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Sammanfattning 

Syftet med denna studie har varit att undersöka hur organisationer styr sina anställda genom 

att erbjuda medarbetarna en möjlighet till karriär inom företaget. Jag har valt att fokusera 

på anställda från främst två företag och kan därför inte generalisera mitt resultat. 

Datainsamlingen skedde via intervjuer, två stycken face-to-face, två stycken via telefon samt 

en intervju genom e-post. Två av intervjupersonerna arbetade på en bank, två inom en 

snabbmatskedja och en intervjuperson var egen företagare. Materialet från intervjuerna 

analyserades utifrån Göran Ahrnes begrepp kollektiva resurser, makt och maktrelationen 

och tillhörighet.  

I resultatet fann jag ett flertal olika sätt som organisationers erbjudanden om karriär styr den 

anställda. Att eventuellt behöva byta bostadsort för att få arbeta på den önskvärda 

positionen var ett krav från organisationerna som framkom under intervjuerna. De 

organisationer som beskrivs i min studie använde sig av interna utbildningar för sina 

anställda. För den som hade önskemål om att utvecklas inom organisationen var det viktigt 

att visa ett engagemang för företaget och yrket samt att uttrycka sin vilja till utveckling. 

I vissa fall kunde den närmaste chefen se en potential och motivera medarbetaren till att 

vilja utvecklas mer. 

 

 

Nyckelord: karriär, styrning, kollektiva resurser, makt, möjligheter 
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1. Inledning 

1.1. Problemområde 

Vi har i Sverige en allt mer ökande arbetslöshet (SCB,2013), speciellt bland ungdomar blir det allt 

svårare att få tag på ett arbete. Ett större antal sökande till varje tjänst gör att företagen kan öka 

kraven för anställningarna samtidigt som media hela tiden driver på människor till att arbeta allt 

hårdare för att själva öka sina möjligheter till att göra karriär. Det finns otaliga hemsidor och 

tidningsartiklar med tips på hur du ska få drömjobbet, skriva bästa CV eller lyckas med dina lönekrav. 

(DN, 2013; Unionen, 2013) Till exempel har två av Sveriges största dagstidningarna Dagens Nyheter 

och Svenska Dagbladet karriärbilagor i sina tidningar (DN, 2013: Svd, 2013). Att samhället hela tiden 

har dessa krav på sina invånare kan skapa en stor stress för individer samtidigt som det öppnar för 

möjligheter hos företagen. När alla anställda vill göra sitt bästa för att öka sina chanser till en 

utvecklingsmöjlighet kan det leda till att många medarbetare även arbetar mer än vad de borde. 

(Svd, 2012) Det hör till på dagens arbetsmarknad att människor ska vilja ”lyckas” och komma så långt 

som möjligt inom sitt yrke. (Dagens ps, 2013) Det är inte socialt korrekt längre att inte vilja göra 

karriär. (Jonsson, 2011) 

Detta får olika konsekvenser för individer och företag. Tidigare forskning visar på att en ökad stress 

leder till ett ökat antal sjukskrivningar. Enligt en artikel publicerad i läkartidningen menar läkarna att 

”Stressrelaterad ohälsa är en av de vanligaste orsakerna till långtidssjukskrivning”(Läkartidningen, 

2012). Vid sjukskrivningar och rehabiliteringsprogram ökar kostnaderna för företaget samt värdefull 

kompetens kan gå förlorad under en längre period.  

Samtidigt som de stressrelaterade sjukskrivningarna ökar så vinner också organisationerna 

arbetskraft på all övertid som arbetas ihop. Enligt en artikel skriven i Sveriges ingenjörers 

medlemstidning Ingenjören menar författaren att svenska ingenjörer arbetar i genomsnitt lika 

mycket övertid som 5100 heltidstjänster. Detta efter en rapport från TCO. (Ingenjören, 2012) Det 

gäller för företagen att hålla en bra balans mellan övertid och sjukskrivningar för att hela tiden kunna 

använda det till sin egen fördel.  

En sida av den karriärforskning som bedrivits har utgått ifrån vad som motiverar de anställda till att 

öka sin arbetsprestation. Den forskningen har utgått ifrån vad företaget kan erbjuda sina anställda 

och vad som lockar de anställda till att stanna inom organisationen för att vilja utvecklas tillsammans 

med företaget.  

Att visa framfötterna genom att arbeta hårdare och mer än alla andra har blivit vanligare. 

Medarbetarna sätter högre mål för sitt arbete än vad chefen gör och tvingar sig på så sätt att arbeta 

mer än vad de är meningen. Många tar inte heller ut någon extra ledighet eller lön för den övertid de 

arbetar (SvD, 2012). För företaget kan detta ses som en vinst, arbetet utförs och de behöver inte 

betala för det. Det som intresserar mig är hur denna utveckling styrs. Är det å ena sidan ett frivilligt 

val av medarbetarna eller å andra sidan en styrning från organisationens sida. Vad är det som 

organisationen erbjuder för den som väljer att till exempel arbeta mer än den får betalt för? 

När företaget lyckats hitta lojala medarbetare som vill stanna inom organisationen så kan de börja 

styra de resurser som finns inom företaget. Om det är så som det framställs i media att de flesta 

människor vill göra karriär så har organisationerna ett stort övertag i sin roll som arbetsgivare och 



Kajsa Tibbling 

5 
 

beslutsfattare när det kommer till att välja vem som får gå vidare i karriären inom företaget. Det blir 

då inte bara en möjlighet för organisationen utan även ett ansvar för att inte utnyttja den makt som 

uppstår. Balansen mellan att använda och att utnyttja de resurser som finns är olika för alla individer 

och det är viktigt att organisationen använder sin makt på rätt sätt.    

Min studie kommer belysa vad det är organisationerna erbjuder sina medarbetare och vad 

medarbetarna i sin tur förväntas göra i gengäld mot organisationen. Jag kommer dessutom beröra 

frågan om vad som krävs av medarbetaren för att få ta del av organisationens erbjudande om karriär. 

1.2. Syfte och frågeställningar 

Med utgångspunkt i den tidigare forskning som finns inom valt problemområde samt de teorier som 

jag valt att använda så kommer syftet med detta arbete vara att belysa hur organisationer erbjuder 

karriärmöjligheter för de anställda och vilken styrning av medarbetarna dessa erbjudanden också 

inbegriper. 

Med den utgångspunkten kommer jag att arbeta utifrån dessa frågeställningar: 

- Hur använder sig organisationer av karriärmöjligheter som styrning av personalen?  

- Vilka metoder används för att styra personalen genom karriärmöjlighet? 

- På vilket sätt erbjuder organisationer möjlighet till karriär? För vilka?  

1.3. Uppsatsens fortsatta disposition 

Till en början vill jag att läsaren ska få en överblick över det valda problemområdet. Därefter redogör 

jag för tidigare forskning inom ämnet, till en början med ett brett synsätt för att flera olika vinklar av 

problemet ska klargöras. Därefter väljer jag att fokusera på den styrning som studien avser att 

undersöka och som jag vill att läsaren ska få förståelse för. Även inom styrningen så finns det ett 

antal olika synsätt och jag väljer därför att presentera några av de sätt att styra medarbetare som 

organisationer kan använda sig av.  

Studiens tillvägagångssätt, metod och val av intervjupersoner kommer därefter att presenteras samt 

diskuteras innan en redogörelse för resultatet framförs och analyseras. Mot slutet av uppsatsen 

kommer resultatet att analyseras och diskuteras utifrån valda analysmetoder. Sist kommer jag att 

lägga fram förslag till vidare forskning inom problemområdet. 

  



Kajsa Tibbling 

6 
 

2. Tidigare forskning 

Jag kommer i detta kapitel av arbetet att redogöra för en del av den tidigare forskning som finns 

inom det valda problemområdet. Detta gör jag för att läsaren dels ska få ta del av den forskning som 

finns inom ämnesområdet. 

Forskningen jag valt har jag funnit via olika databaser. Mycket av den tidigare forskning som fanns 

kring ämnet karriär handlade om vad som motiverar anställda till att göra karriär. Väldigt lite 

forskning hade lagt sitt fokus på den styrning som sker genom karriärerbjudande. När jag inledde 

mitt sökande efter tidigare relevant forskning försökte jag ha en bred syn på ämnet för att inte missa 

viktiga delar.  Jag fann forskning dels via andra studenters uppsatser men även via sökningar i 

Uppsala universitets biblioteks databas. Allt eftersom jag hittade relevanta studier vågade jag snäva 

ner ämnet till enbart styrning men jag finner det fortfarande viktigt att belysa den bredd som finns 

inom ämnet.  

Det kommer att redogöras för några av de mer klassiska motivationsteorier som ofta används för att 

beskriva de grundläggande motivationsfaktorerna som finns hos människan.  Jag kommer sedan att 

specificera mig mer mot mitt syfte och redogöra för forskning om olika former av styrning i 

organisationer. Anledningen till att jag väljer att beskriva dessa olika områden inom ämnet beror på 

att jag vill skapa en helhet för läsaren för att denna ska få en ökad förståelse för syftet med arbetet.  

Jag tycker att det är ett spännande och viktigt ämne då det berör oss alla i samhället. Även om man 

inte är berörd personligen så finns det någon i ens närhet som känner igen sig i den 

problembeskrivning som beskrivs. Det är även intressant för de som arbetar inom en organisation 

som använder sig av dessa metoder för att styra sina anställda.  

2.1. Framgångsfaktorer 

Forskare har länge försökt att finna svaret på vad som gör företag eller enskilda anställda 

framgångsrika. Jag kommer här redogöra för två olika forskningar inom ämnet. Först och främst 

kommer jag att beskriva Ulrich och Smallwoods (2004) elva olika resurser som bidrar till framgång att 

presenteras. Sedan kommer jag att redovisa den forskning som Hausknecht et al (2009) bedrivit där 

de undersökt vilka faktorer hos företaget som gör att de anställda väljer att stanna kvar och fortsätta 

arbeta inom organisationen. För att medarbetare ska vilja göra karriär inom organisationen är det 

viktigt att de trivs och vill stanna inom företaget. Till sist kommer jag beskriva två ytterligare studier 

som även de visar på liknande faktorer.  

Författarna Dave Ulrich och Norm Smallwood (2004) menar att det finns olika faktorer inom 

organisationer som används som resurser. De har studerat företag och kommit fram till elva stycken 

olika resurser som kan bidra till att ett företag blir framgångsrikt. Många av dessa faktorer påverkas 

också av varandra vilket inte ska glömmas bort när man genomför undersökningar kring dem menar 

författarna. (Ulrich & Smallwood, 2004:119) Ulrich och Smallwood (2004) har inte genomfört någon 

egen studie utan har enbart studerat och analyserat andras studier för att komma fram till sitt 

resultat.(Ulrich & Smallwood, 2004:120) Författarna har däremot givit förslag på frågor till respektive 

faktor för att underlätta organisationers egna undersökningar kring de olika faktorerna. (Ulrich & 

Smallwood, 2004, s. 122)  
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Frågorna har testats på två olika organisationer.(Ulrich & Smallwood, 2004:123) Jag kommer senare i 

min studie att beröra delar av Ulrich och Smallwoods (2004) faktorer som jag anser är intressanta för 

syftet i denna undersökning.   

Talent: Att anställa rätt folk som har relevant utbildning för dagens och morgondagens organisation. 

(Ulrich & Smallwood, 2004:120) 

Speed: Att se vad som behöver förändras och att genomföra förändringarna snabbt. Allt ifrån att 

behöva anställa flera till att byta ut en produkt. (Ulrich & Smallwood, 2004:120) 

Shared mindset and coherent brand identity: Inom organisationen vill man att alla medarbetare ska 

dela samma “tänk”. Den uppfattning som ens anställda har av organisationen ska även vara 

densamma som kundernas uppfattning av bemötandet och kontakten med företaget. (Ulrich & 

Smallwood, 2004:120) 

Accountability: De anställda ska veta vad som förväntas av dem och även veta vad som inte anses 

vara ett godkänt resultat. Författarna menar även att många företag säger sig ge ekonomisk 

ersättning via löneökning för de medarbetare som visat fram fötterna men att det oftast är för lite 

för de som verkligen arbetat hårt och för mycket för de som inte ansträngt sig tillräckligt.(Ulrich & 

Smallwood, 2004:120-121) 

Collaboration: Samarbete kan vara ekonomiskt samarbete, utbyte av idéer och erfarenheter eller att 

dela med sig av organisationens anställda. Att till exempel dela på det administrativa arbetet sparar 

mycket pengar för organisationen. (Ulrich & Smallwood, 2004:121) 

Learning: Att till exempel använda sig av så kallad benchmarking där företag ser och lär av andra, mer 

framgångsrika organisationer kan vara en del i en utvecklingsprocess. Genom att företag 

vidareutbildar sina anställda utvecklas organisationen hela tiden och nya idéer kläcks. Andra 

handlingar som kan leda till utveckling är att låta personal testa på att vara på olika positioner inom 

organisationen. (Ulrich & Smallwood, 2004:121)  

Leadership: Vissa företag är bättre än andra på att skapa och fostra bra ledare. För att mäta hur 

många potentiella ledare ens företag har kan man räkna på hur många anställda som skulle kunna 

ersätta de chefer som finns. Hur många potentiella framtida ledare finns bland dina medarbetare? 

