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Sammanfattning  
 

Titel: Intern rörlighet inom kommunal verksamhet. 

Nivå: Kandidatnivå/C-uppsats i Personal och Arbetsliv, 15 hp. 

Författare: Tina Asplund & Johanna Bjerre. 

Handledare: Jennifer Hobbins. 

Datum: 2014-06-05. 

 

 

 

Syfte  Denna undersökning är en personalvetenskaplig uppsats som har till syfte 

att undersöka den anställdes förutsättningar och inställning till den interna 

rörligheten inom kommunal verksamhet.  

 

Metod  Tidigare forskning inom området har huvudsakligen gjorts ur ett 

kvalitativt perspektiv och därför vill vi komplettera med en kvantitativ 

ansats där arbetstagaren står i fokus. Undersökningen omfattar 

heltidsanställda inom två av koncernen Karlstads kommuns förvaltningar 

genom deltagande i enkätundersökning. Dessa två förvaltningar är 

Arbetsmarknads- och socialförvaltningen samt Teknik- och 

fastighetsförvaltningen. 

 

Teori I teoridelen presenteras tidigare forskning och teorier med relevans för att 

besvara syftet och frågeställningen i uppsatsen. Teorin utgör även grunden 

för utformningen av enkätfrågorna. Den teoretiska referensramen 

fokuserar på inriktningarna motivationsteorier, Karaseks krav- och 

kontrollmodell, intern rörlighet, arbetsmiljö, och Work Life Balance. 

  

Resultat     Det finns ett flertal faktorer som påverkar den interna rörligheten, dock 

påverkar den anställdes situation i vilken utsträckning faktorerna påverkar 

arbetstagarens inställning samt förutsättningar till den interna rörligheten. 

Vi har dock sett att lön, status och utvecklande arbetsuppgifter påverkar 

oavsett om arbetstagaren är nöjd eller missnöjd med sin nuvarande 

arbetssituation.   

 

 

 

 

 

 

Nyckelord: Mobilitet, intern rörlighet, intern arbetsmarknad, personalomsättning, kommunal 

verksamhet. 
 



Abstract 
 

Titel: Internal mobility within the public sector.  

Grade: Bachelor degree in Working Life Science, 15 ECTS Credits. 

Authors: Tina Asplund & Johanna Bjerre. 

Mentor: Jennifer Hobbins. 

Date: 2014-06-05. 

 

 

 

Purpose   This study is a personnel scientific thesis which aims to investigate the 

employees' circumstances and attitude to internal mobility within the 

public sector. 

 

 

Method  Previous research in this area has been done from manly a qualitative 

perspective and therefore we want to supplement with a quantitative 

approach, where the employees are in focus. The survey covers full-time 

employees' in two of the divisions of the group Karlstad municipality 

through participation in a survey. The departments are Social Services and 

Technical Service and Property Management. 

 

 

Theory In the theoretical part we present previous research and theories relevant 

to answer the purpose and the question in the essay. The theory also 

provides a basis for the design of the survey questions. The theoretical 

framework focuses on motivation theories, Karasek's demands and control 

model, internal mobility, work environment and Work Life Balance. 

 

 

Result     There are several factors that affect the internal movement, however, it is 

situational to what extent the factors affecting the employee's attitude and 

condition. However, we have seen that salary, status and developmental 

tasks affects whether the employee is satisfied or dissatisfied with their 

current work situation. 

 
 

  

 
 

Keywords: Mobility, internal mobility, internal labour market, employee turnover, public 

sector. 
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1. Inledning 

Detta kapitel inleds med bakgrund och problemdiskussion till studien. Sedan presenteras 

studiens syfte samt vilka frågeställningar som skall besvaras. Därefter följer en definition av 

intern rörlighet som utgör ett centralt begrepp i studien. Avslutningsvis beskrivs den 

avgränsning som finns i studien samt disposition för kommande kapitel. 

 
Under 1900-talet framträdde ett intresse för personalomsättning. Organisationer strävade efter 

att minska sin personalomsättning maximalt för att kunna reducera kostnaderna för tillsättning 

av ny personal. Efter andra världskriget tog nationalekonomerna över taktpinnen och då blev 

positiv rörlighet det centrala begreppet, istället för att se arbetskraftens omsättning som något 

negativt. Utifrån det utvecklades karriärsystem och interna arbetsmarknader. Organisationerna 

satsade på utbildning av personal och målet var också att bevara kunskapen inom 

organisationen. Efter andra världskriget har diskussionerna rört huruvida rörligheten leder till 

ökad eller minskad kompetensförsörjning inom företagen (Von Otter 2004:99f). Intern rörlighet 

är en av många viktiga frågor i organisationers strategiska kompetensförsörjning. Detta 

eftersom arbetsmarknaden idag är föränderlig med en snabb teknologisk utveckling och med 

ökade konkurrensen vilket bidrar till att organisationer måste skapa konkurrensfördelar. För att 

kunna behålla och attrahera nuvarande samt framtida arbetstagare är det viktigt att 

organisationer kan erbjuda goda utvecklingsmöjligheter och karriärvägar (Hallqvist 2005:1ff). 

Furåker (2004:7) har i en empirisk studie nått slutsatsen att trots att vi lever i ett flexibelt 

samhälle har inte den generella rörligheten på svensk arbetsmarknad ökat de senaste 

decennierna. Det är därför intressant att undersöka arbetstagarnas inställning till intern rörlighet. 

Under den verksamhetsförlagda utbildningen hösten år 2013 fick Johanna Bjerre i uppdrag av 

koncernen Karlstads kommun att undersöka hur den interna rörligheten kan utvecklas ur ett 

organisatoriskt perspektiv. Detta eftersom politikerna givit ledningen i uppdrag att satsa på den 

interna rörligheten för att gynna koncernens strategiska kompetensförsörjning. Under denna tid 

väcktes ett intresse för att studera medarbetarnas inställning och förutsättning till intern 

rörlighet. Att undersöka kommunal verksamhet var extra intressant eftersom branschen inte är 

vinstdrivande och inte heller utsatt för konkurrens i samma utsträckning som privat sektor. 

