheten genom att 

medarbetaren själv får möjlighet att byta tjänster och att det är medarbetarens egen 

drivkraft som ger en utveckling av karriären. 

5.4 Privat-/familjeliv 

 Den avslutande faktorn som uppkommit har starka inslag av den moderna karriären och kan 

direkt kännetecknas genom några av den moderna karriärens starkaste egenskaper. 

Inledningsvis så har privat-/familjeliv en tydlig koppling till hur medarbetare väljer att 

utveckla sin karriär. Just utveckling av karriär kännetecknas tydligt av flera olika faktorer och 

livet utanför arbetet är en av dessa faktorer som avgör hur en medarbetare väljer att 

utveckla sin karriär (Poon, 2004; Burrack, 1977). Just privat-/familjeliv har också i tidigare 

forskning också visat sig ha haft en stark påverkan på medarbetares val av organisation men 

också och val av att byta organisation. Just detta med att byta organisation för att det ska 

passa med livet utanför arbetet är ett tydligt kännetecken av den moderna karriären där 

medarbetare styr sin karriär efter det som driver den individuella medarbetaren (Kuijpers et 

al, 2006; Taormina, 2009; Byrnes, 2001). Föreliggande studie har dock visat att för att få 
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medarbetare att stanna över tid behöver möjligheten att kombinera privat-/familjeliv med 

sitt arbete högt beaktas genom att det ses som normalt att byta tjänster utefter 

livssituation. Det innebär att den traditionella karriären har vissa inslag genom det 

långsiktiga perspektivet på medarbetaren som prioriterar att medarbetare stannar i 

organisationen över tid. Samtidigt så motsätts den traditionella karriären genom att 

medarbetare kan vandra uppåt och nedåt i ansvarsgrad efter vad som passar med livet 

utanför arbetet, vilket istället är ett kännetecken av den moderna karriären, och emotsätter 

den traditionella karriärens utveckling av karriär som sker genom befordringar uppåt i 

organisationen.  

Sammanfattningsvis har privat-/familjeliv tydliga inslag av både den moderna karriären och 

den traditionella karriären där dessa två inriktningar kombineras för att uppnå att 

medarbetare kan kombinera sitt privat-/familjeliv med sitt arbete och anpassa sitt arbete 

efter olika livssituationer. Detta genom att den moderna karriären bidrar med ett naturligt 

perspektiv på att medarbetare väljer att vandra uppåt och nedåt i ansvarstagande tjänster 

efter hur deras livssituation ser ut samtidigt som den traditionella karriären bidrar med ett 

långsiktigt perspektiv på medarbetaren och därmed möjliggör naturligheten i att 

medarbetare byter tjänster efter sin livssituation. 
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6. Slutsatser 
Bakgrunden som föreligger för denna studie är den förändrade synen på utveckling av 

karriär som lett fram till att allt fler medarbetare väljer att vandra mellan olika 

organisationer i sin karriär, vilket medfört att organisationer har fått det svårare att behålla 

medarbetare. Detta har lett fram till att organisationen, vid varje medarbetare som väljer att 

lämna, förlorar kompetens och erfarenhet och dessutom ökar sina risker till att felrekrytera 

som kan leda fram till bland annat avveckling av medarbetare och minskad effektivitet i 

organisationen. Frågan som därför formulerades som utgångspunkt för denna studie var 

följande: 

Hur kan möjligheter för utveckling av karriär inom en organisation skapas som får 

medarbetare att stanna över tid? 

I denna studie konstateras att det är fyra faktorer som organisationer behöver se över för att 

kunna få medarbetare att stanna över tid i en organisation, dessa är: Intern rekrytering, 

extern rekrytering, intern rörlighet och privat-/familjeliv. 

Svaret på studiens problemformulering är att kombinera den traditionella karriären och den 

moderna karriären inom organisationen för att på så sätt skapa en långsiktig relation till sina 

medarbetare som möjliggör att medarbetare kan utveckla en karriär inom organisationen. 