(Ulrich & Smallwood, 2004:121) 

Customer connectivity: En svår men mycket viktig del av ett företags framgång är kundkontakten. Det 

är viktigt att ha en lång och stabil kontakt med sina kunder. (Ulrich & Smallwood, 2004:121-122) 

Stratetgic unity: Det är viktigt att alla medarbetare på företaget har samma strategi och arbetar mot 

samma mål, oavsett vilket position de företräder. Medarbetarna ska inte bara veta vad strategin 

innebär utan även varför organisationen har dessa mål. (Ulrich & Smallwood, 2004:122) 

Innovation: Genom att hela tiden våga förnya organisationen både inom produktion och 

administration så fokuserar man på framtiden vilket leder till en positiv syn från kunder och 

investerare.(Ulrich & Smallwood, 2004:122) 
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Efficiency: Det går inte att spara och samtidigt försöka få organisationen framåt i utvecklingen. Det 

gäller att hela tiden effektivisera för att få ut så mycket som möjligt av så lite som möjligt.  (Ulrich & 

Smallwood, 2004:122) 

Hausknecht et al (2009) genomförde en enkätstudie med närmare 25 000 deltagare. Författarna 

inledde med att ta fram en tolvfaktormodell utifrån ett flertal tidigare teorier.(Hausknecht et alt, 

2009:271) De tolv faktorerna skulle besvara frågeställningen kring vad som gjorde att anställda valde 

att stanna kvar inom en organisation istället för att söka sig därifrån till andra företag. Enligt 

undersökningen var det ”job satisfaction” som betydde mest för medarbetarna. Begreppet ”job 

satisfaction” beskriver medarbetarna som att ha roligt medan man arbetar, att tycka om sina 

arbetsuppgifter samt att uppskatta kundkontakten. (Hausknecht et alt, 2009:278) I studien syntes 

också skillnader mellan de olika anställningsformerna. Exempelvis syntes det skillnader i viljan till att 

ha karriärmöjligheter mellan om du var timanställd eller tjänsteman. De högpresterande 

tjänstemännen ansåg i högre grad att utvecklingsmöjligheter var en anledning till att stanna inom 

organisationen.(Hausknecht et alt, 2009:282) Även Nyberg (2010) visar i sin studie genomförd på 

över 12 000 anställda att högpresterade har en ökad motivation att stanna inom organisationen vid 

möjlighet till karriärutveckling.  

Vidare har även studier angående organisationers stöd till kompentensutveckling och 

karriärsutveckling för medarbetarna visat ett positivt samband mellan det stöd som organisationen 

ger och medarbetarens egen arbetsprestation. Vid stöd från organisationen ökade de anställdas 

strävan för en fortsatt utveckling inom företaget.  Studien genomfördes på cirka 250 anställda samt 

deras chefer.(Seibert, Kraimer, Wayne & Liden, 2011:495) 

2.2. Psykologiska teorier 

En annan inriktning av karriärforskningen har utgått ifrån psykologiska teorier angående vad som 

motiverar människan. Bland dessa teorier återkommer ofta Maslows behovspyramid, Herzbergs 

tvåfaktor teori och Vrooms expectancy theory.  Dessa psykologiska teorier kan förklara varför 

organisationer väljer att erbjuda möjlighet till karriär och till vilken typ av individ som erbjudandet 

ges till. Jag väljer att kort beskriva dessa för att ge läsaren en bred syn på problemområdet.  

2.2.1. Maslows behovspyramid 

Maslows behovspyramid är en av de mest kända motivationsteorierna. Han byggde sin forskning på 

vad tidigare forskare skrivit samt egna observationer av människor.  För att människan ska kunna bli 

tillfredställd måste först de grundläggande behoven vara tillfredställda. Till grundläggande behov 

räknar Maslow in trygghetsbehov, samhörighetsbehov samt kärleksbehov. De bildar botten på den 

pyramid som Maslow beskriver. Enligt Maslow finns det två uppdelningar av behov. Först menar han 

att grundbehov som mat, trygghet, att vara älskad med flera måste uppfyllas för att individen ska 

kunna arbeta vidare med sig själv och kunna växa som individ och nå ett självförverkligande, vilket 

Maslow menar är högst upp i pyramiden.(Porter et alt, 2003:6)  

I likhet med Maslow så anser Herzberg att det finns två olika typer av behov. Skillnaden är att 

Herzberg riktar in sig mot arbetsmotiverande behov. Herzberg menar att det först och främst finns 

grundläggande behov, hygienfaktorer, som gör att individen orkar gå till sitt arbete. För att sedan öka 
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prestationen så motiveras individen av olika motivationsfaktorer som exempelvis ansvar eller att 

medarbetaren känner att han eller hon har möjlighet att utvecklas. (Porter et alt, 2003:9-10)  

 

2.2.2. Vrooms expectancy theory 

Vrooms Expectancy Theory har som tidigare nämnts blivit en av de mest accepterade och erkända 

teorierna inom motivationsområdet.  Vroom har inte gjort någon tydlig studie för att bygga upp sin 

teori utan utgår ifrån sina egna tankar kring ämnet. Han menar att för att få människor att 

genomföra uppgifter så måste vissa villkor uppfyllas. Det finns en förväntan på resultatet av 

prestationen som ska genomföras. Den förväntan bygger på hur stor ansträngning som måste göras 

för att uppnå önskat resultat. Om önskat resultat uppnås måste belöningen vara proportionerlig mot 

den ansträngningen som utförts. Belöningen måste bidra till individens personliga mål. (Schou, 

1991:14)  

För att total motivation ska uppnås menar Vroom att de tre faktorerna förväntan (expectancy), 

prestation (instrumentality) och belöning (valence) ska multipliceras med varandra. Om någon av de 

tre faktorerna ligger på noll så blir hela ekvationen noll och det uppstår ingen motivation. Kort 

sammanfattat så värderar människan uppoffringen mot vad de tror kan bli belöningen. Robbins 

(2007) beskriver de tre relationer som går att finna utifrån Expectancy Theory. 

Den första är effort-performance relationship som beskriver hur stor sannorlikheten är att 

medarbetaren tror att uppoffringen kommer leda till en belöning. Den andra är performance-reward 

relationship, den beskriver sannorlikheten att det är den här prestationen som kommer leda till att 

medarbetarens mål uppfylls. Den tredje och sista relationen är rewards-personal goals relationship 

som handlar om belöningen tillfredsställer medarbetarens mål och behov. Kan företaget erbjuda det 

som medarbetaren vill ha som belöning? (Robbins & Judge, 2007:208-210)    

2.3. Styrning 

Under detta stycke kommer jag att redogöra för några av de tidigare forskningar som gjorts inom 

ämnet organisationsstyrning. Jag kommer att inleda med att beskriva den forskning som bedrivits av 

Covaleski et al (1998) om mentorskap för att sedan komma in på anpassning som styrning där bland 

andra Hasselbladh och Bejeroth (2007) samt Evers (2005) bidragit med forskning i ämnet. Olika 

former av styrning är av intresse i hur och vad organisationerna väljer att erbjuda sina anställda vid 

en karriärutveckling. 

2.3.1 Mentorskap och mål som styrning 

Covaleski et al (1998) menar att det allt för länge har varit en byråkratisk styrning inom 

organisationer (Covaleski et al, 1998:293). De genomförde därför 180 djupintervjuer med anställda 

vid sex stycken stora organisationer (Covaleski et al, 1998:305). Utifrån dessa intervjuer kunde 

författarna urskilja två typer av styrning: målstyrning och mentorskap. Båda dessa styrtekniker menar 

författarna är olika sätt att integrera organisationens mål, kultur samt regler till individen. (Covaleski 

et al, 1998:294) Vidare menar Covaleski et al (1998) att genom att de anställda anammar 

företagskulturen så skapar det ett sätt att styra sina anställda.   
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För att målstyrning ska fungera som styrningsteknik så behöver organisationens mål bli individens 

egna. När individen agerar utifrån sina egna mål ska det innebära att medarbetaren samtidigt 

handlar efter organisationens mål. (Covaleski et al 1998:301) De organisationer som deltog i studien 

använde sig främst av ekonomiska mål för sina medarbetare men författarna menar att det bara är 

ett sätt för en organisation att arbeta med målstyrning (Covaleski et al, 1998:309). Andra sätt som 

intervjupersoner i studien beskriver är exempelvis att arbeta med personlig utveckling som ett 

långsiktigt mål (Covaleski et al, 1998:310) 

Det framkom en del nackdelar med målstyrning, studien visar på exempelvis ökad stress och en 

överhängande press från organisationen att hela tiden leverera ett resultat som överensstämmer 

med det satta målet. Det ledde bland annat till att medarbetarna inte kunde koppla bort arbetet 

under sin fritid. (Covaleski et al, 1998:311) 

För den medarbetaren som får tillfälle att ha en mentor öppnas en värld in i organisationen på ett 

sätt som inte är möjligt annars. Via en mentor menar Covaleski et al (1998) får man inte bara inblick i 

de mål som organisationen har utan man får även tillgång till den kultur som råder. 

Organisationskulturen kan innebära att man lär sig interna outtalade regler i lunchrummet eller 

snabbt förstår den klädkod som gäller. Man kan även via sin mentor bli upplevd av andra anställda på 

ett sätt som inte hade varit möjligt utan sin mentor. (Covaleski et al, 1998:313-318) 

Författarna menar att mentorskapseleven till slut blir formad på det sätt som organisationen 

värdesätter. Vid det laget har organisationen styrt in medarbetaren på rätt riktning och den anställda 

blir på så vis självgående och har anammat organisationens mål och värderingar som sina egna. 

(Covaleski et al, 1998:313-318) 

2.3.2 Anpassning som styrning 

Hasselbladh och Bejeroth (2007) genomförde med 15 intervjuer en undersökning på den svenska 

sjukvården för att undersöka den pågående institutionella förändringen (Hasselbladh & Bejeroth, 

2007:178-179). Författarna menar att det idag finns nya organisationsidéer och tankar som att få 

välja fritt mellan olika aktörer vilket gör att den offentliga sektorns sjukvård måste ändras för att 

uppfylla kundens krav. (Hasselbladh & Bejeroth, 2007:177) 

Vidare menar Hasselbladh och Bejeroth (2007) att med dagens nya krav från omgivningen måste 

organisationer anpassa sig. Författarna menar att kunderna blir allt mer medvetna om de möjligheter 

som finns och hur mycket de kan kräva av organisationen. Inom sjukvården tvingas man hela tiden 

göra förbättringar och omorganiseringar för att möta kundens krav. (Hasselbladh & Bejeroth, 

2007:193-195) Som ett exempel på detta tar författarna upp att individer idag får välja själva den 

läkare som de vill gå till. Det gör att läkare och andra expertgrupper får förlita sig på att bli valda för 

att utföra sitt arbete. Författarna menar att på grund av detta har den svenska sjukvården fått lära 

sig att marknadsföra sig själva och sin personal. (Hasselbladh och Bejeroth, 2007:181) Vidare 

beskriver författarna att sjukvården också har på grund av lagstiftning börjat informera sina patienter 

om deras rättigheter till ett fritt val och alternativa behandlingsalternativ. (Hasselbladh & Bejeroth, 

2007:189) 
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För att koppla till ett organisationsperspektiv kan man se att de anställda blir medvetna om sina 

rättigheter och det blir därför svårare att säga upp medarbetare och många medarbetare vågar ställa 

krav på organisationen. Det skulle gynna de anställda och försätta dem i en bättre 

förhandlingsposition om det inte vore för arbetslösheten. Därför gynnas organisationen av den 

rådande arbetsbristen. Så länge det är arbetsbrist kommer organisationerna fortsätta ha övertaget 

trotts medarbetarnas medvetenhet.  

Evers (2005) redogör för sin hypotes om att socialvård kommer ha ett stort inflytande på framtidens 

välfärd.(Evers, 2005:737) Hypotesen bygger på Evers (2005) egna tankar och funderingar om 

samhällets funktion. Författaren tar upp samband mellan skola, kultur och äldrevård och den välfärd 

som författaren menar är på väg att förändras.(Evers, 2005:738) Evers (2005) anser att de 

möjligheter som finns för kunden i dagens samhälle ställer ett krav på socialvården att förändras. Till 

exempel menar Evers (2005) att skolor och sjukhus borde bli mer självständiga för att kunna 

tillfredsställa de lokala behov som finns.(Evers, 2005:740)  

Författaren anser att socialvården ska studera och efterlikna hybridorganisationer. Vidare beskriver 

författaren fyra olika dimensioner i hybridorganisationer. De dimensioner som Evers (2005) anser 

finns inom en hybridorganisation är resurser, mål, styrning och identitet. (Evers, 2005:742) Men han 

anser även att detta inte är möjligt att sträva efter så länge socialvården styrs av byråkratiska regler 

och inte får arbeta självständigt. (Evers, 2005:740) 

Vidare berör även Evers (2005) skillnaden mellan det som han kallar för den tredje sektorn och den 

offentliga sektorn. Med den tredje sektorn menar författaren en ideell sektor men poängterar även 

vikten av att specificera vilken form av ideellt arbete det handlar om.(Evers, 2005:742) Att förväxla 

dessa sektorer kan skapa svårigheter både bland befolkningen samt politiskt, menar Evers (2005:743-

744). 

2.4. Sammanfattning 

Gemensamt för alla dessa inriktningar är att de på ett eller annat sätt beskriver hur antingen 

organisationer eller anställda inom organisationer styrs. Ulrich och Smallwood (2004) beskriver hur 

organisationen ska styra in olika områden på rätt bana för att få maximal framgång medan 

Hausknecht (2009) och Nyberg et al (2011) mer ser till den motivation som driver den enskilda 

medarbetaren till framgång. Man kan se det som olika nivåer på samma problem. Om du inte har en 

motiverad medarbetare kommer organisationen inte bli framgångsrik. För att ta det till en  mer 

grundläggande nivå så finns de klassiska psykologiska forskningarna om människans grundläggande 

behov med Herzbergs behovsteori och Maslows behovspyramid som beskriver grunden till att en 

människa ska må bra. Vrooms teori om hur olika människor motiveras till prestation kan ses som en 

brygga mellan de grundläggande psykologiska teorierna och de mer organisationsinriktade.  