Vidare var det intressant att undersöka koncernen Karlstads kommun eftersom de själva anser 

att de har en låg personalomsättning vilket bidrar till att få tjänster annonseras ut. Det här 

påverkar både de anställdas möjligheter till att byta tjänster internt samt att få arbetstagare 

rekryteras externt vilket kan resultera i brist på nytänkande och kompetensförsörjning.  

Tidigare C-uppsatser om intern rörlighet har undersökts utifrån en kvalitativ ansats och 

studierna har utgått från ett organisatoriskt perspektiv. Andersson och Fernström (2005) samt 

Lockings (2013) uppsatser har kommit fram till, för att en ökad intern rörlighet skall utvecklas i 

organisationen krävs det att medarbetarna känner till att möjligheten finns. För majoriteten av 

de anställda spelar det dock ingen roll genom vilken kommunikationskanal det här sker genom. 

Arbetsgivaren måste även kunna erbjuda goda karriärvägar och utvecklingsmöjligheter för att 

den interna rörligheten ska kunna gynnas. Gällande chefer utgör de en viktig roll för att 

motivera de anställda till att röra på sig. De chefer som uppmuntrar till intern rörlighet 

motiverar sina anställda medan revirtänkande chefer begränsar dem. Slutligen kom Anderson 

och Fernström (ibid) och Lockings (ibid) fram till att anställda motiveras till att byta arbete, om 
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bytet resulterar i ett yrke med högre status. Vidare kom de även fram till att det krävs ett 

samarbete mellan organisationers olika funktioner för att kunna uppnå ett gemensamt mål och 

samordning gällande den interna rörligheten. 

Sammanfattningsvis kan sägas att tidigare studier visar på att det finns faktorer som påverkar 

den interna rörligheten. Dock visar studierna inte på hur stora sambanden är i relation till 

varandra eftersom de utgår från en kvalitativ ansats. Därför är det intressant att undersöka den 

interna rörligheten ur ett kvantitativt perspektiv för att kunna ta reda på till vilken grad olika 

faktorer påverkar den interna rörligheten.  

 

1.1.     Centralt begrepp 

Intern rörlighet syftar i denna studie till att arbetstagaren själv önskar förflyttning till annan 

befattning eller tjänst inom koncernen Karlstads kommun. Förflyttningen kan antingen ske 

vertikalt, vilket syftar till förflyttning uppåt eller nedåt i organisationen, eller horisontellt 

och omfattar då förflyttning mellan funktioner eller yrkesbefattningar som befinner sig på 

samma nivå i organisationen. 

Ett begrepp som ofta används i samband med intern rörlighet är mobilitet. I denna studie syftar 

mobilitet på den generella rörligheten på svensk arbetsmarknad. 

 

1.2. Syfte och frågeställningar 

Mot bakgrund av ovanstående har vi valt att fokusera på intern rörlighet utifrån arbetstagarens 

perspektiv. Syftet med studien är därmed att undersöka vilken inställning och förutsättningar 

som finns för intern rörlighet inom kommunal verksamhet. Genom att ställa olika faktorer 

gentemot intern rörlighet och mot varandra, hoppas vi kunna ta reda på vilka faktorer som i 

störst utsträckning påverkar intern rörlighet. Studiens huvudfrågeställning är följande: 

”Hur ser arbetstagarnas inställning och förutsättning ut för den interna rörligheten inom 

kommunal verksamhet? ” 

Mer specifikt arbetar vi utifrån följande frågeställningar: 

 Vilka faktorer påverkar intern rörlighet ur ett arbetstagarperspektiv?  

 I vilken utsträckning påverkar dessa faktorer intern rörlighet?  

 

1.3.     Avgränsning 

Studiens utgångspunkt är att intern rörlighet ses som något gynnande för organisationen. De 

eventuella negativa sidor som intern rörlighet kan medföra kommer därför inte beröras i studien, 

förutom i diskussionsdelen. Detta eftersom syftet inte ligger på för- och nackdelar med intern 

rörlighet utan syftet är istället att ta reda på arbetstagarnas inställning och förutsättning för den 

interna rörligheten inom organisationen. Studien har begränsats till att studera den interna 

rörligheten inom kommunal verksamhet, där ytterligare en avgränsning kommer göras till två 

av koncernen Karlstads kommuns nio förvaltningar. Dessa förvaltningar är Arbetsmarknads- 

och socialförvaltningen samt Teknik- och fastighetsförvaltningen. Anledningen till denna 

avgränsning beror främst på att dessa förvaltningar representerar en mjuk respektive hård 

förvaltning och kan därmed ses som representativa för hela kommunen. Slutligen utgår 

undersökningen från ett arbetstagarperspektiv där en avgränsning till heltidsanställda kommer 
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göras eftersom antalet deltidsanställda är så pass få kan deras anonymitet därmed inte garanteras.  

 

1.4.     Disposition 

Uppsatsen är uppdelad i åtta olika kapitel. I kapitel två förklaras de teorier och tidigare 

forskning som vi tagit del av och anser är relevanta i förhållande till studiens syfte samt för att 

besvara vår frågeställning. Därefter följer kapitel tre, där läsaren ges en förklaring till val av 

ansats samt val av teoretisk referensram och undersökningsgrupp. Vidare i kapitlet beskrivs vårt 

tillvägagångssätt från det att forskningsfrågan utvecklades tills det att arbetet färdigställts. 

Kapitlet avslutas med metodkritik och redogörelse för de etiska riktlinjer som vi tagit hänsyn 

till. Det leder oss sedan vidare till kapitel fyra där vi presenterar våra resultat och sedan vidare 

till kapitel fem där vi analyserar resultaten genom att återkoppla till den teoretiska 

referensramen. Slutligen når vi det sista kapitlet, den sammanfattande diskussion, där vi 

besvarar vår frågeställning i en slutsats och diskussion samt avslutar arbetet med förslag till 

vidare forskning. De övriga kapitel efter den sammanfattande diskussionen omfattar våra 

referenser samt bilagor. 
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2. Teoretisk referensram 

I detta kapitel kommer den litteratur och tidigare studier presenteras som anses relevanta för 

att öka förståelsen för studieområdet. Till den teoretiska referensramen har vi valt att fokusera 

på följande inriktningar: motivationsteorier, Karaseks krav- och kontrollmodell, intern 

rörlighet, arbetsmiljö och slutligen Work Life Balance. Denna teoretiska referensram 

kommer längre fram i uppsatsen att knytas an till studiens resultat. 