Rekrytering av både interna och externa kandidater är viktiga att genomföra med långsiktigt 

fokus och av unga medarbetare som kan göra karriär inom organisationen under en lång tid 

samtidigt som den interna rörligheten och privat-/familjelivet är i behov av den flexibilitet 

och egna valmöjlighet som tillgängliggörs genom den moderna karriären där medarbetaren 

själv får styra sin karriär.  

I samtliga av de fyra faktorerna har kopplingar kunnat göras till tidigare studier kring 

området av karriär, nämligen den traditionella karriären och den moderna karriären. Den 

traditionella karriären kännetecknas av en långsiktig relation till medarbetarna i 

organisationen medan den moderna karriären kännetecknas av medarbetarens egen 

drivkraft till att utveckla sin karriär. Tidigare forskning har särskiljt dessa två karriärbegrepp 

där organisationer antingen kan använda den traditionella karriären eller den moderna 

karriären. Föreliggande studie har visat att både den traditionella karriären och den 
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moderna karriären syns i en och samma organisation och att båda dessa perspektiv har 

möjliggjort att organisationen kunnat behålla medarbetare över tid. Studien har därför 

kopplat samman de två olika vägarna till utveckling av karriär till en gemensam väg. Denna 

gemensamma väg poängterar att en långsiktig relation till medarbetare är av hög vikt för att 

medarbetare ska vara benägna att stanna medan medarbetarens valmöjlighet till att skapa 

en karriär inom organisationen främjas av en hög grad av intern rörlighet och en flexibel 

organisation där det är naturligt att gå från en tjänst till en annan oavsett vilken ansvarsnivå 

det rör sig om. Genom detta kan därför medarbetare ha ett privat-/familjeliv som styrs av 

medarbetarens individuella behov. 

6.1 Praktiska implikationer 

För att uppnå en blandning av den traditionella karriären och den moderna karriären som 

kan få medarbetare att stanna, kan organisationen göra följande: 

1. Ha ett långsiktigt perspektiv på samtliga rekryteringar. 

2. I hög grad tillämpa internrekrytering för att möjliggöra att medarbetare kan byta 

tjänster i organisationen. 

3. Uppmuntra till rörlighet inom organisationen. 

4. Vårda medarbetares privat-/familjeliv och se naturligt på medarbetares ambitioner 

till att kombinera privata faktorer med sitt arbetsliv. 

Genom att vårda dessa fyra punkter kan en balans uppnås i organisationen som får 

medarbetare att stanna i organisationen över tid. Den risk som finns med ett målmedvetet 

arbete för att få medarbetare att stanna bör också övervägas och beaktas. Den risken är att 

organisationen riskerar att missa kompetens som ger nya influenser och på så sätt kan 

förbättra organisationens verksamhet.  

6.2 Vetenskapligt bidrag 

Studiens bidrag är en insikt i hur den traditionella karriären och den moderna karriären kan 

kombineras för att få medarbetare att utveckla en karriär inom en organisation och stanna 

över tid. Genom att beskriva hur organisationen kan kombinera dessa två karriärmetoder 

med intern rekrytering, extern rekrytering, intern rörlighet och privat-/familjeliv. Denna 
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studie är unik i sin slutsats om att den traditionella karriären och den moderna karriären kan 

kombineras för att få medarbetare att stanna i en organisation över tid. Många tidigare 

studier har särskilt begreppen och då framförallt studerat hur karriärens innebörd förändrats 

med åren och hur det har påverkat medarbetares val av karriär.  

6.3 Etiska överväganden och diskussion 

Att en organisation eftersträvar en låg personalomsättning får inte bara positiva effekter för 

samhället i stort. Det innebär delvis att en organisation har en viss grupp av medarbetare 

hos sig under en längre tid vilket delvis innebär att många potentiella medarbetare inte får 

tillgänglighet till en viss organisation och att en organisation därmed kan tyckas bli ”exklusiv” 

där enbart vissa kunnat kvalificera in sig som medarbetare. Det innebär ju såklart en negativ 

effekt för den enskilde individen men kan knappast uppfattas som ett samhälleligt problem. 