Covaleski et al (1998) däremot beskriver ett sätt för organisationen att styra de anställda på. Han 

menar att de anställda lätt kan styras in i organisationens tankesätt via ett mentorskap (Covaleski et 

al, 1998) 

Till sist har jag valt att även visa på den bredaste formen av styrning. Vad det är som gör att 

organisationerna från första början väljer att göra på ett visst sätt. Det menar både Hasselbladh & 
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Bejeroth (2007) samt Evers (2005) beror på de påtryckningar som hela tiden kommer fån samhället 

vilket gör att organisationen hela tiden måste anpassa sig efter omgivningens krav. 

Mitt intresse ligger i vad som krävs av individen för att få ta del av organisationens erbjudande om 

möjlighet till vidare karriär inom företaget. Den arbetslöshet som finns i dagens samhälle (SCB, 2013) 

leder till att organisationerna har ett övertag gentemot den anställda eller arbetssökande. I ett 

sådant läge tror jag att det är lättare för företagen att ställa högre krav på sina medarbetare och på 

det sättet styra de anställda och forma dem efter eget behov. Företagen erbjuder medarbetaren en 

möjlighet till vidareutveckling inom organisationen men för att få ta del av erbjudandet måste 

medarbetaren själv bidra med att ställa upp på vissa krav som ställd av företaget.  

  



Kajsa Tibbling 

13 
 

3. Teori 

Jag ska nu beskriva de teorier som kommer att ligga till grund för min analys av det insamlade 

materialet. Jag kommer att inleda kapitlet med en redogörelse över Göran Ahrnes begrepp kollektiva 

resurser för att sedan beskriva begrepp som makt och tillhörighet av samma författare. Makt 

kommer även att beskrivas utifrån Mats Beronius avhandling den disciplinära maktens organisering. I 

slutet av kapitlet kommer jag att motivera mina val av teorier. 

3.1. Kollektiva resurser 
Göran Ahrne (1999) beskriver en organisation som en förening mellan människor där syftet är att 

uppnå mål. Med mål menar Ahrne (1999:27) både de gemensamma målen som finns inom 

organisationer, ofta sammansatta av en ledningsgrupp, samt de individuella mål som varje 

medarbetare har.  

Författaren menar att utan en organisering skulle inte individerna inom organisationen ha tillgång till 

dessa resurser. Ahrne (1999:28) redogör för tre olika sätt att organisera människor. Det första är att 

människan gemensamt utför ett arbete och på så vis ökar deras enskilda styrkor till en större, 

gemensam kraft. Det andra sättet att utföra en uppgift på är att turas om. Då kan uppgiften 

exempelvis utföras under en längre period. Ett tredje, och mer avancerat, sätt menar Ahrne 

(1999:28) är att dela upp arbetsuppgiften mellan individerna i gruppen. På så vis skapas en mängd 

olika handlingar som var för sig inte har någon betydelse men i en helhet blir mycket viktiga. 

Koordineringen av handlingar på olika sätt gör det möjligt för organisationer att fungera samt att 

kunna uppfylla sina mål. 

Vidare beskriver Ahrne (1999:29-33) de olika former av resurser som går att finna inom en 

organisation. Han menar att ofta förknippas företag av materiella ting så som byggnader, mark eller 

den utrustning som används. Övriga resurser kan lätt glömmas bort men är minst lika viktiga. Ett 

exempel som tas upp är företagets logotype eller symbol. Den blir förknippad med företagets 

prestationer vilket vid positiva insatser kan ge medlemmarna i organisationen hög status och 

eventuellt mer makt vid förhandlingar. Vid medlemskap i en organisation får medlemmen tillgång till 

de kollektiva resurser som finns att tillgå och det blir på så vis olika eftertraktat med medlemskap i 

olika organisationer.  

Ahrne (1999:30) menar att även organisationens medlemmar ska ses som en kollektiv resurs. En 

större sammanslutning av medlemmar ger också större makt att handla i frågor som kan anses vara 

viktiga för organisationens medlemmar. Makt menar Ahrne (1999:33-35) finns både hos 

medlemmarna i organisationen samt i organisationen själv. Att medlemmarna är olika beroende av 

organisationens olika kollektiva resurser menar beskriver Ahrne (1999:24) som organisationens makt 

över dess medlemmar. Motsatsen till organisationens makt över medlemmarna är medlemmarnas 

inflytande i organisationen. Om en individ inte är utbytbar och är medveten om detta har denna ett 

bra förhandlingsläge för bland annat högre lön, bättre arbetsvillkor etc.  

För att bringa klarhet i vad författaren menar med att resurserna kan anses som kollektiva redogör 

Ahrne (1999) för de tre olika begrepp som han anser vara viktiga att se skillnaderna mellan. 

Skillnaden dem emellan bygger på deras grad av offentlighet, om det går att utesluta individer och 

möjligheten att kunna skaffa resursen utan medlemskap.  Med kollektiva resurser avser Ahrne 

(1999:30) de resurser som ”inga eller åtminstone få människor har möjlighet att skaffa sig utan att 
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gå samman med andra människor”, således de resurser som ingår vid ett medlemskap i en 

organisation. Ahrne (1999:30) framhåller dock vikten av att användningen av dessa resurser måste 

vara kontrollerbar. De resurser som införskaffas samt utnyttjas av en enskild individ anser Ahrne 

(1999:31) vara en privat resurs. Om en resurs i Ahrnes (1999:31) mening ska räknas som offentlig bör 

den vara tillgänglig för alla. Den ska även vara omöjlig att kontrollera till skillnad från tidigare nämnda 

resurser. Ahrne (1999:31) poängterar att finns ytterst få helt offentliga resurser och ger exempel som 

luft och vatten men ifrågasätter samtidigt dem som resurser. 

3.2. Makt och maktrelationen 

Ahrne (1996) beskriver i sin bok Det sociala landskapet samspelet mellan makt och styrning. Han 

menar att det finns en osynlig makt överallt i samhället och att maktförhållanden på olika sätt kan 

utnyttjas för att styra människor eller organisationer. Vidare beskriver Ahrne (1996:23) att grunden 

för att en maktrelation ska uppstå är att den ena parten på något sätt har ett beroende av den andra 

parten. Som exempel på detta tar författaren upp bland annat arbetslöshet, något som även jag 

beskrivit som bakgrund till denna studie. Arbetslösheten skapar en maktrelation mellan den anställde 

som är mån om att vara kvar på arbetsplatsen samt organisationen som hamnar i maktposition 

gentemot medarbetaren. (Ahrne, 1996:23-24) 

Vidare beskriver Ahrne (1999) att den auktoritet som finns mellan organisationens medlemmar är 

beroende av de kollektiva resurser som enskilda individer inom organisationen har tillgång till. Den 

medarbetaren som får tillgång till organisationens kollektiva resurser har makt över sina anställda 

men samtidigt är det organisationen som äger makten över de kollektiva resurserna. Det är 

organisationen som har makten över sina medlemmar. (Ahrne, 1999:34) 

Mats Beronius (1986) har i sin avhandling Den disciplinära maktens organisering utgått från 

Foucaults teorier om makt. Han ställer sig frågan vad händer när makt utövas?  Författaren menar att 

makt utövas oavbrutet i organisationer utan att någon märker det. Maktutövandet finns i 

organisationen hela tiden via olika tekniker och i förhållandet mellan organisation och 

medarbetare.(Beronius, 1986:11) Han menar utifrån Foucaults tankar att makt inte är någonting utan 

att makt är något som utövas. Utan ett praktiskt utövande av makt så finns det inte.(Beronius, 

1986:22) Även Beronius tar upp relationen mellan två parter som måste finnas för att makt ska 

kunna utövas och att det intressanta är att undersöka vad som sker mellan dessa parter i ett 

maktutövande.(Beronius, 1986:23) 

3.3. Tillhörighet 

En form av styrning från organisationens sida är att den är det beslutande organet när det handlar 

om vilka som har tillgång till organisationens resurser. Att vara välkommen som medlem i en 

organisation gör att människor accepterar de krav och antaganden som ställs på individen för att få 

tillträde. (Ahrne, 1999:15) Det skapar en makt i organisationen där kraven kan ställas högre ju mer 

eftertraktat ett tillträde är. Tillträdet blir mer eftertraktat om organisationen har många eller stora 

kollektiva resurser. 

 
Jag anser Göran Ahrnes (1999) begrepp kollektiva resurser, makt och maktrelation och tillhörighet  

som relevanta för mitt syfte och frågeställning då de anställda kan ses som en kollektiv resurs i 
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organisationen. De anställda har även tillhörighet till organisationen och till de övriga kollektiva 

resurser som denna innehar. Organisationens övriga kollektiva resurser blir eftertraktade och det är 

någonting jag tänker mig att en organisation kan utnyttja till sin fördel. Då organisationen besitter de 

kollektiva resurserna skapas en maktrelation mellan organisationen och medarbetarna. Därför anser 

jag det viktigt för min studie att beskriva hur makten i sin tur kan utnyttjas som en form av styrning 

från organisationens sida.  
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4. Metod 

I kapitlet metod inleder jag med att redogöra för mitt urval av organisationer och intervjupersoner 

för att sedan göra av utförlig beskrivning av tillvägagångssätt. Jag kommer därefter att beskriva de 

intervjuguider som använts under intervjuerna samt den analysmetod jag arbetat efter för att 

komma fram till studiens resultat. Sist kommer jag att föra en diskussion kring de etiska 

överväganden som jag rättat mig efter innan och under studiens gång. 

4.1. Urval 

Intervjupersonerna kontaktades via e-post eller telefon. Jag har använt mig av ett bekvämlighetsurval 

vilket innebär att man väljer en person som finns nära till hands. (Trost, 1994:30) Först sökte jag via 

internet upp företag som uttalat arbetade för att deras medarbetare skulle välja en karriär inom 

organisationen. Därefter valde jag ut två organisationer där jag sedan tidigare visste personer som 

arbetade.  

Två av intervjupersonerna arbetade inom banksfären och två av intervjupersonerna arbetade inom 

en snabbmatskedja. Dessa personer är ledare på olika sätt och på olika nivåer inom respektive 

organisationer. Gemensamt för dessa är att de alla på ett eller annat sätt har någon form av 

personalansvar. Detta gäller även för den person som under studien kommer att kallas 

intervjuperson 5. 

Organisation A är en av Sveriges största banker och har även verksamhet internationellt. De har 

länge arbetet för att medarbetarna ska utvecklas och fortsätta sin karriär intern inom organisationen. 

Detta gör de genom att ständigt ha interna utbildningar och uppföljningssamtal. Organisation A 

använder sig även av en internutbildning där framstående medarbetare handplockas för att bli 

framtidens chefer inom företaget.  Banken arbetar med att ta samhällsansvar och har därför program 

för arbetslösa, unga samt invandrare som en inkörsport till arbetsmarknaden. En av 

intervjupersonerna tillhörde en samarbetspartner till denna bank. Samarbetet mellan bankerna är 

inte ekonomiskt och samarbetspartnern är inte på något vis beroende av den större banken. 

Anledningen till att jag valt att ändå ta med intervjupersoner från de olika bankerna är att det 

gemensamma samarbetet bland annat sker via utbildningar och rekryteringar. Vid 

internrekryteringar samarbetar bankerna vilket leder till att de har ett samarbete för 

karriärmöjligheter och det är också en av anledningarna till mitt val. 

Intervjuperson A1 arbetar inom Organisation A som personalchef för en region i Sverige inom sin 

bank och har varit inom organisation A sedan 2011. Hen är i 40 årsåldern och har tidigare arbetat 

inom industrin och har även där haft personalansvar. Intervjun gjordes via telefon. Intervjuperson A1 

har högsta personalansvar inom sin region och har därför kunskap om hur organisationen arbetar 

med utveckling av sina anställda. Hen är även med och beslutar om vilka som ska få möjligheten att 

vidareutvecklas inom organisationen och vet vad företaget eftersträvar.  

Intervjuperson A2 arbetar hos en bank som är samarbetspartner till Organisation A. Hen är i 50 års 

åldern och är i dagsläget personalchef över fyra kontor inom banken. Hen arbetade först som 

banktjänsteman inom organisationen och har sedan 1997 arbetat med personalfrågor. Även 

intervjun med A2 gjordes via telefon. Intervjuperson A2 ingår i ledningsgruppen inom företaget och 

har högsta ansvar för personalen. Då kontoren som A2 är personalchef över finns på mindre orter 
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och därför inte har någon stor personalstyrka så är det intervjuperson A2 som har det mesta 

personalansvaret. Därför har hen en bred översikt över alla delar av karriärmöjligheterna och hur de 

ser ut inom organisationen. En fördel är även att hen själv länge arbetat inom företaget på ett flertal 

olika positioner. Det gör att intervjuperson A2 vet hur det är att utvecklas inom företaget och vad 

som krävs av den som vill göra karriär.  

Organisation B är en av Sveriges ledande snabbmatskedjor. Företaget är under 2013 inne i en av sina 

hittills största expansionsfaser och söker därför kontinuerligt efter nya medarbetare. Att vilja stanna 

inom organisationen och att ha en vilja att utvecklas är någonting som efterfrågas hos den 

nyanställde. De menar att bara medarbetaren vill så kan han eller hon gå hur långt som helst inom 

organisationen via de olika internutbildningar som finns för de olika karriärstegen. Organisation B har 

ett uttalat karriärprogram dit medarbetare med ambitionen att utvecklas vidare inom företaget kan 

söka sig. 

Intervjuperson B1 som är runt 20 år har arbetat inom organisationen sedan 2010. Till en början var 

B1 timanställd men har nu positionen som restaurangchefsassistent. Intervjun med B1 skedde face-

to-face i restaurangens personalrum. Valet av intervjuperson B1 beror på att hen under några år 

arbetat inom organisationen och fått se hur denna arbetar med att erbjuda karriärmöjligheter. 

Därför har intervjuperson B1 själv sett hur det går till i företaget. Intervjuperson B1 har även använt 

sig av de karriärmöjligheter som företaget erbjudit och kan därför beskriva hur detta går till utifrån 

att vara den som blir erbjuden möjligheten. En ytterligare anledning i valet av intervjuperson B1 är 

att hen är i början av sin karriär inom Organisation B men har ambitionen att ta sig ännu längre inom 

företaget. 