 

2.1.     Motivationsteorier 

Traditionellt sett har behovsteori utgjort grunden för förståelsen för motivation i 

organisationer. Det viktiga är att organisationerna utformas så att de mänskliga behoven som 

motiverar den enskilde blir tillgodosedda (Jacobsen & Thorsvik 2008:260). För att se vad som 

påverkar arbetstagarens motivation till en god intern rörlighet har vi valt att använda oss av 

Maslows behovshierarki och Herzbergs tvåfaktormodell. 
 

2.1.1. Maslows behovshierarki 

Maslow et al. (1987:xxxiii) påstås vara en av de mest inflytelserika psykologerna och en av de 

viktigaste bidragsgivarna till vår moderna syn på mänsklig natur. Han är bland annat grundaren 

till Hierarchy of Needs som idag är en klassiker inom motivationsteori och vars modell visas på 

nästkommande sida (se figur 1). Hierarchy of Needs, på svenska behovshierarkin, grundar sig i 

en forskning där Maslow (1954:7ff) undersökt vad som motiverar människor. Han kom i sin 

undersökning fram till att anställda motiveras av självförverkligande och förändring genom 

personlig utveckling. För att uppnå personlig utveckling finns det i behovshierarkin fem 

nivåer av behov som en individ behöver tillfredsställa för att nå självförverkligande. Teorin 

utgår från att den första nivån måste uppfyllas innan nästa nivå av självförverkligande kan 

uppnås, det påstås alltså finnas en hierarki över de fem olika behoven. 

Det första behovet som en individ behöver uppfylla är ”The Physiological Needs”. Dessa utgörs 

av grundvillkoren för överlevnad såsom luft, vatten, mat, värme, sömn med mera. När behovet 

är tillfredsställt menar Maslow et al. (1987:15) att individen motiveras till att sträva efter nya 

behov. Anledningen till detta är att människan sällan uppnår ett konstant stadium av full 

tillfredställelse, utan tillfredsställelse är något som varar endast under en kortare period. Efter 

att ha tillfredsställt de fysiologiska behoven uppstår ett behov av ”The Safety Needs”. Dessa 

kännetecknas av att individen önskar känna säkerhet i att bevara grundförutsättningarna för 

överlevnad från det första steget, det vill säga att individen förutom en önskan om säkerhet 

också önskar ha stabilitet, struktur, skydd och liknande (Maslow et al. 1987:18). När både de 

fysiologiska och säkerhetsbehoven är uppfyllda uppstår behov av ”The Belongingness and Love 

Needs”. Med det menas att individen har ett behov av att känna kärlek, tillgivenhet samt 

samhörighet både i privatlivet och utanför. När detta behov inte är tillfredsställt upplever 

individen en saknad av bland annat vänner och kollegor samt ett behov av att interagera med 

andra människor (Maslow et al. 1987:20). På senare år har även andra forskare kommit fram till 

teorier liknande Maslows behovhierarki. ”Belongingness hypothesis” är en hypotes myntad av 

Baumeister och Leary (1995:497) som beskriver människans sociala behov. Baumeister och 

Leary (Ibid) antar också i sin hypotes att människor har behov av att tillhöra sociala grupper 

vilket kan kopplas till det tredje steget i behovshierarkin. Detta eftersom grupper medför att 
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individen kan återskapa känslan av säkerhet liknande den från sina föräldrar när individen var 

liten. Baumeister och Leary (1995:497) liknar människans behov av sociala relationer med 

andra grundläggande behov så som hunger och törst vilket återanknyter till det första steget i 

behovshierarkin. Forskarna menar att en person som inte ätit kommer känna hunger, och på 

samma sätt kommer en person som inte interagerar socialt känna sig olycklig och ensam. 

Den fjärde nivån i behovshierarkin är ”The Esteem Needs” och kan sägas omfatta två typer 

av behov. Det första behovet omfattar bland annat längtan efter att känna uppskattning, 

självständighet samt frihet och det andra behovet avser längtan efter status, berömmelse och ära 

samt uppmärksamhet (Maslow et al. 1987:21). 

När alla dessa fyra behov är tillfredsställda kan det hända att individen efter ett tag fortfarande 

utvecklar ett missnöje eller rastlöshet. Maslow et al. (1987:22) menar att det endast är när 

individen är sann mot sin egen natur, det vill säga gör det han eller hon är anpassad för att 

göra här i livet som denne utvecklar ett behov av självförverkligande. Maslow (Ibid) tar 

exempelvis upp att en person född till musiker själv upplever att denne måste göra musik för att 

nå självförverkligande i livet. 

 
 

 

2.1.2. Herzbergs tvåfaktorsmodell 

Under 1960-talet utförde Herzberg, Mausner och Snyderman (2002) en studie om anställdas 

attityder till deras arbeten. Det Herzberg et al. (2002) kom fram till i undersökningen var att när 

majoriteten av respondenterna svarat att de var nöjda med sitt arbete kopplade de nöjdheten till 

faktorer relaterade till deras arbetsuppgifter, framgångsfaktorer samt till deras möjlighet att 

utvecklas i arbetet. Dessa faktorer kom Herzberg et al. (ibid) att kalla för motivationsfaktorer. 

Som framkommer i figur 2 ingår faktorerna erkännande, prestation, möjlighet till personlig 

utveckling, karriärutveckling, ansvar och arbetet i sig i motivationsfaktorerna. Anställdas 

missnöje relaterade forskarna däremot inte till faktorer med anknytning till själva arbetet, utan 

istället fanns ett starkt samband mellan missnöje och omgivningen i arbetet. Dessa faktorer har 

Herzberg et al. (2002:113) valt att kalla för hygienfaktorer och de omfattar faktorer med 

anknytning till psykisk ohälsa på arbetsplatsen. Lön och andra förmåner, arbetsförhållanden, 

relationer mellan chef och medarbetare samt anställningstrygghet är några av hygienfaktorerna. 