Däremot innebär det för samhället en effekt, såväl positiv som negativ, om organisationer 

får medarbetare att utveckla sin karriär inom en organisation och stanna över tid. De 

positiva effekter som det innebär för samhället är att dessa medarbetare som varit inom en 

organisation under en längre period kan tyckas ha en något tryggare anställning än 

medarbetare som ofta byter organisationer genom de lagar som idag reglerar 

arbetsmarknaden och uppsägning/avsked av medarbetare. Samtidigt som de negativa 

effekter som detta för med sig innebär att ett flertal medarbetare innesitter en hög 

kompetens som skulle kunna använda för att utveckla andra verksamheter och på så sätt 

bidra till en högre kompetens i vårt företagande inte är tillgängliga för att sprida sina 

kompetenser och erfarenheter vidare då de är kvar inom samma organisation. 

Sammanfattningsvis så kan nämnas att detta bara är några av de effekter ett arbete med att 

skapande av utvecklingsmöjligheter av karriär inom en organisation kan bidra med. 

Samtidigt är det viktigt att också belysa några av dessa effekter för att ge en rättvisare bild 

av vad detta arbete ger för effekter i vårt samhälle. 

6.4 Förslag på fortsatt forskning 

Det finns mycket intressanta områden att fortsätta studera kring utveckling av karriär, 

liksom rekrytering och att behålla medarbetare över tid. Några av de områden som jag i 

samband med min studies genomförande sett som intressanta områden för fortsatta studier 

är att fortsätta utveckla hur den traditionella karriären kan kombineras med den moderna 

karriären och hur det kan påverka organisationers syn på medarbetare. Även området kring 
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hur medarbetares privat-/familjeliv påverkar karriärval är intressant att studera, liksom hur 

organisationer kan arbeta med att försörja sig med chefer från den egna organisationen. 

Ytterligare områden som i framtiden kan vara intressanta att studera är 

organisationskulturens påverkan på medarbetares val att stanna i en organisation samt hur 

organisationskulturen kan bidra med utvecklingsmöjligheter av karriärer inom 

organisationen. 

6.5 Kritik till studien 

Det finns flera olika delar av kritik som kan riktas mot studien. Den kritik som kan riktas mot 

studien är dess avgränsningar. Studien har avgränsats till utveckling av karriär och 

rekrytering och väger därför inte in aspekter som lön, belöningssystem, geografiska aspekter 

eller andra aspekter som också de kan påverka att medarbetare väljer att stanna eller byta 

organisation att arbeta i. Kritik bör också riktas mot att det empiriska materialet enbart 

skildrar några få respondenters åsikter vilket alltid tenderar att kunna påverka resultatet, 

precis som att enbart en insamlingsmetod av data har använts, båda dessa delar har kritik 

också riktas mot i metodavsnittet. Hade jag, med de kunskaper jag samlat på mig under 

studiens gång, på nytt genomfört studien hade jag inte förändrat metod för datainsamling 

då jag tycker att de semistrukturerade intervjuerna har gett ett bra bidrag till föreliggande 

studie. Däremot hade jag velat genomföra fler intervjuer med flera respondenter. Utöver 

detta hade jag, vid en ny liknande studie, valt att använda mig av fler fallorganisationer för 

att tydligare kunna se hur organisationernas arbete med att skapa möjligheter för utveckling 

av karriär inom organisationer har för inverkan. Trots de brister som finns i föreliggande 

studie så anser jag att studiens problemformulering och syfte kunnat uppfyllas på ett 

tillfredsställande sätt.  
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Bilaga 1 - Respondenter 
 

Följande respondenter är intervjuade enligt intervjuguide 1 (bilaga 2) samt intervjuguide 2 

(bilaga 3). 