Även intervjuperson B2 arbetade inom samma snabbmatkedja men på en annan restaurang i en 

annan del av Sverige. Hen är också i 20 årsåldern. Intervjuperson B2 startade precis som B1 sin 

karriär inom organisationen som timanställd och är idag biträdande restaurangchef. Denna intervju 

var den enda som skedde via e-post. Intervjuperson B2 har en inblick i hur det karriärprogram som 

organisationen tillhandahåller fungerar då hen själv är uttagen till programmet. Det har gjort att B2 

själv fått upptäcka vad som krävs av den som blir uttagen till karriärprogrammet. Då hen idag har 

intagit en chefsposition inom den restaurangen där hen arbetar så kan hen beskriva problemområdet 

både från en lägre anställds synvinkel samt utifrån restaurangchefernas synvinkel. Det ger en bredare 

och ej vinklad beskrivning. 

Den femte och sista intervjupersonen har jag valt utifrån dennes stora kunskap angående 

organisationsuppbyggnad och organisationsstruktur. Det är en person i 50 årsåldern med mångårig 

erfarenhet av att leda organisationer samt att hjälpa andra organisationer att bygga upp sin struktur 

och varumärke. Hen har varit delägare, VD och är idag egen företagare inom konsultbranschen. Jag 

har därför använt denna intervjuperson mer som en övergripande expert om organisationer och inte 

specifikt på den organisation som denna arbetar inom idag. Under intervjun gavs ofta exempel från 

olika branscher som intervjuperson 5 arbetat inom. Med sin stora kunskap om olika former av 

karriärmöjligheter inom olika branscher kunde hen bidra med en större förståelse för hur olika det 

kan se ut inom olika branscher och organisationer. Intervjun genomfördes face-to-face på ett café.  
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4.2. Tillvägagångssätt 

Jag har valt att genomföra en kvalitativ studie bestående av fem stycken intervjuer. Genom 

intervjuerna kan jag få en djupare förståelse för ämnet än genom en enkätstudie (Aspers, 2007:133). 

Vid en intervju minskar risken för tolkningsfel då följdfrågor kan besvaras direkt och eventuella 

oklarheter kan redas ut innan man går vidare. 

Till en början sökte jag efter organisationer som hade ett uttalat karriärprogram inom företaget. Efter 

att ha kontaktat ett antal intervjupersoner via e-post och telefon hade jag tillslut ett urval på fem 

stycken individer. Dessa individer fick ett vidare informationsbrev utifrån den första kontakten där 

studiens syfte beskrevs mer ingående och intervjupersonerna delgavs information om hur själva 

intervjun skulle gå tillväga. Informationsbrevet fungerade som ett informerat samtycke (Kvale, 

2009:87-88). Där beskrevs inte bara syftet och genomförandet utan även hur studien kommer 

redovisas och hur materialet kommer hanteras.   

Valet av intervjumetod blev att genomföra en tematisk öppen intervju som Patrik Aspers (2007) i sin 

bok etnografiska metoder menar bygger på olika teman som forskaren identifierat utifrån sin teori 

och bakgrundsforskning. Utifrån dessa kan forskaren styra in intervjun mot rätt områden för att inte 

tappa fokus från studiens syfte. (Aspers, 2007:137-138) Eftersom intervjuerna kommer genomföras 

vid olika organisationer skulle det vara olämpligt att ha samma frågor till båda företagen. Därför 

utformades en intervjuguide (Kvale, 2009:146) med ett antal teman som kunde leda fram till att få 

svar på studiens frågeställning (Se bilaga 1 och 2). Dessa använde jag som stöttepelare under 

intervjuernas gång. Under varje tema fanns vissa stödfrågor som användes som en grund. Den 

intervju som skedde via e-post hade fasta frågor utifrån varje tema och uppmuntrades att skriva fritt 

kring dem (Se bilaga 3). 

Innan varje intervju genomfördes letade jag information om organisationen och speciellt om de 

karriärprogram som de använde sig av via hemsidor. Detta för att vara väl förberedd med relevanta 

frågor kring programmet samt öka min förståelse för hur det beskrevs av den anställda. Ingen 

information under resultatkapitlet är hämtat från organisationernas hemsidor. 

Intervjuerna varade mellan 20 och 70 minuter och två genomfördes både face-to-face, en via e-post 

och två över telefon. Önskvärt hade varit att alla intervjuer genomförts face-to-face men då det inte 

var genomförbart på grund av arbetsresor och uppbokade intervjupersoner så fick några intervjuer 

ske via telefon och en via e-post. Det jag upplevde som positivt med att använda mig av flera olika 

intervjusätt var att valmöjligheten av intervjupersoner ökade. Om jag krävt face-to-face intervjuer av 

alla så hade tre av intervjuerna inte varit genomförbara och med facit i hand så hade intressant och 

viktig information gått förlorad. Vid de face-to-face intervjuer som genomfördes märktes det hur jag 

hade lättare att ställa följdfrågor och samtalet flöt på bättre. Det kan även bero på att jag hade fått 

lite mer vana efter de två första telefonintervjuerna. 
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4.3. Intervjuguider 

Som jag tidigare nämnt använde jag mig av en intervjuguide vid intervjutillfällena för att ha ett stöd 

och inte glömma bort viktiga punkter. Intervjuguiden var uppbyggd runt fyra grundteman som jag 

grundade i Göran Ahrnes organisationsteori som jag valt att använda mig av i denna studie.(Se bilaga 

1 och 2) Jag ansåg även att dessa teman skulle svara på de frågeställningar jag hade och vara 

tillräckligt öppna för att innehålla ett flertal underrubriker. 

Intervjun inleddes med temat bakgrund där intervjupersonen fick beskriva organisationen samt sin 

nuvarande position. Här tog jag också upp frågor om intervjupersonens tidigare arbetsplatser, 

utbildning och så vidare. Nästa tema var karriär inom organisationen. Där fick intervjupersonen svara 

på frågor utifrån de karriärprogram som fanns inom organisationen, hur karriärstegen såg ut och ge 

exempel på utbildningar som finns. Vidare teman var för vem? Där jag intresserade mig för vem som 

blev utvald till att gå vidare inom företaget och framförallt vad den individen hade gjort för att bli 

erbjuden möjligheten. Ett ytterligare tema som jag använde mig av var vad krävs? Då min studie 

syftar till att undersöka vad organisationer kräver av sina anställda för att ge dem möjlighet till vidare 

karriär inom organisationen ansåg jag detta vara ett högst relevant tema. Som avslutning på 

intervjun fick intervjupersonen jämföra sina erfarenheter mellan exempelvis olika arbetsplatser eller 

positioner. (Se bilaga 1 och 2) 

Intervjuguiderna skiljer sig något åt beroende på organisation och den bakgrundsinformation jag fick 

via hemsidor. Som exempel kan nämnas att jag ställer specifika frågor angående det karriärprogram 

som Organisation B tillhandahåller sina anställda. (Se bilaga 2) Den intervju som skedde genom e-

post fick en enklare variant med utvalda frågor från varje tema. (Se bilaga 3) 

Under intervjun med intervjuperson 5 använde jag mig enbart av de utvalda teman som jag tidigare 

nämnt. Eftersom intervjuperson 5 inte bara beskrev ett företag under intervjun så var det svårt att 

hålla sig till en klar intervjuguide och därför lät jag den intervjun vara helt tematiskt öppen. (Aspers, 

2007:137-138)   

 

4.4. Analysmetod 

Det insamlade materialet analyserades efter transkriberingen först genom kodning. Vid kodningen 

användes den så kallade marginalmetoden (Aspers, 2007:172) för att tydliggöra de skillnader samt 

likheter som fanns mellan intervjuerna. Marginalmetoden används för att enkelt skapa en överblick 

över materialet där det är lättare att finna underlag för en djupare analys. Till att börja med kodades 

transkriberingarna utifrån de teman som intervjuerna utgick ifrån enligt den tidigare nämnda 

intervjuguiden och därefter hittades nya koder att införa i kodningsschemat. 

Efter kodningen har jag valt att använda mig av en statisk analys. Aspers (2007) förklarar den statiska 

analysen med att forskaren ser på den relation som finns mellan ett eller flera utvalda teoretiska 

begrepp och det valda problemområdet. I min studie kommer jag att studera relationen mellan min 

valda teori och hur de olika organisationerna styr genom att erbjuda karriärmöjligheter.(Aspers, 

2007:190-191) 
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De citat som finns under resultatkapitlet är redigerade för att ge en så tydlig bild som möjligt för 

läsaren. Funderande eller avvaktande ord så som hmm, emh med flera är borttagna. Även svordomar 

och andra stötande ord är redigerade.  

 

4.5. Etiska överväganden 

Jag har utgått ifrån de publikationer som beskriver vetenskapsrådets etiska riktlinjer 

(Vetenskapsrådet, 2002)samt att jag även har valt att utgå ifrån de etiska regler som Kvale (2009) 

anser vara relevanta för en kvalitativ studie.(Kvale, 2009:84-85)  

Vetenskapsrådets etiska regler utgår från fyra huvudkrav; informationskravet, samtyckeskravet, 

konfidentialitetskravet och nyttjandekravet. (Vetenskapsrådet, 2002:6) 

Då styrningen av de anställda kan vara känslig, speciellt vid outtalad indirekt styrning så kommer 

intervjupersonerna att vara anonyma för läsaren och endast författaren samt handledaren kommer 

känna till deras identiteter. Även den organisation som intervjupersonen arbetar vid kommer förbli 

anonym. Detta för att intervjupersonerna ska känna sig trygga i situationen och inte undanhålla 

information av känsligare grad. Jag kommer enbart att beskriva inom vilken bransch som 

organisationen finns att hitta och på vilken position som intervjupersonen sitter på. 

(Vetenskapsrådet,2002:12-13) Materialet från intervjuerna kommer endast att användas till denna 

studie. (Vetenskapsrådet, 2002:14) 

Intervjupersonerna kommer inte heller kunna kopplas till del av landet då jag valt att ta bort 

eventuella ortsnamn ur citat. Jag har för att vara extra noggrann med anonymiteten även valt att 

använda mig av det könsneutrala ordet hen istället för han eller hon. 

Intervjupersonerna har innan publicering möjlighet till att läsa igenom studien för att försäkra sig om 

att inget tolkningsfel har uppstått under intervjuen.(Vetenskapsrådet, 2002:15) Under hela intervjun 

hade intervjupersonerna rätt att avbryta då genomförandet var frivilligt.(Vetenskapsrådet,2002:9-11) 

Detta informerades intervjupersonen om innan intervjun startade. (Vetenskapsrådet,2002:7-8) 
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5. Empiriskt resultat 

I detta kapitel kommer det resultat som framkommit under intervjuerna att redogöras. Resultatet 

kommer att redovisas efter de teman som jag även utgått ifrån i min intervjuguide. Inledningsvis 

kommer jag att redogöra resultatet från intervjuerna under temat att göra karriär inom 

organisationen. Därefter kommer temat för vem är det möjlig att göra karriär? Att belysas. Det 

tredje temat handlar om vad kräver organisationen? av den som vill göra karriär. Avslutningsvis 

kommer jag i detta kapitel uppmärksamma intressanta saker som bara framkom i vissa intervjuer 

men som jag ändå anser vara av värde för resultatet. Under varje tema kommer jag att redogöra 

varje organisation var för sig.  

5.1. Karriär inom organisationen 

Organisation A är som tidigare nämnts en av Sveriges ledande banker och intervjuperson A1 

är personalchef för en region i Sverige. För den som väljer att göra karriär inom organisation A ser 

karriärstegen hierarkisk ut och det finns inte något större utrymme för att byta arbete lodrätt inom 

företaget. Det menar intervjupersonen är någonting banken ändå har försökt att arbeta med senare 

åren och berättar att hens egen karriär inte alltid bara har betytt att hen tagit sig uppåt i de tidigare 

organisationer som hen arbetat inom. Intervjuperson A1 menar på att en hierarkisk karriär inte alltid 

erbjuder den största motivationen för individen utan att det är mycket som spelar in när man väljer 

att arbeta sig vidare inom ett företag. Intervjuperson A1 tror att det viktigaste för att finna en 

motiverad medarbetare är inte att hela tiden få individen att sträva uppåt utan att få medarbetaren 

att känna en utmaning. 

”Man kan väl säga att jag och han som är regionchef har nog gjort karriärssteg som utifrån inte har 

sett ut att vara så bra karriärssteg egentligen men som vi själva har tyckt varit väldigt bra för vi har 

tyckt att det varit spännande och utmanande” 

Inom organisation A använder man sig oftast av internutbildningar för att vidareutbilda sin 

personalstyrka. Företaget har obligatoriska utbildningar för alla medarbetare varje år men även de 

som valt att byta till en annan tjänst inom organisationen utbildas internt tillsammans med andra 

från samma företag. Det händer även relativt ofta att medarbetare väljer att ta tjänstledigt en period 

för att utbilda sig externt för att sedan komma tillbaka till arbetsplatsen. Intervjupersonen beskriver 

att det i ett sådant fall oftast är individen själv som vill läsa vidare inom ett ämne som han eller hon 

tycker är intressant. Den utbildning som organisationen kräver av sina medarbetare för att 

verksamheten ska fungera finns internt inom Organisation A. Intervjuperson A1 ser ingenting 

negativt med att medarbetare väljer att utbilda sig externt utan tror snarare att det är till fördel för 

organisationen att ha medarbetare som kommer tillbaka från en tjänstledighet med ny kraft och 

energi. 

Inom organisation A är det vanligt att medarbetarna väljer att göra karriär inom företaget. 