Figur 1. Hierarchy of Needs. 
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En viktig skillnad mellan motivationsfaktorer och hygienfaktorer är att de sistnämnda endast 

verkar för att minska vantrivseln på arbetsplatsen. Det innebär att hygienfaktorer inte kan öka 

anställdas motivation eller nöjdhet utan endast få den anställda att känna sig mindre missnöjd 

med sin situation, det vill säga att de har en förebyggande effekt. Motivationsfaktorer däremot 

kan påverka anställdas attityd och motivation till arbetet positivt eftersom de tillfredsställer 

individens självförverkligande i arbetet (Herzberg et al. 2002:144). 

 

2.2.     Karaseks Krav- kontrollmodell 

På 70-talet lanserades en modell över psykosociala arbetsförhållanden och dess effekt på 

hälsa. Modellen kom att döpas till krav-kontrollmodell (Karasek & Theorell 1990:31f) och 

används för att studera hur arbetsförhållanden och kompetensanvändningen ser ut på 

arbetsplatser. Modellen studerar även hur kontrollen från överordnade ser ut. Begreppet krav i 

modellens namn syftar till arbetsuppgifternas tempo och kvalifikation. Kontrollbegreppet avser 

individens möjlighet att påverka sitt eget arbete och möjligheten att utnyttja sina färdigheter. 

Modellen utgår därför från relationen mellan krav, kontroll (beslutsutrymme) och stöd. Som 

visas i figur 3 nedan är modellen uppdelad i fyra olika typer av psykosociala arbetskategorier 

som står i relation till höga och låga nivåer av krav och kontroll. De fyra olika kategorierna 

är: aktiva-, passiva-, högstress- och lågstress arbeten (Karasek & Theorell 1990:31f). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Högstressarbete – är när kraven är höga och individens eget beslutsutrymme är lågt. Inom 

denna typ av arbete är risken störst att arbetstagaren blir psykiskt påverkad och får effekter som 

Figur 3. Krav-kontrollmodell. 

Figur 2. Herzberg tvåfaktormodell. 
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till exempel trötthet, ångest och fysisk sjukdom (Karasek & Theorell 1990:31f). 

Lågstressarbete – utmärks av låga krav och hög kontroll. Eftersom handlingsfriheten är stor får 

arbetstagaren möta varje utmaning själv samtidigt som låga krav ställs på arbetstagaren. Enligt 

Karasek och Theorell (1990:36) har arbetstagare i denna typ av arbeten en låg psykologisk 

påfrestning, vilket resulterar i lägre hälsorisker. 

Aktivt arbete - karakteriseras av höga krav (arbetsbelastning) och även hög kontroll. Dessa 

typer av yrken ställer stora krav på individen och karakteriseras av att vara omväxlande och 

utvecklande eftersom arbetstagaren får använda sina förmågor på ett kreativt sätt. Anledningen 

till att de höga kraven inte resulterar i en hög stressfaktor beror på att arbetstagaren kan vara 

kreativ och själv får fatta beslut över sin egen arbetssituation. Detta resulterar i att kraven som 

ställs inte blir övermäktiga. Den som befinner sig i den aktiva arbetssituationen under en längre 

tid kan utveckla en känsla av kunnighet som resulterar i att arbetstagaren klarar av perioder med 

högt arbetstempo (Karasek & Theorell 1990:35). 

Passivt arbete - innebär att arbetstagaren både har låga arbetskrav och låg kontroll. Inom 

dessa typer av yrken är det vanligt med låg motivation och utvecklingsgrad (Karasek & 

Theorell 1990:36ff). 

Modellen omfattar även en stressdiagonal respektive aktivitetsdiagonal. Ju längre ut på 

aktivitetsdiagonalen en individ befinner sig desto mer intressant, stimulerande och utvecklade är 

arbetet enligt modellen. Gällande stressdiagonalen blir risken för ohälsa som till exempel 

utbrändhet större ju längre ut en individ befinner sig på diagonalen. Det som skiljer sig mellan 

de aktiva och högstressarbetena är graden av kontroll (Karasek & Theorell 1990:36ff). Den 

ursprungliga modellen har sedan utvecklats och kompletterats av Johnson och Hall (1988) 

som valt att lägga till socialt stöd som en faktor. Detta innebär att modellen gjorts om till en 

tredimensionell modell, vilket vi kan se i figur 4. I den utvecklade modellen framkommer det 

att arbeten som omfattas av socialt stöd klassificeras som kollektiva arbeten och arbeten där 

socialt stöd inte finns anses istället vara isolerade arbeten.  

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 

Den mest optimala situationen för arbetstagaren är när måttliga krav ställs samtidigt som 

arbetstagarna upplever egenkontroll över sitt eget arbete samt har ett högt stöd från kollegor och 

Figur 4. Utvecklad krav-kontrollmodell. 
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arbetsledning. Detta resulterar i att anställda blir mer aktiva, får en bättre användning av 

sina kunskaper och stimuleras till att utvecklas inom sitt yrke (Johnson & Hall 1988). Den 

vanligaste anledningen till att stress uppstår i arbetslivet beror enligt Karasek och Theorell 

(1990:38f) på att arbetstagaren har höga arbetskrav, liten egenkontroll och bristande socialt 

stöd. Enligt Lennerlöf (1991:192f) har den sociala aspekten fått en allt större betydelse i 

arbetslivet och idag anser många arbetstagare att de sociala relationerna med arbetskamraterna 

utgör den mest positiva delen av arbetsförhållandena. Det finns även forskningsresultat som 

visar på att de påfrestningar en individ utsätts för kan motverkas om arbetstagaren upplever ett 

socialt stöd från andra. 