Namn* Utbildning Anställningsår Befattning 

”Rune” Kandidatexamen Anställd 2007 Chef 

”Britta” Gymnasieutbildning  Anställd 1985 Chef 

”Agnes” Kandidatexamen Anställd 1998 Medarbetare 

”John” Kandidatexamen Anställd 1994 Chef 

”Jonna” Kandidatexamen Anställd 2005 Medarbetare 

 

Följande respondenter har intervjuats enligt intervjuguide 2 (bilaga 3). 

Namn* Utbildning Anställningsår Befattning 

”Sofie” Kandidatexamen Anställd 2010 Medarbetare 

”Lydia” Pågående högskoleutbildning Anställd 2012 Trainee 

”Pia” Pågående högskoleutbildning Anställd 2011 Trainee 

 

* Samtliga namn är figurerade för att tillmötesgå krav på anonymitet.  



Utveckling av karriär inom en organisation 

 

 

 
41 

Bilaga 2 – Intervjuguide 1 
 

 Presentation av studies syfte och utgångspunkter 

 Anonymitet 
 

 Namn 
 

 Ålder 
 

 Kön 
 

 Utbildning 
 

 Erfarenhet från organisationen (tjänster, kontor, uppgifter) 
o År i banken? 

 

 Erfarenhet från andra organisationer 

___________________________________________________________________ 

Rekrytering: 

- Hur går en rekrytering till? (Rekryteringsprocessen från vakant till introduktion) 

- Ser du skillnader beroende på tjänst? (Vikarie, rådgivare, specialist, chef?) 

- Hur når en medarbetare avancerade tjänster/specialisttjänster/chefstjänster i 

organisationen?  

 Hur ser du på möjligheten till att anställas till en högre tjänst? 

 Vem rekryteras intern och vilka rekryteras externt? 

 Görs rekryteringar i första hand internt eller annonseras tjänster ut 

både internt och externt? Varför? 

- Hur viktigt tycker du det är att chefer rekryteras internt? (Påverkar det att 

medarbetare stannar?) 
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Utveckling av karriär: 

- Hur benägna tror du medarbetare är till att stanna i organisationen? 

 Varför tror du de vill stanna/ inte vill stanna? 

- Vilka möjligheter till att utveckla en karriär ser du i organisationen? 

 Vad värdesätter du i din karriär? 

- Vad tror du krävs av medarbetaren för att denne ska få möjlighet till att utvecklas 

vidare inom organisationen? 
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Bilaga 3 – Intervjuguide 2  
 Information om studiens syfte och anonymitet 

____________________________________________________________________ 

 Namn 
 

 Ålder 
 

 Kön 
 

 Utbildning 
 

 Erfarenhet från organisationen (tjänster, kontor, uppgifter) 
o År inom organisationen? 

 

 Erfarenhet från andra organisationer 
_____________________________________________________________________ 

 Vad värdesätter du i din karriär och för din utveckling? 

 Vad är viktigt för att du ska vilja stanna i en organisation och vad behöver 

organisationen arbeta med för att du ska vilja stanna? 
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Bilaga 4 - Individuell reflektion 
Denna termin har i hög grad kännetecknats av upp- och nedgångar och varit en kämpig men 

utvecklande tid. Att examensarbetet skulle vara så utmanade och komplext kunde jag inte 

föreställa mig när jag startade denna studie, men genom att gå tillbaka i mina dokument kan 

jag verkligen se hur mycket jag har utvecklats under denna period. 

Som ensamförfattare har jag själv dragit hela ”lasset” vid denna uppsats, där alla delar i 

arbetet har varit mitt ansvar. Som person har denna period därför varit otroligt utmanande 

där det ständigt har krävts planering och reflektering över studien och allt däremellan. 

I början av processen kändes det som ett berg att bestiga då det var mycket nytt att sätta sig 

in i. Jag hade i början av studien inte någon direkt förståelse för vad som kännetecknade ett 

vetenskapligt problem och hur det skilde sig från ett praktiskt problem vilket ledde till att jag 

kände en stor förvirring och hög grad av stress. Efter inläsning av tidigare studier började 

dock min studie formuleras. Sedan första utkastet av uppsatsen och fram till denna version 

av inledningskapitlet har jag lärt mig att en uppsats är ett ständigt projekt där ingen del kan 

bockas av innan hela studien är färdig. Detta innebär att jag åtskilliga gånger formulerat om, 

lagt till och förkastat delar av min inledning innan denna version slutligen formulerats. 