Intervjuperson A1 menar till och med att det är nästan för många som väljer att stanna kvar och 

beskriver det inte alltid som positivt. Hen berättar att på vissa mindre orter är den endast 

pensionering som gör att medarbetarna slutar. Intervjuperson A1 anser att det är bra med en viss 

personalomsättning för att organisationen ska få in nya idéer och inte fastna i gamla hjulspår. Själv 

har A1 inte gjort karriär inom organisationen utan kom från en annan bransch in i företaget direkt till 

den position som hen idag innehar. 



Kajsa Tibbling 

22 
 

 ”Vi har väldigt lite personalomsättning, alldeles för lite personalomsättning egentligen vill jag påstå” 

menar intervjuperson A1. 

Men A1 säger också att det ändå är önskvärt från organisationens sida att medarbetarna vill stanna 

kvar och utvecklas. Hen menar att det finns fördelar med att stanna länge i en och samma 

organisation bland annat att man blir en kulturbärare och en ryggrad för företaget. Organisationens 

ryggrad måste alltid finnas kvar som en stabilitet menar A1. Men det kommer även fram nackdelar 

som avsaknaden av erfarenheter från andra organisationer. Själv anser intervjuperson A1 att hen har 

haft fördel av sina tidigare erfarenheter inom en annan bransch när hen började arbeta inom 

Organisation A.  

Intervjuperson A1 utgår ifrån den region där hen är HR-chef och menar att personalomsättningen till 

stor del kan bero på att det inte finns några direkta storstäder inom regionen.  

”Regeln är att på de här små orterna där har vi, om man ser på personalen, där har man jobbat 

väldigt  väldigt länge på banken... Det finns kanske inte så mycket andra alternativ…” 

Hen menar att inom de regioner med fler storstäder ser personalomsättningen annorlunda ut och 

tror att det framförallt beror på att det finns fler möjligheter till olika karriärer i en större stad. Enligt 

A1 kan det vara lättare att bredda sin karriär istället för att gå hierarkiskt i en storstad. 

Intervjupersonen tror dock inte bara att den låga personalomsättningen på mindre orter beror på en 

brist av valmöjligheter utan även för att man känner sig trygg och trivs i sin arbetssituation. 

Intervjuperson A1 tror att det eventuellt finns en annan mentalitet hos invånarna på mindre orter 

där det inte är lika viktigt att byta arbetsplats lika ofta som i storstadsregionerna. 

”Man trivs bra med företaget som arbetsgivare tror jag.”  

Organisation A har även ett flertal samarbetspartners och på en av dessa arbetar intervjuperson A2. 

Hen är personal chef över ett flertal mindre bankkontor inom samma region som A1.  

Själva karriärstegen ser likadan ut som inom Organisation A och även sättet att arbeta på är liknande. 

”Vi har ju ett samarbetsavtal med dem och vi har samma yrkesroller och samma arbetssätt som dom 

har” 

Även vid utbildningar märks samarbetet med Organisation A. Nästan all utbildning sker även här 

internt och bankkontoren har möjlighet att skicka iväg sina anställda på internutbildningar 

arrangerade hos Organisation A. Då samarbetspartnern består av mindre kontor har de inte samma 

möjlighet till att arrangera så stora och många utbildningar och därför kan det vara ett bra 

komplement till de utbildningar som samarbetspartnern själv tillhandahåller. Även om möjligheten 

finns menar intervjupersonen att det inte utnyttjas speciellt ofta på grund av olika värdegrunder. 

”Vissa av modulerna eller utbildningarna där utgår väldigt mycket utifrån deras värderingar” och 

menar att även om de är samarbetspartners så har de olika värderingsgrunder. 

För den som vill göra karriär erbjuds oftast konferenser, coachning med exempelvis en 

beteendevetare samt interna kurser tillsammans med andra från liknande samarbetspartners till 

Organisation A. Att slå sig ihop vid utbildningar ger banken ett tillfälle att utbyta idéer och tankar 
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med andra kontor som är i en liknande position. Det gör att de inte fastnar i de hjulspår som 

intervjuperson A1 nämnde kan vara lätt att hamna i vid för liten personalomsättning.    

Intervjuperson A2 tror att det framförallt finns fördelar med att utvecklas inom en och samma 

organisation då man hela tiden tar med sig sina tidigare erfarenheter inom organisationen till nästa 

position. Hen har inte sett några nackdelar med att hen arbetat och utvecklats inom organisationen 

under en längre tid utan menar snarare att hen haft användning av att veta hur hela organisationen 

fungerar. Den svårighet som A2 menar kan uppstå är när en medarbetare får en högre position och 

ska vara chef över sina före detta kollegor. Uppstår det ett sådans problem brukar banken hjälpa till 

med att erbjuda en mentor bland övriga chefer eller coachning av beteendevetare. 

”Jag menar, har man en lång arbetstid i banken så har man ju hela tiden sin tidigare kompetens och 

erfarenheter med sig och kan använda det i sin nya roll vilket gör att man växer snabbt också” 

Även A2 belyser den låga personalomsättning som finns inom organisationen och menar att det 

beror på de möjligheter till utveckling som finns. Enligt A2 har banken arbetat länge för att alla 

medarbetare ska känna sig motiverade och att arbetsuppgifterna ska vara utmanande.  

”Om man ser historiskt så är det en arbetsplats där många stannar väldigt länge. Och det är, tror vi, 

på grund av att man har de här möjligheterna att växa och göra karriär.” 

Även inom den bank som A2 arbetar  är det önskvärt av organisationen att medarbetarna väljer att 

stanna kvar för att utvecklas. Hen menar att banken hela tiden arbetar för att alla medarbetare ska 

känna sig motiverade till att fortsätta utvecklas utan att behöva byta arbetsplats. Organisationen vill 

att medarbetarna ska känna att möjligheterna finns inom företaget.  

”Vi vill ju att medarbetarna ska stanna och växa. Vi vill inte att en medarbetare ska stå på samma 

yrkesroll i hela sitt liv liksom eller under hela sin tid i banken. För det ger inte motiverade 

medarbetare” 

Man har inom denna bank tidigare arbetat med så kallad jobbrotation som går ut på att medarbetare 

kan prova på de olika yrken som finns inom organisationen. Det menar intervjuperson A2 att man 

gjort för att dels öka förståelsen för de medarbetare som arbetar på andra positioner, dels för att få 

prova och känna på om det finns någon annan position inom företaget som man skulle vilja arbeta 

inom. 

För att de redan anställda ska fortsätta inom företaget söker man alla tjänster internt mellan 

bankkontoren. Intervjuperson A2 berättar också att det finns möjlighet till att sätta ut platsannonser 

hos Organisation A vilket enligt hen är positivt då företaget behöver få in nya anställda men samtidigt 

kan känna att den nyanställda är införstådd i arbetssättet.  

Organisation B tillhör en stor snabbmatskedja i Sverige och här arbetar intervjuperson B1 och B2 på 

olika restauranger inom organisationen. 

På organisation B har man ett uttalat karriärprogram med tydliga steg att gå. Även här kan 

karriärstegen beskrivas som hierarkiska där du som medarbetare hela tiden ska motiveras till att 

sträva uppåt inom organisationen. För den som är mycket intresserad av att fortsätta inom företaget 

så finns det ett särskilt karriärprogram att söka sig till där man går som trainee. 
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Den första intervjupersonen, B1, från Organisation B har precis börjar sin karriärresa och är i dagens 

läge restaurangchefsassistent. För den som väljer att utvecklas inom organisationen sker 

utbildningen internt och av personer som själva gjort en karriärresa inom Organisation B.  

”Det kom dit högre chefer som berättar om deras resa! De som är högre uppsatta, typ operativ chef 

har också börjat som extrapersonal.” 

Intervjuperson B1 ser det som en fördel att utbildningarna sker internt då hen anser att det ökar 

motivationen att träffa andra medarbetare och höra om hur deras resa inom organisationen har gått 

till. Enligt B1 var det vid hens första utbildningstillfälle som hen började inse att det var en rolig och 

bra organisation att arbeta inom. Hen menar att det som fick hen att inse var genom att höra 

berättelser från andra medarbetare och från de chefer som var där och berättade sin historia inom 

organisationen. Men hen kan även se det negativa i och med att man aldrig får höra om någonting 

utanför organisationen och kan därför ha svårt att få en helhetsbild. Intervjuperson B1 menar 

skämtsamt att organisationen ibland kan kännas som en sekt.  

Hen beskriver personalomsättningen på arbetsplatsen som stor under den perioden som hen arbetat 

där. Någonting som de har försökt börjat arbeta med. Under det senaste halvåret har 

personalomsättningen enligt intervjuperson B1 minskat, vilket hen ser som positivt. 

”Nu har vi försökt hålla kvar folk och pushat mer typ men vill ni ta ett steg längre? Och tagit upp de 

här med traineer ” 

B1 menar att det inte är den typiska arbetsplatsen som människor vill arbeta en längre tid på och 

berättar att många arbetar där i väntan på ett annat arbete. Hen berättar att det var likadant för hen 

själv i början. B1 berättar att hen precis hade gått ut gymnasiet och behövde ett jobb när hen fick se 

att Organisation B sökte fler medarbetare. Precis som många andra hade inte intervjuperson B1 

planer på att stanna inom företaget en längre tid.   

”Det är väldigt få som känner att de vill göra karriär… Många var som jag och inte hade nått annat 

jobb bara” 

Själv ser sig B1 däremot kunna tänka sig en fortsatt karriär inom Organisation B. Det menar hen beror 

på den motivation som hen fått från sin chef och från företaget. Speciellt poängterar intervjuperson 

B1 den motivation som hen fick vid sin internutbildning och att den ledde till att hen kan tänka sig att 

fortsätta inom organisationen. 

Intervjuperson B2 började arbeta samtidigt inom Organisation B och är idag nybliven biträdande 

restaurangchef. Hen beskriver också de hierarkiska karriärstegen som finns möjliga för alla 

medarbetare. De hierarkiska karriärstegen kan man se genom att inget steg är likvärdigt ett annat 

vågrätt inom organisationen utan varje steg är ett steg uppåt mot ledningen. B2 ser dock inget 

negativt med att karriärstegen enbart är hierarkiska. 

Intervjuperson B2 har blivit uttagen till det karriärsprogram som organisationen har och har genom 

det fått vidareutbildas internt. Hen berättar att det är cirka 50-60 personer som kommer in på 

programmet varje år i hela Sverige. Att bli uttagen till programmet har enligt B2 bidragit till en ökad 

motivation att stanna kvar inom företaget.  
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Med den stora personalomsättning som finns så menar intervjuperson B2 att det inte är så många 

som väljer att stanna kvar. De som väljer att vidareutvecklas inom organisationen här därför 

möjlighet att kunna komma så högt upp i organisationen som de själva vill. Alla de som idag sitter på 

högre positioner har tagit samma väg och ingen har kommit utifrån och direkt kommit in på en sådan 

position, menar intervjuperson B2. Det gör att den medarbetaren som vill utvecklas vidare känner 

större motivation än om chefspositionerna var tillsatta via externa rekryteringar.  

”Med tanke på hur många anställda som Organisation B har, och framförallt hur många av dem som 

bara har detta jobb vid sidan av studier. Så är det inte så många procent som gör karriär, men vi är 

ändå ganska många.” 

Den sista intervjun skedde med intervjuperson 5 som idag är egen företagare inom konsultbranschen 

men har tidigare varit VD för företag inom olika branscher. Därför beskrevs inte ett företag eller en 

bransch under intervjun utan det fördes en mer öppen diskussion kring hur företag kan gå tillväga.  

Hen menar att det inom större företag ofta finns utformade program för de som vill göra karriär 

inom organisationen. Ett exempel på detta menar hen kan vara traineeprogram. Intervjuperson 5 

beskriver att de flesta större organisationer som hen har arbetat med använt sig av 

internutbildningar, någonting som intervjupersonen ser som både positivt och negativt beroende på 

hur organisationen ser ut och vilket arbetssätt företaget använder sig av. Exempelvis kan en 

organisation som är i ett förändringskede kan ha stor nytta av att få in nya idéer och tankar till 

företaget.  

Intervjuperson 5 såg fördelar med att utvecklas inom en och samma organisation, men bara under en 

viss period. Att arbeta så mycket längre än sex år inom samma företag ansåg hen inte var givande 

varken för organisationen eller för individen. En viss personalomsättning är bra för att inte företaget 

ska fastna i sin utveckling och intervjuperson 5 menar att efter ett visst antal år så kan det vara svårt 

att hitta fortsatta sätt att motivera sig på som anställd.  

5.1.1. Sammanfattning 

Att internt utbilda sina medarbetare tycks vara gemensamt för de båda organisationer som beskrivs 

av intervjupersonerna i studien. Båda organisationerna har hierarkiskt uppbyggda karriärstegar där 

arbetsbeskrivningarna för de olika yrkesrollerna är tydligt beskrivna för medarbetarna.  

Personalomsättningen i Organisation A och Organisation B ser helt olika ut. När Organisation A vill 

öka sin personalomsättning finner Organisation B det svårt att få medarbetarna att stanna. Både hög 

och låg personalomsättning skapar fördelar och nackdelar för organisationerna. Nackdelen med en 

låg personalomsättning menar intervjupersonerna är att organisationen lätt slutar att förnya sig och 

fortsätter på samma sätt som man alltid gjort. Att ha för hög personalomsättning skapar problem 

genom att organisationen inte får en trygg och stadig ryggrad att luta sig tillbaka på.  
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5.2. För vem är det möjligt att göra karriär? 

De personer som går vidare med sin karriär inom Organisation A är ofta individer som själva uttryckt 

en vilja till att vidare utvecklas inom företaget. Man ser gärna att de innehar goda ledaregenskaper 

och att de i sina tidigare yrkesroller visat framfötterna. Intervjuperson A1 säger: 

”Dom ska ha synts och dom ska ha tagit för sig och ha uttalat en vilja att vilja nånting annat då.” 