 

2.3.     Intern rörlighet 

Enligt Aronsson, Dallner och Gustafsson (2000:5) finns stora fördelar med intern rörlighet 

och många arbetstagare är intresserade av att röra på sig. Trots detta tyder tidigare statistiska 

uppgifter på att få faktiskt byter tjänster internt (Furåker 2004:64ff). Det här har väckt 

frågor om varför inte intern rörlighet sker mer frekvent i praktiken och hur organisationer kan 

främja detta (Hallqvist 2005:1). Von Otter (2004:99f) menar att en anledning till att få 

arbetstagare byter tjänster internt är att det finns effektiviseringsproblem på dagens 

arbetsmarknad. När en ledig vakans uppstår tillsätts ibland inte någon ny anställd. Detta 

eftersom många av dagens organisationer strävar efter att slimma verksamheterna och även att 

den tekniska utvecklingen ersätter en del arbetsmoment, vilket skapar färre arbetstillfällen i en 

del branscher. Exempel på detta är när en arbetstagare går i pension och istället för att anställa 

någon ny, delas dennes arbetsområde upp bland redan befintligt anställda eller så ersätts vissa 

arbetsmoment av tekniken. En annan orsak till att få byter tjänster i praktiken beror på att vi i 

Sverige har ett högt anställningsskydd vilket gör det svårt för arbetsgivare att säga upp anställda. 

Detta resulterar i att få tjänster behöver tillsättas och resulterar i en låg rotation som bidrar till en 

lägre intern rörlighet (ibid). 

Intern rörlighet handlar om individens utveckling och livskvalitet samt organisationers 

kompetensutveckling (Hallqvist 2005:1). En viktig fördel som intern rörlighet medför till 

organisationen är konkurrensfördelar. Att ha medarbetare med rätt kompetens blir allt viktigare 

för organisationer som vill nå framgång, utvecklas och hävda sig i den allt hårdare och mer 

globala konkurrensen. Därför har kompetensförsörjning fått en allt viktigare del i det strategiska 

arbetet (Anttila 1999:17ff).  En annan viktig aspekt av intern rörlighet är att det möjliggör en 

flexibel arbetsstyrka med tidigare erfarenheter inom olika delar av verksamheten och att 

arbetstagarna blir mer anpassningsbara till en föränderlig omvärld (Hansson 1997:149). 

Risken för att förlora kompetent personal ökar även om organisationen inte kan erbjuda sin 

personal möjligheter till intern utveckling eftersom den anställda då inte kan klättra eller 

förflytta sig inom organisationen (Hallqvist 2005:45). 

Genom en god intern rörlighet menar Backhaus och Tikoo (2004:501ff) att Employer 

Branding (arbetsgivarvarumärket) även kan stärkas, detta i och med att om anställda 

upplever att det finns goda utvecklingsmöjligheter inom organisationen kommer detta att 

signaleras utåt. Employer Branding handlar om att skapa och stärka sitt varumärke som en 

attraktiv arbetsgivare för att kunna attrahera, rekrytera och även behålla önskvärda medarbetare. 

För att få in nytänkande och skapa utvecklingsmöjligheter inom organisationen krävs enligt 
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Staw (1980:253f) att det finns en god personalomsättning. I figur 5 nedan presenteras en teori 

inspirerad av Abelson och Baysinger (1984:331ff), som beskriver relationen mellan 

personalomsättning och effektivitet i en organisation. 

 

 

Staw (1980:253ff) menar att organisationer med låg personalomsättning får sämre möjligheter 

till att rekrytera kompetent personal, eftersom det inte uppstår lediga vakanser och möjligheten 

till avancemang blir därför liten. Bristande möjligheter till avancemang kan även leda till lägre 

arbetsmoral och motivation hos de anställda, vilket i sin tur kan resultera i ineffektivitet. Det 

kan även resultera i att de anställda saknar ny input vilket medför att de blir alltför homogena, 

vilket lätt kan resultera i en stagnation. Det här kan leda till att organisationen får svårare att 

anpassa sig efter den föränderliga arbetsmarknaden. Enligt Gibson (2003:58) kan även risken 

för konflikter öka då personalomsättningen blir för låg. Vidare anser Staw (1980:253ff) att 

viktigaste effekterna av en optimal personalomsättning är tillförseln av nya idéer och kritiskt 

tänkande eftersom det utvecklar organisationens processer. Dock kan även en för hög 

personalomsättning skapa problem eftersom upplärning, utveckling och socialisering av 

nyanställda kräver mycket resurser i form av chefers och kollegors tid och engagemang. Vid 

en hög personalomsättning kan det även lätt ske verksamhetsstörningar då nyckelpersoner eller 

ett stort antal anställda försvinner. Risken med hög personalomsättning är även att tillförseln av 

nya idéer blir så stor att den kan rubba organisationskulturen, det är därför viktigt att hitta en bra 

balans i personalomsättningen. 

För att intern rörlighet ska fungera framgångsrikt krävs att kommunikationen inom 

organisationen stödjer detta. Företaget bör kommunicera öppet med de anställda och berätta vad 

som krävs av dem för att en intern förflyttning skall vara möjlig samt även hur deras 

förutsättningar ser ut. Enligt Di Prete (1987:422ff) utgör informationsbrist ett hinder för 

rörlighet. Vidare menar Garavan och Coolahan (1996:36) att om en medarbetare ska kunna 

konkurrera om lediga tjänster är det grundläggande att den anställde har kännedom om att en 

ledig tjänst ska eller har utlysts. Di Prete (1987:422ff) tror att medarbetare generellt har större 

kännedom om lediga tjänster inom den egna avdelningen eftersom det är där kommunikationen 

Figur 5. Personalomsättningens effekter. 
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i främsta hand sker. Strukturen på kommunikations- och informationssystemet får därför 

betydelse för organisationens rörlighet samt flexibilitet och det är därför viktigt att 

organisationer tydligt använder sig av jobbannonsering vid lediga tjänster (Garavan & Coolahan 

1996:36). 