Efter att inledningsavsnittet färdigställts och problemställning och syfte formulerats var 

nästa utmaning den teoretiska referensramen. Den stora utmaningen här var att förstå 

skillnaden mellan teori och fakta och vad som var användbart för just min studie. Denna 

process utvecklade mig mycket genom att jag dels fick en stor kunskap kring sökande av 

litteratur och artiklar men också genom att till stor del läsa in material på engelska. Utöver 

detta har mina kunskaper kring att göra urval av artiklar och använda databaser förbättras. 

Utöver detta har jag också lärt mig mycket om metoder för att genomföra studier. När jag 

påbörjade arbetet var jag av tron att det fanns två metoder att använda, den kvalitativa eller 

den kvantitativa. Att det sedan fanns en uppsjö av metoder som var underliggande fick jag 

verkligen erfara, liksom vad som var kännetecknande för olika metoder. Den metod jag själv 

valde är såklart den metod som jag är bäst inläst på, men jag har också fått en 

grundläggande kunskap kring andra metoder och datainsamlingsmöjligheter som jag kan 

överväga att använda om jag någon mer gång genomför en studie. Dessutom har den ökade 
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kunskapen från metodområdet gett mig en bättre förståelse för andras studier och kan 

därför lättare förstå hur de har gjort och hur deras resultat påverkats av metodvalet. 

Jag valde att använda mig av en kvalitativ metod och genomföra en fallstudie där data 

samlades in genom semistukturerade intervjuer. Denna del av studien är nog en av de delar 

som gett mig mest värdefull kunskap för mitt framtida arbetsliv. Jag har alltid haft lätt för 

mig att prata med människor och är inte heller så blyg av mig. Men att kontakta 

medarbetare och chefer för att sedan ensam driva en intervju med dem var en ny upplevelse 

för mig. Jag tycker dock att denna del av arbetet var den som var mest givande med 

anledning av just detta att jag fick utmana mig själv och åka runt och besöka medarbetare 

och berätta om min uppsats och varför jag ville ha just deras åsikt.  

Analysen och slutsatserna är det som jag anser ha varit det mest utmanande med uppsatsen, 

dels för att det är så många delar att hålla koll på och dels för att det är viktigt att tydliggöra 

vad som jag vill nå fram med. Samtidigt har också denna del av arbetet varit rolig och jag har 

verkligen utvecklat mina tidigare kunskaper i området då detta sätt att analysera på tyvärr 

inte har varit en del av tidigare uppsatsarbeten. 

Slutligen har jag utvecklat både mina granskande förmågor samt min förmåga till att både ge 

och ta kritik vid det slutliga seminariet där jag presenterade min studie och där jag fick ta 

emot kritik från opponenter på min studie. Men också att själv granska någon annans arbete 

och själv ge kritik. Detta var ett moment som både var nervöst men också roligt och 

spännande.  

Under studiens genomförande har jag känt av både positiva och negativa faktorer av att 

genomföra denna typ av arbete. De positiva erfarenheter jag fått är att arbetsgången varit 

otroligt utvecklande och jag har själv fått ta ansvar för samtliga moment vilket jag tror har 

gett mig en viktig grund inför en eventuell framtida uppsats. Jag har också känt att jag 

behärskat skrivandet på egen hand. De negativa effekter jag känt av är bland annat 

ensamhet, jag har ibland saknat någon att bolla idéer och reflektera olika scenarier med och 

att få någon annans syn på olika saker. Ibland har jag också saknat en push i ryggen och ett 

delat ansvar i att alla delar blir gjorda. Jag ångrar dock inte att jag valde att genomföra 

uppsatsen på egen hand då det har utvecklat mig mycket som person och som forskare. 
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