Det händer att medarbetare lyfts av sin närmaste chef som under en tid sett personen och sett en 

potential i medarbetaren. Vanligtvis har det under en längre period förts en dialog med 

medarbetaren där han eller hon framfört sina framtidsplaner inom företaget och organisationen i sin 

tur har förklarat vilken potential som de ser i individen samt vad som kommer krävas av 

medarbetaren. Tillsammans kan man då lägga upp en utvecklingsplan som gynnar båda parter. 

På de kontor som ligger på mindre orter belyser intervjuperson A1 att det är viktigt att den som är 

ledare inom organisationen är en person med stort samhällsengagemang och en person som 

människor på orten vet att de kan lita på. Intervjuperson A1 menar att det är stor skillnad på att 

anställa någon till en chefsposition i en storstad mot att anställa någon på samma position på en 

mindre ort. De personliga egenskaperna väger tyngre för en chefspositionsanställning på en mindre 

ort. 

”Man behöver vara någon slags profil egentligen på orten och hjälpa till. Man ska liksom veta vem 

man kan prata med och vara en naturlig kontaktpunkt så att säga” menar A1. 

Även inom den samarbetspartner till Organisation A som jag har intervjuat med är det ofta personer 

som själva tagit initiativ till att utvecklas. Här kan en medarbetare bli lyft av en chef för att den har en 

viss ledarpotential och vid en sådan uppmärksamhet menar hen att det är viktigt att stämma av med 

medarbetaren vad individen själv vill och visa på att det finns flera olika sett att utveckla sig på. 

”Det finns ju de som inte vill blir chefer, det är det ju… Nu är vi ganska tydliga med att det kanske inte 

bara är chef utan även projektledarroller eller bara personlig utveckling” menar A2. 

 Intervjuperson A2 belyser att egenskaper som organisationen gärna ser hos den som vill utvecklas 

vidare är att arbeta självständigt och att ta egna initiativ. Organisationen ser gärna att medarbetaren 

själv kommer med förslag om vad som kan utvecklas både hos medarbetaren själv men även hos 

företaget. 

”Ja man visar drivkraft, egen drivkraft. Att man går för egen maskin och vill utvecklas. Ser själv vad 

som kan utvecklas” 

Men alla medarbetare väljer inte att göra karriär på grund av den personliga utvecklingen utan 

intervjuperson A2 ser även individer som söker någonting annat. Hen märker att allt fler vill ha en 

högre lön och väljer att på grund av en lockande löneökning fortsätta att vidareutveckla sig inom 

företaget.  

”Dom vill ha en löneutveckling och ser det som en väg att gå” 

Att göra karriär endast för att få en ökad lön tror intervjuperson A2 inte alltid leder till en bra 

prestation från medarbetarens sida. A2 menar att medarbetaren inte har den motivation för själva 
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arbetsuppgiften som krävs för att göra en bra arbetsprestation. Att motiveras av pengar är någonting 

som A2 ändå tror att många gör men att det inte borde vara den huvudsakliga motivationen till att 

vilja utvecklas. 

Precis som inom Organisation A så kan en medarbetare inom Organisation B både själv ta initiativ till 

att gå vidare i karriären inom företaget men även här kan en högre uppsatt medarbetare visa 

personen uppmärksamhet och visa på möjligheterna inom organisationen. Då Organisation B finns i 

en bransch som ofta har en stor personalomsättning är det viktigt tycker intervjuperson B1 att 

informera medarbetarna om de möjligheter som finns inom företaget, någonting som intervjuperson 

B1 tycker att de har blivit bättre på den senaste tiden.  

Många arbetar tillfälligt inom Organisation B och har enligt intervjuperson B1 inget intresse av att 

anstränga sig mer utöver sina ordinarie uppgifter. Intervjuperson B2 tycker att det kan vara svårt att 

motivera sig själv till att göra ett bra arbete när man arbetar med personer som inte gör sitt bästa 

under varje arbetspass. 

”Man märker på vissa människor att de ger ju mer kanske än andra när man jobbar med dom och det 

är oftast dom som kanske går lite längre också” säger intervjuperson B1 och menar att det kan vara 

enkelt att visa framfötterna bara genom att visa ett visst engagemang i yrket. Den som på en annan 

arbetsplats inte har arbetat så länge kan inom Organisation B vara den som arbetat längst på 

arbetsplatsen. Det gör också att det kan gå snabbare att göra karriär inom Organisation B än inom 

andra organisationer. 

”Man märker ju oftast vilka som står ut lite än som bara kör sitt pass och sen är de inget mer… Dom 

som verkligen frågar frågor och undrar saker”  

För att vara lämpad för ett arbete inom Organisation B bör man enligt intervjuperson B1 vara social 

och kunna ta egna initiativ. För den som har ansvar för ett arbetspass är det till stor fördel om 

kollegorna är initiativtagande och själva kan hantera de problem som uppkommer. Arbetsledaren har 

inte bara ansvaret under arbetspasset utan står själv på en position som till exempel i kassan eller i 

köket vilket gör att det kan vara svårt att släppa sin egen arbetsuppgift för att hjälpa någon annan. 

Precis som B1 har intervjuperson B2 har blivit uppmuntrad av sin närmaste chef till att utvecklas 

inom organisationen. Hen menar att det är vanligast att en högre chef uppmuntrar och motiverar 

den anställda till en fortsatt karriär inom företaget.  

”Jag blev rekommenderad av min restaurangchef att söka till karriärprogrammet.” 

Intervjuperson B2 menar att man inom Organisation B har samma krav som andra företag på vilka 

som är passande för en ledarroll inom företaget. Då det i rusningstid kan vara stressigt på 

restaurangen så är det viktigt att alla medarbetare kan arbeta självständigt och vara stresståliga, allt 

för att arbetet ska flyta på så smidigt och snabbt som möjligt utan stopp. 

”Driven, öppen, förmågan att hantera konflikter. Precis som vilken chef som helst.” Menar 

intervjuperson B2 är bra egenskaper för en medarbetare inom Organisation B. 

Vidare beskriver intervjuperson B2 att alla har samma möjligheter inom Organisation B och hen tror 

inte att företaget skulle kunna göra så mycket för att få fler medarbetare att vilja fortsätta inom 
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organisationen. Hen tror inte att det är ett arbete som passar för alla så att det skapas en naturlig 

gallring av anställda. Många individer börjar arbeta inom Organisation B men inser snabbt att det 

inte var ett arbete som passade dem som slutar. Det menar intervjuperson B2 även är en förklaring 

till företagets höga personalomsättning. 

”Det här jobbet är inte för vem som helst, alla får samma chans att avancera så det finns nog inte 

mycket som kan göras här.”  

Den sista, intervjuperson 5, menar att hen vid rekrytering ofta försöker att trycka på  personligheten. 

Hen anser det speciellt viktigt för en rekrytering av en ledare inom en organisation att personen 

fungerar bra i grupp och besitter goda ledaregenskaper. Själva yrkeskunskapen går alltid att lära sig 

enligt intervjuperson 5. Att vara genuint intresserad av arbetet och vad det innebär beskriver 

intervjupersonen som mycket viktigt och menar att den individ som inleder rekryteringsintervjun 

med att fråga vilken lön som kommer erbjudas inte går vidare i rekryteringsprocessen. Någonting 

som intervjupersonen beskrev som viktigt på arbetsplatsen var mixen av olika sorters människor. Hen 

ansåg att det bästa för alla var att vara en blandad grupp av exempelvis ålder och kön. 

Vid rekryteringar hos större organisationer kan det ofta anställas många medarbetare vid samma 

tillfälle. Där kan det vara viktigt att visa framfötterna och anstränga sig för att synas. Organisationen 

vet att många kommer försvinna inom några år och vågar därför inte lägga ner pengar och satsa på 

individerna.  

”Företaget vet att bara 10 stycken av de här 60 kommer finnas kvar om några år ” 

5.2.1. Sammanfattning 

Oavsett vilken organisation man väljer att arbeta inom så finns det vissa personliga egenskaper som 

framkommit i denna studie. Egenskaper som egen drivkraft, initiativtagande, konflikthanterande och 

att visa sin vilja till att utvecklas är karaktärsdrag som ofta nämns under intervjuerna.  

Inom både Organisation A och Organisation B händer det att medarbetaren själv visar att han eller 

hon vill utvecklas inom företaget. Men det kan även vara en högre chef som tar initiativet och 

uppmuntrar medarbetaren fortsätta sin utveckling. Att det är en högre chef som tycker att 

medarbetaren ska satsa på en karriär inom företaget är det vanligaste inom Organisation B medan 

att medarbetaren tar eget initiativ till utvecklingen är mest förekommande inom Organisation A. 

5.3. Vad kräver organisationen? 

Då intervjuperson A1 som tidigare nämnts arbetar inom en region med kontor på många mindre 

orter kan det ofta krävas att medarbetaren måste flytta, någonting som inte alltid tas emot med 

positiva miner. Intervjuperson A1 menar att medarbetaren ofta säger sig vara flyttbar men att så inte 

alltid är fallet. Många kan inte tänka sig att flytta till en mindre ort där man inte känner någon sedan 

tidigare, någonting som intervjuperson A1 tycker är synd då det enligt hen kan innebära en rolig 

utmaning för individen. 

”Ofta är man det säger man till man får ett erbjudande om att bli kontorschef i stad X då blir man 

inte speciellt mobil” 
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Men det är inte bara eventuella förflyttningar som krävs utan Organisation A ser även gärna att 

personen visar samhällsengagemang i orten och är till hög grad närvarande i ortens gemenskap.  

”För att de ska bli trovärdigt och bra så behöver man en som är väldigt närvarande på orten och det 

är bra om man har ett stort kontaktnät” beskriver A1. 

Med ett sådant krav menar intervjuperson A1 att det är en fördel om personen redan finns på orten 

och inte är inflyttad för tjänsten. För den som kommer inflyttad blir det ett stor arbete att lära känna 

människor och skapa sig ett stort kontaktnät. Intervjuperson A1 menar att det är stor skillnad på vilka 

kvalifikationer som krävs av en chefsposition i en storstad och samma position på en mindre ort. För 

att lyckas i sitt arbete på den mindre orten krävs ofta mer än bara de vanliga 

personlighetsegenskaperna som att till exempel vara en bra ledare.    

Då bankerna som tillhör en samarbetspartner till Organisation A ligger på pendlingsavstånd från 

varandra inom samma kommun så är inte en personlig flytt aktuellt. Däremot kan medarbetaren byta 

arbetsplats mellan dessa kontor och den ledningsgrupp som finns har ansvar för alla kontoren och 

måste därför regelbundet vara ute på besök. Därför kan det krävas en del resande mellan kontoren. 

De anställda hos samarbetspartnern har möjlighet att söka interna platsannonser hos Organisation A. 

Vid en sådan rekrytering kan en flytt bli aktuell men det är då ett frivilligt val av den medarbetaren 

som sökt tjänsten. 

”Vi är inte på nått vis ägda eller delägda utav Organisation A men vi har ju ett sammarbetsavtal med 

dom och vi har samma yrkesroller och samma arbetssätt som dom har. Det har vi, så därför kan vi 

ibland välja att gå att lägga ut annonserna i Organisation A.” Berättar intervjuperson A2.  

I övrigt nämner inte intervjuperson A2 några specifika krav som organisationen sätter på de anställda 

som väljer att utvecklas inom företaget.  

I Organisation B innebär varje karriärsteg även ett ökat ansvar inom restaurangen. När medarbetaren 

börjar nå de högsta positionerna inom varje restaurang kan det krävas att individen får flytta och 

bosätta sig på annan ort där behovet av exempelvis en restaurangchef finns. Att behöva flytta är 

någonting som gör att intervjuperson B1 tvekar till att söka det karriärprogram som finns.  

Då det karriärsprogram som finns bygger på att medarbetare själva söker in krävs det att man som 

anställd tar eget initiativ och vågar söka sig uppåt i organisationen. Enligt intervjuperson B1 är det 

endast ett begränsat antal medarbetare i Sverige som tas in på programmet varje år. I intervjuperson 

B1s fall har hen fått stor stöttning av den biträdande restaurangchef som finns. Hen menar att det är 

det som gjort att hen vågat ta steget till att bli restaurangchefsassistent. 

”Min chef försöker ju pusha mig för nu har jag varit assistent i snart 1,5 år …” berättar intervjuperson 

B1. 

Intervjuperson B1 berättar att hen i början inte var fast anställd men efter att ha arbetat extra ett tag 

så fick hen erbjudande från sin restaurangchef om att arbeta mer. Eftersom hen inte hade någon fast 

anställning så tackade B1 ja till att arbeta fler timmar. Allt eftersom intervjuperson B1 la märke till de 

möjligheter som fann inom organisationen så insåg hen att det skulle vara intressant att få utvecklas 

inom företaget. Det gjorde att intervjuperson B1 under en period arbetade mycket, för att visa  
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restaurangchefen att hen ville vidareutvecklas. Som exempel på vad intervjuperson B1 gör för att visa 

framfötterna beskriver hen att hen ofta är på arbetet en stund innan för att förbereda sitt arbetspass 

samt stannar kvar en stund efter och ser till så att allting är rent och snyggt när hen lämnar 

arbetsplatsen. 

”Då frågade min chef om jag ville börja jobba mer timmar. Och de är klart man vill för då hade jag 

fortfarande ingen fast anställning så jag sa nej men de är klart... Så då vart jag uppmuntrat till att få 

jobba mer” 

Eftersom intervjuperson B2 är uttagen till det karriärprogram som Organisation B tillhandahåller så 

har hen precis flyttat till en annan ort för att arbeta med ett uppdrag. Intervjuperson B menar att det 

inte finns något krav från organisationen på att man ska flytta men att från den regionen där hen 

kommer ifrån fanns det inte så många tjänster lediga för tillfället. Därför föll valet på att ta en 

anställning på en annan ort under en period för att skaffa sig erfarenhet.  