Andra sätt som arbetsgivare och ledning kan arbeta med för att gynna en friare intern 

arbetsmarknad är att utveckla ett internt webbaserat sökverktyg (Lindmark & Önnevik 

2011:177f). Genom detta möjliggörs intern rörlighet och kostnader som personalförflyttningar 

annars medför kan reduceras. Fortsatt menar Lindmark och Önnevik att det är viktigt att 

kunskap och behov matchas för att kunna skapa en god intern rörlighet. Det är även viktigt att 

personalfunktionen i god tid planerar hur organisationen internt kan vidareutbilda personal för 

att täcka framtida behov. 

Enligt Garavan och Coolahan (1996:35) är det viktigt för en organisation som vill satsa på 

intern rörlighet att sätta upp en tydlig policy eller riktlinjer för hur detta ska hanteras. Eftersom 

det kan öka medarbetarnas vilja till förändring vilket resulterar i mindre kostnader och mer 

struktur. Enligt Garavan (1990:24ff) har även chefen en betydande roll för att främja intern 

rörlighet eftersom chefen har störst möjlighet att påverka anställdas karriär. Det som kan 

utgöra ett hinder för arbetstagares situation är om chefen inte ser någon lönsamhet för att 

utveckla personen vilket kan leda till att samtal om utvecklingsmöjligheter uteblir. Ett annat 

hinder för intern rörlighet är enligt Kotorov och Hsu (2002:46f) oftast mellanchefer eftersom de 

inte vill riskera att bli av med nyckelpersoner. Därför måste arbetsledningen skapa incitament 

för att chefer ska känna sig sporrade att arbeta med rörligheten. För att chefer ska kunna arbeta 

med detta framgångsrikt krävs det att de får rätt underlag från ledningen/personalfunktionen. 

Det är även viktigt att de kan matcha lediga tjänster och personalbehov i framtiden (Garavan 

1990:24ff). Slutligen anses även arbetstagarens motivation och kompetens utgöra en av de 

viktigaste faktorerna för intern rörlighet (Garavan och Coolahan 1996:32ff). Enligt Hallqvist 

(2005:45) har individens inställning till rörlighet förändrats genom att senare generationer 

värderar förändring och yrkesväxling i högre grad. Även viljan för att byta yrke är större och 

mer accepterat bland de senare generationerna. Vilket grundar sig i att balansen mellan 

arbetsliv och privatliv kan gynnas och livskvaliteten kan öka.  

 

2.3.1. Arbetstagarens inställning och förutsättning till intern rörlighet 

Att göra karriär i en organisation har oftast inneburit att arbetstagaren klättrat uppåt i 

organisationen. Dock menar Hansson (1997:149) att även horisontell rörlighet mellan olika 

arbetsuppgifter ökar lärandet och bidrar till att kompetensen hos arbetstagaren utvecklas. 

Gällande arbetstagarnas möjligheter till att göra karriär har Brösamle och Nordström (2011:16f) 

gjort en statlig undersökning om rörlighet och karriär inom statlig förvaltning. De kom fram till 

att kvinnor och män hade samma möjligheter till att göra karriär inom statlig förvaltning. Det 

andra resultatet var att de med en lägre utbildningsnivå hade mindre möjligheter till att göra 

karriär, vilket bland annat beror på att de har färre formella meriter. Statistiska centralbyrån har 

i sin årliga rapport om utbildningsstatistik visat att kvinnor i Sverige vidareutbildar sig i högre 

utsträckning än män. Studien visar även att både kvinnor och män utbildar sig i betydligt högre 

grad än vad arbetstagare gjorde på till exempel 70-talet, vilket resulterar i att arbetsgivare idag 
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kan ställa högre krav på utbildningsnivån hos sina anställda (SCB 2006:4). Aronsson et al. 

(2000:5) fick i deras undersökning om arbetsplatsinlåsning resultatet att unga och lågutbildade 

inte ansåg sig ha de yrken som de önskade till skillnad från äldre, som ansåg att de hittat rätt 

yrke. Tidigare mobilitetsstudier har även visat att ålder har en negativ effekt på arbetstagares 

benägenhet att byta arbete (Salancik & Staw 1977:12ff). Anledningen till detta är att det finns 

ett starkt samband mellan ålder och anställningstid. Anställda som arbetat längre har investerat 

mer i organisationen i form av tid, ansträngning, belöningar med mera vilket gör att en 

förflyttning skulle innebära kostnader och förluster för arbetstagaren (Becker 1960). Vidare 

menar Hultin (1995:11) att äldre arbetstagare kanske helt enkelt känner sig för gamla för att 

byta arbete. Pilar de Luis Carnicer et al. (2004:222f) och Staw (1980:253ff) menar även att 

yngre ofta har en högre utbildning medan äldre redan sitter på en högre position vilket medför 

att möjligheten till avancemang minskar. Slutligen finner Furåker (2006:46) att personer som 

närmar sig pension har mindre möjligheter till rörlighet på grund av att de är mindre motiverade 

till vidareutbildning och mindre intresserade av intern rörlighet eftersom deras yrkeskarriär snart 

är slut.  

Tjänstemännens centralorganisation (TCO 2003) kartlade med hjälp av statistik från SCB 

inställningen till generell rörlighet och såg att omkring en tredjedel av respondenterna överväger 

att byta arbete. En viktig del som framhävdes i undersökningen var att de som arbetat 

länge på arbetsplatsen kände sig inlåsta och hade en sämre möjlighet att röra på sig. De 

största anledningarna till att anställda övervägde att byta arbete var inte på grund av att de inte 

trivdes utan snarare av faktorerna högre lön, bättre karriär och mer kompetens. 

 

2.3.2. Informell rekrytering 

Arbetsgivarnas rekryteringskanaler har blivit allt fler sedan 1990-talet och bör därför 

uppmärksammas anser Ekström (2001:3). Anledningen till att kanalerna blivit fler beror dels på 

den tekniska utvecklingen inom informationsteknologin som möjliggjorde för arbetsgivare att 

använda sig av internet som sökverktyg, dels på en lagändring som genomfördes år 1993 

(SFS, Lagen om privat arbetsförmedling 1993:440) vilken gjorde det möjligt för privata 

arbetsförmedlingar att etablera sig i Sverige. 

Rekryteringskanaler kan bland annat omfatta såväl formella som informella kanaler. Formella 

rekryteringskanaler utgör de officiella forum som till exempel arbetsförmedlingar, tidningar och 

hemsidor. Informella rekryteringskanaler kännetecknas däremot av att arbetsgivaren använder 

sig av andra kanaler såsom tips från vänner/bekanta eller anställda på arbetsplatsen. Det kan 

även omfatta att arbetsgivare söker upp en person efter rekommendationer utan att denne själv 

vet om detta eller uppvisat ett intresse (Tovatt 2013:23). Ekström (2001:19) har i sin 

forskningsrapport kommit fram till att arbetsgivare i högre grad än förr använder sig av 

informella kanaler. En av forskningsfrågorna i hennes studie var att ta reda på hur arbetsgivare 

från branscherna jordbruk, industri och bygg, privata tjänster samt offentlig sektor använder sig 

av olika kanaler. I studien undersöktes fyra olika kanaler vilka var informella kanaler, 

Arbetsförmedlingen, privat arbetsförmedling och annons i dags- eller fackpress. Resultatet 

Ekström fick fram var att totalt har 64,6 % av alla arbetsgivare i de olika branscherna, svarat att 

de vid den senaste anställningen använt sig av informella kanaler. 38,7 % svarade att de vid 

den senaste anställningen använt sig av Arbetsförmedlingen och den kanal som arbetsgivare 
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använt sig av minst av var privat arbetsförmedling. Ett annat resultat var att det även förekom 

branschskillnader. Den bransch som främst använt sig av informella kanaler var privata tjänster 

och den bransch som använt sig mest av Arbetsförmedlingen var arbetsgivare inom offentlig 

sektor. Detta kan bland annat förklaras av att offentlig sektor ska annonsera lediga tjänster 

genom arbetsförmedlingen, speciellt vid tillsättning av chefer. Om man ser specifikt till hur 

arbetsgivare inom offentlig sektor svarat så har 57,2 % senast använt sig av informella kanaler 

och 46,6 % senast av Arbetsförmedlingen. 

I en studie gjord av Klingvall (1998) där han undersökt arbetsgivares inställning till olika 

rekryteringskanaler visade det sig att arbetsgivare använder sig av olika kanaler beroende på 

vad de söker hos personen. När den sökandes personlighet och sociala förmåga utgjort en viktig 

faktor har de använt sig av informella kanaler. Däremot ansågs Arbetsförmedlingen vara ett 

bättre sökverktyg för att få fram rätt yrkesutbildning och även för att få fram sökanden snabbt. 

Sammanfattningsvis visar tidigare studier på att arbetsgivare tydligt använder sig av informella 

kanaler vilket påverkar arbetstagaren. Detta eftersom det förutsätter att arbetstagare har ett 

brett socialt nätverk för att kunna öka sina chanser att komma in på arbetsmarknaden 

(Tovatt 2013:24). 
 

2.4.     Arbetsmiljö 

Det var i och med industrisamhällets framväxt som arbetslivet började regleras genom 

lagstiftning. Allteftersom har lagar förändrats och författningar reviderats av den orsaken att 

samhället ständigt utvecklas och så även arbetslivet. År 1978 ersatte den tidigare 

arbetarskyddslagen av arbetsmiljölagen, AML. Denna lag omfattar hela yrkeslivet och även 

annat arbete som utförs under liknande förhållanden (Axelson & Thylefors 2005:17f). 

Syftet med lagen är, ”… att förebygga ohälsa och olycksfall i arbetet samt att även i övrigt 

uppnå en god arbetsmiljö” (SFS, Arbetsmiljölagen 1977:1 160, 1 kap § 1). Enligt Rubenowitz 

(2004:83) kan arbetsmiljön delas in i ett antal miljökomponenter varav den fysiska och 

psykosociala arbetsmiljön beskrivs här. Den fysiska arbetsmiljön avser den miljö eller 

omgivning som omger individen i arbetet. Exempel på fysiska faktorer är ljud, ljus, 

arbetsställning och ventilation (Lennerlöf 1991:16). Enligt Rubenowitz (2004:83) har forskare i 

en undersökning baserad på intervjuer med ett statistiskt representativt urval arbetstagare från 

olika branscher kommit fram till att ett fysiskt påfrestande arbete ökar risken för sjukfrånvaro.  

Begreppet psykosocial arbetsmiljö växte fram redan på 1950-talet och fördes in i 

arbetsmiljödiskussionen inför arbetsmiljölagen. Psykosocial arbetsmiljö används för att beskriva 

hur individen påverkas av arbetsmiljön men också hur människan utvecklas och utvecklar den i 

samspel med omgivningen (Axelson & Thylefors 2005:25f). Begreppet omfattar såväl det 

fysiska i arbetet som tunga lyft och arbetsställningar och som det psykosociala, vilket 

exempelvis utgörs av enformigt arbete, dålig arbetsledning och för stora arbetskrav 

(Rubenowitz 2004:98). 

En god psykosocial arbetsmiljö kännetecknas av följande punkter (Rubenowitz 2004:97): 

• Egenkontroll i arbetet – innebär att arbetstagaren i viss mån kan styra sitt arbetstempo 

och sättet att utföra det egna arbetet. 
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• Ett positivt arbetsledningsklimat – avser att det finns ett gott samarbetsklimat mellan 

över- och underordnande. 

• Stimulans från själva arbetet – avser att arbetstagaren ges möjlighet att använda sig av 

sina kunskaper och erfarenheter. 

• God arbetsgemenskap – omfattar att det finns en god gemenskap och trivsel bland 

arbetskamraterna. 

• Optimal arbetsbelastning – innebär att det skall finnas en balans mellan såväl psykisk 

som fysisk arbetsbelastning. 