”Det finns inget krav att flytta men just i området X där jag är ifrån så finns det inte så många platser 

lediga. Då kan det vara en god idé att flytta iväg ett tag och visa vad man kan. För att sedan flytta 

tillbaka.” 

Intervjuperson B2 beskriver att ansvaret ökar i takt med högre positioner och desto fler underställda 

du har. Det krav som finns på arbetstid ligger på 40 timmar i veckan för den som arbetar som 

biträdande restaurangchef.   

Intervjuperson 5 menar att det är organisationsskulturen som styr vad som krävs av medarbetaren. 

Därför är det viktigt att företaget har tydliga ramar för vad som förväntas av medarbetaren redan 

från början. Men det är samtidigt viktigt både från medarbetaren och ledningens sida att lära sig att 

säga nej för att undvika att ramarna utvidgas allt för mycket menar intervjuperson 5.  

Inom vissa organisationer är det accepterat att arbeta mer, utöver den tid som finns inom ramarna 

för yrkesrollen. Intervjuperson 5 menar på att det är viktigt att chefen är tydlig i de signaler som ges. 

Som exempel tar intervjuperson 5 upp att skicka e-post sent på kvällen. Den medarbetare som får e-

post sena kvällar eller helger tror att det är vad som förväntas från organisationen. Intervjuperson 5 

menar att det kan vara svårt för den som är nyanställd att säga ifrån när en högre uppsatt ber om en 

tjänst eller ifrågasätta den existerande organisationskulturen. Man väljer som nyanställd hellre att 

göra som alla andra. 

För den som vill väljer att göra karriär inom en organisation krävs ofta mera ansvar och eventuella 

resor mellan exempelvis olika kontor menar intervjuperson 5. Hen beskriver en av de branscher som 

intervjuperson 5 arbetat inom där det gällde att arbeta väldigt mycket för att komma någonstans. 

5.3.1. Sammanfattning 

Att behöva flytta för att få arbeta på en önskvärd position finns inom både Organisation A och 

Organisation B. Ingen av organisationerna vill dock säga att det är ett krav. Men för den som vill 

arbeta på en specifik position så kan det behövas att medarbetaren får flytta till den ort som 

positionen finns på. Någonting som intervjuperson B2 har gjort. 
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Inom Organisation A kan det för den som ska inneha en chefsposition krävas att man har ett visst 

samhällsengagemang på den ort där man ska arbeta. Det är viktigt för organisationen att ledaren för 

bankkontoret är en individ som människor på orten känner igen och som kan vara en ansikte utåt för 

den samhällsengagemang som Organisation A arbetar med. 

För den som vill göra karriär inom Organisation B är det viktigt att visa framfötterna och vara 

engagerad i sin yrkesroll. Det kan innebära att man arbetar fler pass och tar ansvar för sitt arbetspass 

även före och efter arbetspassets tider. Att den som vill utmärka sig väljer att göra det genom att 

arbeta mer är även någonting som intervjuperson 5 sett inom flera organisationer.  

5.4. Övriga saker att uppmärksamma 

En del saker framkom bara under vissa intervjuer men jag anser ändå att det är värt att 

uppmärksamma då de är relevant för min studie.  

Bland annat så beskriver intervjuperson B1 att det är lätt att sätta sig själv på positioner under passet 

som anses som lugnare medan en anställd med en lägre position ner i hierarkin kan få stå flera 

timmar i en mer arbetssam situation. Även intervjuperson 5 beskriver hur de hierarkiska 

yrkesrollerna gör det lättare att både medvetet och omedvetet lägga mer arbete på de medarbetare 

som står under en i hierarkin. Speciellt tydligt beskriver intervjupersonen det vara i branscher som 

anses vara mycket populära och där det är kultur att göra karriär. Inom en sådan bransch är det extra 

viktigt att visa framfötterna för att ta sig vidare.  

Intervjuperson 5 beskriver hur det är lättare att unga tar på sig mer arbete än vad som ligger inom 

ramen för deras yrkesroll. Unga är ofta villiga att arbeta hårdare för att ta sig vidare i karriären samt 

att de oftast inte är bundna av exempelvis barn och boende.  

 

5.5 Sammanfattning 

Sammanfattningsvis kan man se att de organisationer jag undersökt använder sig av 

internutbildningar för personalen. Det ses framförallt som positivt hos personalen som känner sig 

motiverad av att träffa andra inom samma organisation. Men de medarbetare jag intervjuat kan även 

se vissa negativa delar med att bara träffa andra individer inom samma organisation och det ansågs 

att den som sitter på en ledarskapsposition bör även ha mer kontakt med chefer inom andra 

branscher. Gemensamma nämnare för de som har möjlighet att ta sig vidare inom företaget uppges 

vara att de har en egen drivkraft och tar egna initiativ. De ska dessutom själva ha visat och uttalat en 

vilja att utvecklas mera. För den som vill gå hela vägen upp till ledarpositioner inom organisationerna 

krävs det ofta att man är flexibel i sitt boende då man kan behöva flytta till annan ort. Flera av 

intervjupersonerna använder sig av begreppet ”visa framfötterna” vilket kan innebära att man är 

engagerad i sitt arbete, att man eventuellt arbetar lite mer än vad man behöver eller att man tar på 

något annat sätt försöker sticka ut från mängden. Intervjupersonerna menar att det inte är ovanligt 

att den som vill visa framfötterna få göra en del extra arbete.  
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6. Analys och avslutande diskussion 

Jag kommer i min analys att utgå ifrån de fyra begrepp som jag valt att arbeta utifrån under hela 

studien. Begreppen är hämtade från Göran Ahrnes organisationsteori och är som tidigare nämnts 

kollektiva resurser, makt och maktrelationen samt tillhörighet.  

Slutligen kommer jag under rubriken avslutande diskussion att besvara mina frågeställningar samt 

göra kopplingar till tidigare forskning som bedrivits inom ämnet.  

6.1. Analys 

6.1.1. Kollektiv resurser 

Enligt Göran Ahrne (1999:29-33) kan alla medarbetare ses som kollektiva resurser i en organisation. 

Utan en organisering av dessa resurser kommer inte organisationen att fungera. En form av 

organisering menar Ahrne (1999:28) är att företaget delar upp uppgifter mellan de anställda så varje 

anställd får en del av uppgiften att arbeta med. Tillsammans bildar de en helhet.  

Därför är det viktigt att organisationen håller sina resurser uppdaterade med den bästa utbildningen. 

Om inte företaget är intresserat av att utveckla medarbetarna så kommer organisationen att tappa 

värde i sina kollektiva resurser. Att ansvara för att de anställda får relevanta vidareutbildningar är lika 

viktigt som att företagets maskiner har den senaste programvaran. Om en del av processen halkar 

efter på grund av bristfällig utbildning kommer enligt Ahrne (1999:28) hela slutprodukten att bli 

ofullständig. Detta kan kopplas till en av intervjupersonerna som nämner att de ständigt arbetar med 

att kontinuerligt utbilda personalen för att de ska ha den senaste kunskapen uppdaterad. Detta 

menar intervjupersonen gäller alla medarbetare.  

Endast intervjupersoner inom Organisation A nämner att de kontinuerligt utbildar personalen. Att 

inte Organisation B också använder sig av kontinuerlig utbildning kan bero på dess höga 

personalomsättning. Intervjuperson 5 nämner bland annat att det kan vara svårt att få företag att 

våga lägga ner pengar och tid på att utbilda medarbetare om de ändå vet att de snart kommer gå 

vidare i arbetslivet. Därför väljer kanske Organisation B att avvakta och vänta tills de ser vilka som 

visar ett engagemang i organisationen och vilja som uttrycker en vilja att utbilda sig vidare inom 

företaget.  

Intervjupersonerna i denna studie uppger att organisationerna de arbetar inom använder sig av 

internutbildningar för att vidareutbilda personalen. Ahrne (1999:30) anser att de anställda räknas 

som kollektiva resurser för organisationen och man kan därför se en internutbildning av 

medarbetarna som en utveckling av de kollektiva resurserna. En intern utbildning kan ses som en 

kollektiv resurs som organisationen har en makt att styra över. Kontrollerbarhet är enligt Ahrne 

(1999:30) ett kriterium för att någonting ska få kallas en kollektiv resurs. Alla individer ska inte ha 

tillgång till resursen. I intervjupersonernas fall är det den medarbetare som visar att han eller hon vill 

utvecklas vidare inom organisationen som blir utvald av organisationen för att få tillgång till den 

kollektiva resursen utbildning.  
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Då det i flera av intervjuerna framkom att man ofta såg lönen som en orsak till varför man valde att 

gå vidare med sin karriär inom företaget så blir företagets ekonomiska resurser viktiga. (Ahrne, 

1999:28-30) Hur höga löner är företaget beredda att betala ut? Vid den ökade kompetensen som 

skapas via utbildningar kan även medarbetaren kräva en högre lön för det arbete som utförs vilket 

inte alltid är ekonomiskt lönsamt. En av intervjupersonerna från Organisation A beskriver att många 

anställda vill ha en högre lön och ser då att göra karriär som en väg att gå.  

 

6.1.2 Makt och maktrelationen 

Ahrne (1996:23) menar att det mellan organisationen och de anställda finns en maktrelation. Från 

organisationens sida är det viktigt att balansen i relationen fungerar så att det är organisationen som 

äger makten att bestämma över medarbetaren. För medarbetaren är det tvärtom viktigt att göra sig 

oersättlig inom organisationen för att hamna i ett bättre förhandlingsläge.  

Men med den makt som organisationen har följer också ansvar. Ett ansvar för att medarbetarna ska 

utvecklas och inte utnyttjas. Då det är företaget som har makten i relation till de anställda så är det 

organisationen som styr medarbetarna åt det håll som är mest lönsamt för företaget. (Ahrne, 

1999:34) För den som är nyanställd och vill göra ett bra intryck kan det vara svårt att säga nej när 

någon högre uppsatt frågar om en tjänst. En intervjuperson förklarade att eftersom hon inte var fast 

anställd ville hon inte säga nej till ett arbetspass då hon var rädd att förlora chansen till en fortsatt 

tjänst. Därför är det ledningens ansvar att se till så att organisationskulturen inte belönar de som 

arbetar utanför sina yrkesrollsramar. Det ska inte vara den som arbetar dygnet runt för att utmärka 

sig som får flest förmåner.  

Skillnaden mellan Organisation A och Organisation B är vilken anställningsform som medarbetarna 

har. Inom Organisation B kan vi finna många medarbetare som arbetar några timmar i veckan eller 

eventuellt bara på helgen. Om vi ser till Organisation A så finns inte samma kultur av timanställda. 

Det skapar helt olika förutsättningar för vilken makt som organisationen kan utöva. Intervjuperson 

B1 beskrev att när hen var timanställd så ville hen gärna arbeta mer och ofta tackade ja till fler pass. 

Den som har en tillsvidareanställning kan ibland också ta på sig mer arbeta för att eventuellt vilja visa 

sitt engagemang i organisationen. Skillnaden blir att den timanställda får betalt för varje timme den 

arbetar medan den tillsvidareanställda redan har en fast lön och får enbart en större 

arbetsbelastning utan ersättning för det. På så vis kan organisationer använda sig av olika 

anställningsformer för att utöva sin makt. 

Vidare menar Ahrne (1999) att tillgången på kollektiva resurser även skapar en maktrelation mellan 

de olika anställda (Ahrne, 1999:34). Om vi kopplar detta till studiens resultat så kan vi se att en 

intervjuperson beskriver hur hen ibland sätter sina medarbetare på mer arbetsamma positioner än 

sig själv under de pass som intervjupersonen är chef över. Intervjupersonen är beslutsfattande när 

det gäller var de kollektiva resurserna, i det här fallet personal, ska placeras under arbetspasset. Den 

person som då är timanställd sätts på den positionen som anses vara mest arbetssam. 

Som det tidigare framgått så använder sig organisationerna i studien sig av olika internutbildningar. 

Mats Beronius (1986:11) menar att det finns en osynlig makt som inte alltid är uttalad inom 

organisationen. Ett exempel på detta är att när utbildningen är intern så ökar organisationens makt 
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över utbildningens innehåll. Företaget kan då lättare styra vad som visas upp och sägs om 

organisationen under utbildningen. Intervjuperson A2 som arbetade hos en samarbetspartner till 

Organisation A berättade att deras företag var välkomna på internutbildningar hos Organisation A 

men att de ofta inte gav samarbetspartnern samma utveckling då utbildningen ofta var styrd av de 

värderingar som finns hos Organisation A och inte delades fullt ut med samarbetspartnern. Detta kan 

vara ett exempel på hur organisationer koncenterar sina utbildningar enbart mot sin egen 

organisation för att andra företag inte ska kunna använda sig av resursen.  

Som tidigare nämnts i resultatkapitlet så styrde lönen till stor del karriärvalet, speciellt bland yngre. 

Eftersom det är organisationen som äger ansvaret för de ekonomiska resurserna så har de också 

makt att erbjuda en viss summa i lön varje månad. För det företag som vill öka antalet medarbetare 

som vill göra karriär skulle ett högre löneerbjudande kunna vara ett alternativ. Bland de jag intervjuat 

inom banker så var hög personalomsättning inte ett problem då de kontor som tillhörde 

intervjupersonernas kontor låg på mindre orter där medarbetarna tenderade att stanna kvar. Men 

om man tänker sig kontor i en större stad där valet av arbetsplats kan stå mellan ett flertal olika 

banker så förstår man vikten i att erbjuda en lagom summa i lön. Konkurrensen mellan 

organisationerna ökar då också och en medarbetare med stort inflytande kan sätta maktrelationen 

mellan anställd och företag ur spel genom att ta emot erbjudanden från olika organisationer.  

 

6.1.3. Tillhörighet 

Olika organisationer ställer olika krav på sina medarbetare för vad som krävs för att få tillgång till de 

kollektiva resurserna. En intervjuperson som ingått i denna studie har märkt av att hen medvetet har 

valt att arbeta fler timmar för att visa att hen vill gå vidare inom organisationen. En intervjuperson 

har även valt att flytta då organisationen erbjöd en tjänst på annan ort. På så vis är det viktigt för 

företaget att inte alla får tillgång till de kollektiva resurserna utan att det är en exklusiv, utvald skara 

som får delta (Ahrne, 1999:30-31).  

Eftersom det är organisationen som är beslutsfattaren gällande de kollektiva resurserna så måste 

medarbetaren anstränga sig för att få ta del av dem. En av intervjupersonerna beskrev hur hen, innan 

hen fick sin nuvarande position, alltid tackade ja till att arbeta ett extra pass för att visa sin vilja i att 

gå vidare i organisationen. Det gjorde att hen arbetade väldigt mycket under en period. 

Medarbetarna vill vara delaktiga och engagerade i organisationen om de märker att ett sådant 

engagemang ger ökade möjligheter till att få ta del av organisationens kollektiva resurser.  

En av intervjupersonerna berättade att de anställda på företaget som hade en vilja att gå vidare 

kunde söka till ett karriärprogram som Organisation B anordnade. Av alla som sökte blev bara 20 

stycken utvalda av företaget och det var därför viktigt att i ansökan kunna visa på konkreta exempel 

hur man engagerat sig i sitt arbete. Utan att kunna visa på engagemang så blir man inte antagen och 

får inte samma möjligheter att tillhöra den grupp som får gå vidare i sin utveckling (Ahrne, 1999:30-

31). Inom Organisation A fanns inte samma uttalade karriärprogram dit de anställda kunde söka sig 

utan utbildningen skedde mer individuellt utifrån de önskemål som fann från både medarbetaren 

och företaget. Precis som varför Organisation B inte har löpande utbildning för alla anställa så kan 

detta bero på den höga personalomsättningen. Det skulle vara ohållbart om varje individ inom 
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Organisation B skulle få en individuell utvecklingsplan. För en så pass stor organisation med hög 

personalomsättning underlättar det om alla går samma utbildning inom samma karriärprogram. 

6.2. Avslutande diskussion 

Jag kommer i den avslutande diskussionen börja med att besvara de frågeställningar jag haft samt 

därefter koppla mitt resultat med den tidigare nämnda forskning som bedrivits inom ämnet. 

6.2.1. Besvara frågeställningar 

Med utgångspunkt i det resultat jag fick fram genom intervjuer tycker jag mig kunna säga att det 

finns en styrning av de anställda genom att erbjuda dessa möjligheter till karriär. Ofta är inte 

styrningen uttalad och ingenting som personalen själva lägger märke till. När jag nu kunnat 

konstatera att det finns en existerande styrning via karriärmöjlighet så kommer vi till frågan hur 

organisationerna använder sig av karriärmöjligheterna som styrning?  

Under intervjuerna har det framkommit att det inom Organisation A oftare var den enskilda 

medarbetaren som fick uttrycka sin vilja att gå vidare inom företaget. Inom Organisation B var det 

däremot upp till chefen att motivera sina anställda och berätta om de möjligheter som företaget 

kunde erbjuda.  

Vidare kan man se olika metoder som används. Det tydligaste exemplet på metod för styrning som 

organisationerna använder sig av som framkommit under studiens gång är hur intervjupersonerna 

berättar om förflyttning inom organisationen till annat ort. Organisationen behöver fler medarbetare 

eller behöver fylla en specifik position på en vis ort och ger därför medarbetare på en annan ort 

erbjudande om att få stiga i position inom företaget mot att de går med på att flytta till den ort där 

behovet för tillfället finns. 

De företag som beskrivs i denna studie använder sig som tidigare nämnts nästan enbart av 

internutbildningar. Även det skapar en styrning för att behålla personalen. Hade utbildningen varit 

extern så hade den fungerat mer generellt hos alla företag. Vid en internutbildning får du som 

medarbetare endast fördjupade kunskaper inom den organisationen du redan arbetar inom. Det kan 

göra att medarbetaren inte blir lika eftertraktad på arbetsmarknaden som om den hade haft en 

generell utbildning.  

Anledningen till att organisationerna erbjuder den sortens vidareutbildning beror inte bara på att de 

vill behålla personalen inom organisationen utan även för att inte andra organisationer ska kunna ta 

del av den utbildning som företaget har bekostat.  

Det framkom under intervjuerna att det fanns vissa övergripande personlighetsegenskaper som 

efterfrågades av organisationen. Den som visar intresse för att vilja utvecklas blir uppmuntrad till att 

fortsätta inom organisationen. Båda organisationerna i denna studie samt utifrån det som framkom 

under intervjun med intervjuperson 5 visade på att organisationer belönar medarbetare som tar 

egna initiativ och visar en egen vilja till utveckling. Dessa individer blev oftare erbjudna möjligheter 

till vidare karriär till skillnad från de medarbetare som följde med strömmen utan att vara drivande. 

Intervjuperson 5 menade att det är dessa individer som blir uppmärksammade men att hen anser 

mixen av olika individer på arbetsplatsen som viktig, någonting hen försökt att arbeta med inom 

organisationer. 
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6.2.2. Koppling till tidigare forskning 

Den tidigare forskningen har bland annat handlat om vad som gör ett företag framgångsrikt. Bland 

dessa framgångsfaktorer finner vi ett flertal som bygger på att de anställda är rätt medarbetare på 

rätt plats samt att medarbetaren har relevant utbildning för arbetet.(Ulrich & Smallwood, 2004) Den 

första faktorn om att ha rätt medarbetare på rätt plats går att ifrågasätta utifrån min studie då det 

inte framgick att organisationen medvetet placerade specifika personer på vissa positioner. Det 

ifrågasattes också under en intervju om den som var villig att bli ledare alltid var den bästa ledaren. 

Intervjuperson 5 nämnde också att hen alltid utgick efter personliga egenskaper för ett yrke kunde 

alla lära sig, däremot kan inte alla lära sig att bli bra ledare. 

Covaleski et al (1998) menar i sin forskning att ett mentorskap kan fungera som en form av styrning i 

organisationen. Av det som framkommit under mina intervjuer använder sig inte organisationerna A 

och B av uttalade mentorskapsprogram. Däremot kan man välja att se alla chefer som en form av 

mentor. Speciellt inom Organisation B framställs det som en nära relation mellan 

restaurangchefsassistenten och dennes restaurangchef. En sådan relation anser jag även kan ses som 

en form av mentorskap. Intervjuperson B2 beskrev sin restaurangchef som mycket stödjande och 

pushade hen hela tiden framåt inom organisationen. Något jag tycker är tydliga egenskaper hos en 

mentor. 

Den psykologiska forskning som bedrivits under en lång tid inom ämnet motivation har inte belysts i 

min studie men är intressanta ur ett historiskt perspektiv. Idag fokuserar människan mer på de 

högsta delarna i exempelvis Maslows behovspyramid (Porter et al, 2003:6) istället för att fokus ligger 

på att ha mat och tak över huvudet. De allra flesta människor har en trygghet runt omkring sig i form 

av familj, vänner eller kollegor.  
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7. Vidare forskning 

Då detta är ett mycket intressant ämne med många olika infallsvinklar öppnar det för fler studier 

inom problemområdet. Jag kommer därför att här ge exempel på ämnen som skulle fungera som en 

fördjupning eller för att ge en bredare bild av ämnet.  

Jag har även i min studie varit inne på ämnet varför en individ accepterar vissa erbjudanden. Det 

skulle vara intressant att utveckla det resonemanget och undersöka vilka erbjudanden som är mest 

lönsamma för organisationen att erbjuda.  

Det finns sedan tidigare mycket forskning kring arbetsmotivation. Även det skulle jag anse vara 

intressant att fortsätta forska i och studera vad som motiverar en anställd till att arbeta utanför de 

ramar som finns för ens yrkesroll. 

Jag tar i min inledning upp det faktum att en ökad stress inom arbetslivet leder till sjukskrivningar och 

i det långa loppet högre kostnader för organisationen. Det är ett i allra högsta grad viktigt och 

aktuellt ämne som det finns en nytta i att undersöka. Därför ser jag gärna en vidare forskning kring 

ämnet sjukskrivningar till följd av en ökad karriärshets. 

I min studie har jag valt att se på hur organisationer styr sina anställda genom att erbjuda olika 

möjligheter till karriär eller utveckling. Det finns såklart en uppsjö av andra sätt för en organisation 

att styra sina medarbetare och dessa är alla intressanta att undersöka samt jämföra mellan varandra. 
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9. Bilagor 

9.1. Bilaga 1 

Intervjuguide Organisation A 

Bakgrund 

-Beskriv din position inom organisationen samt vilken bransch företaget finns inom.  

-Hur många års erfarenhet av det här eller liknande arbete har du? 

-Har du haft andra anställningar inom organisationen? vilka? 

-Din utbildning? 

 

Karriär inom organisationen 

-Händer det  att anställda inom denna organisation väljer att stanna kvar och göra karriär 

 Vad tror du det beror på? 

 Har du själv gjort det? 

 Hur går det i så fall till? Internutbildning? Tjänstledigt för utbildning osv? 

- Är det önskvärt av organisationen att de anställda stannar kvar? 

Hur visar det sig? 

Vad gör organisationen för att få dem att stanna? 

Vad kan organisationen erbjuda de anställda som motivation? 

-Om inte de anställda stannar kvar vad kan din organisation göra bättre för att erbjuda de anställda 

en utveckling?  

Vad tror du att det beror på? 

-Vad tror du det finns för för/nackdelar med att stanna kvar inom organisationen? 

-Erbjuder organisationen det eller får de anställda ta egna initiativ? 

-Har ni inom er organisation någon form av mentorskapsprogram?  

Varför/varför inte? 

 Vad får ni ut av att ha det? 

-Skillnad Organisation A/samarbetspartnern? Följer samma karriärslinjer/steg? 

-Tror du att människor ställer upp på högre krav p.g.a. risk för arbetslöshet? 
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För vem? 

-Vilka får gå vidare med karriären? Vem bestämmer det? Vad har de då gjort för att få komma 

vidare? 

-De som inte får gå vidare, vad hade de kunnat gjort istället? 

Vad krävs? 

-Vad kräver organisationen av den som vill göra karriär? Ex. flytt, mer arbetsbörda, större ansvar, 

klädkod? 

-Hur ser den typiska medarbetaren ut som gör karriär? 

-Vilken typ av medarbetare gör absolut inte karriär? 

 

Andra erfarenheter 

-Har du tidigare erfarenheter av karriärmöjlighet inom organisationen ? Vad var att föredra? 
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9.2. Bilaga 2 

Intervjuguide Organisation B 

 

Bakgrund 

-Beskriv din position inom organisationen samt vilken bransch företaget finns inom.  

-Hur många års erfarenhet av det här eller liknande arbete har du? 

-Har du haft andra anställningar inom organisationen? vilka? 

-Din utbildning? 

 

Karriär inom organisationen 

-Händer det  att anställda inom denna organisation väljer att stanna kvar och göra karriär 

 Vad tror du det beror på? 

 Har du själv gjort det? 

 Hur går det i så fall till? Internutbildning? Tjänstledigt för utbildning osv? 

-Är det önskvärt av organisationen att de anställda stannar kvar? 

Hur visar det sig? 

Vad gör organisationen för att få dem att stanna? 

Vad kan organisationen erbjuda de anställda som motivation? 

-Om inte de anställda stannar kvar vad kan din organisation göra bättre för att erbjuda de anställda 

en utveckling? Vad tror du att det beror på? 

-Vad tror du det finns för för/nackdelar med att stanna kvar inom organisationen? 

-Erbjuder organisationen det eller får de anställda ta egna initiativ? 

-Har ni inom er organisation någon form av mentorskapsprogram?  

Varför/varför inte? 

 Vad får ni ut av att ha det? 

-Utbildningsprogram X, vad är det?  Berätta mer om det? Vad tycker du om det? Vad krävs för att bli 

antagen? 
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För vem? 

-Vilka får gå vidare med karriären?  

Vem bestämmer det? 

Vad har de då gjort för att få komma vidare? 

-De som inte får gå vidare, vad hade de kunnat gjort istället? 

 

Vad krävs? 

-Vad kräver organisationen av den som vill göra karriär? Ex. flytt, mer arbetsbörda, större ansvar, 

klädkod? 

-Hur ser den typiska medarbetaren ut som gör karriär? 

-Vilken typ av medarbetare gör absolut inte karriär? 

-Tror du att människor ställer upp på mer i rädsla av att förlora sitt jobb i den rådande 

arbetslösheten? 

 

Andra erfarenheter 

-Har du tidigare erfarenheter av karriärmöjlighet inom organisationen ? Vad var att föredra? 
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9.3. Bilaga 3 

Intervjuguide för e-post  

Organisation B 

 

-Vilken är din position inom organisationen?’ 

-Hur länge har du arbetat inom organisationen? 

-Vilka tidigare positioner har du haft inom samma organisation 

 

-Händer det  att anställda inom organisationen väljer att stanna kvar och göra karriär? 

 Vad tror du det beror på? 

 

-Hur ser en typisk karriärsstege ut inom Organisation B? 

-Är det önskvärt av organisationen att de anställda stannar kvar? 

-Vad kan Organisation B erbjuda den som vill göra karriär? T.ex. i form av utbildningar 

-Är det oftast personer som blir plockade av organisationen eller är det medarbetaren själv som får 

säga till att den vill vidareutvecklas inom företaget? 

-Vilka egenskaper är önskvärda hos den som vill utvecklas inom Organisation B? 

-De anställda som inte väljer att gå vidare inom företaget, vad tror du att ni kan förbättra för att få 

dom att stanna? 

-Vad kräver organisationen av den som vill göra karriär? T.ex. flytt, mer arbetsbörda, större ansvar, 

andra kläder 

 