 

I en rapport från Arbetsmiljöverket (AFS 1980:14:3f) konstaterades de att arbetstagares 

upplevelse av arbetssituationen, såväl den fysiska som den sociala miljön, kan få hälsomässiga 

effekter. Den roll arbetstagaren har i arbetslivet och de upplevelser som denne får genom 

arbetet påverkar den uppfattning arbetstagaren har om sig själv. Denna självkänsla har i sin tur 

starka effekter på välbefinnandet och hälsan. I rapporten framhävs därför att det är viktigt för 

arbetstagare att få utnyttja sin kompetens och kunskap på ett så allsidigt sätt som möjligt för att 

arbetet ska ge en positiv psykisk effekt. Vidare skriver de i rapporten att arbetstagaren har 

behov av ett arbete som erbjuder möjlighet till självständigt beslutsfattande eller 

ansvarstagande. Tryggheten som uppstår för arbetstagaren med andra medarbetare och chefer är 

även av central betydelse för att en positiv arbetsupplevelse ska gynnas. Arbetstagaren behöver 

också information och kunskap om sådant som rör denne själv och egna arbetsgruppen. Det 

är därför väsentligt för vilken arbetsledning som tillämpas då det är viktigt att ledningen bidrar 

till en gynnsam arbetsmiljö. Vilket bland annat kan göras genom att skapa förutsättningar för ett 

öppet utvecklande klimat där en god kommunikation och kontakt med de anställda återfinns. 

Den sociala arbetsmiljön åsyftar relationer och förhållanden mellan människor och grupper i 

arbetet (Lennerlöf 1991:16). Enligt Axelson och Thylefors (2005:13) arbetar människor först 

och främst för att kunna försörja sig. Dessutom söker sig individer till ett arbete för att få 

andra behov tillfredsställda. Genom ett aktivt deltagande i arbetslivet blir vi också delaktiga i 

samhället och kan tillgodose våra sociala behov. 

I organisationer med låsta gränser och där de anställda i olika yrkeskategorier inte känner 

varandra särskilt väl eller vet hur andra gör på olika enheter uppstår lätt ett fenomen som kallas 

för ” vi-grupp/dom-grupp”. Detta innebär att arbetstagaren ser sin egen grupp som den 

engagerade, målmedvetna och ansvarsfulla i organisationen medan de andra som 

oengagerade och oansvariga. Uppstår ett misstag i den egna gruppen beror detta på oturliga 

omständigheter medan i den andra gruppen är orsaken till misstaget inkompetens. Detta 

fenomen är vanligt förekommande i organisationer mellan enheter som har hand om 

administration och de som sköter verksamheten (Granér 2009:46f). 

 

2.5.     Work life balance 

Familjeförhållanden har visat sig utgöra en faktor som påverkar arbetstagares benägenhet att 

byta arbete. Runblads (1964:190f) och Holmlunds (1984:103) forskningsresultat visar dock att 

gifta i lägre grad är villiga att byta arbete till skillnad mot icke gifta, vilket motsäger Hanssons 

resultat. Undersökningar har även visat att arbetstagare som är tvungna att ta hänsyn till andra 
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utöver sig själva är mindre benägna till att byta arbete. Vidare har resultat visat att hushåll där 

barn fortfarande bor hemma kan ha en negativ effekt på viljan att byta arbete (Bjarnason 

1994:26). 

Begreppet ”Work-life balance” bör enligt Drobnic och Guillén (2011:4) ses som två separata 

dimensioner i vilka individen har olika roller. De två dimensionerna utgörs av arbetsliv 

respektive icke arbetsliv. Med balans avses att individen kan skapa framgång både i arbetsliv 

och icke arbetsliv utan att någon av dimensionerna minskar möjligheten för tillfredsställelse av 

den andra dimensionen. Enligt Martens (1984:1) finns en ömsesidig påverkan mellan arbetsliv 

och privatliv som kan få konsekvenser för individens tillfredställelse med tillvaron. Individens 

arbete påverkar dennes fritid och om arbetstagaren har en familj kan även samspelet mellan 

dessa medlemmar påverkas av arbetslivet. På motsvarande sätt kan individens privatliv påverka 

dennes sätt och förmåga att fungera i arbetet. 

Antalet familjer där båda parter i relationen gör karriär har ökat, vilket benämns som ”två-

karriär-familjer”. Detta har förändrat synen på balansen mellan arbete, familj och fritid. 

Hansson (1997:150) har i sin studie sett att ”två-karriär-familjer” har större öppenhet för 

rörlighet i arbetslivet med anledning till att ändrade arbetsuppgifter eller positioner kan 

underlätta balansen mellan privat- och arbetsliv. 
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3. Metod 

Följande kapitel börjar med att presentera valet av ansats och vidare beskrivs studiens urval 

gällande undersökningsgruppen. Därefter ges läsaren en kort beskrivning om koncernen 

Karlstads kommun. Sedan redogörs studiens tillvägagångssätt och hur enkäten har utformats 

samt hur materialet bearbetats. Kapitlet avslutas med en metodkritik och hur hänsyn till etiska 

aspekter tagits. 

 

3.1.     Val av ansats 

Kvantitativ ansats avser en metod som fokuserar på kvantitet vid insamling och analys av data 

till skillnad från en kvalitativ ansats som lägger störst vikt vid ord (Bryman 2011:40). Då 

studiens syfte var att undersöka så många av de anställdas inställningar och förutsättningar som 

möjligt inom Arbetsmarknads- och socialförvaltningen samt Teknik- och 

fastighetsförvaltningen har vi tillämpat en kvantitativ ansats. Ansatsen valdes även för att kunna 

ställa olika faktorer mot varandra för att på så sätt kunna studera samband och se vilka faktorer 

som påverkar den interna rörligheten i högst utsträckning. 

 

3.2.      Urval 

Karlstads kommun är en mellanstor kommun med cirka 89 000 invånare. Koncernen Karlstads 

kommun har idag cirka 7500 anställda och utgör den största arbetsgivaren i Karlstad. Inom 

kommunen finns nio olika förvaltningar vilka är politiskt styrda av kommunfullmäktige 

(koncernen Karlstads kommun 2014
a
). Koncernen står, som många andra stora arbetsgivare, 

inför en stor generationsväxling i och med att 40-talisterna under de närmsta åren kommer gå i 

pension. Det är därför extra viktigt för kommunen att attrahera nya, framtida arbetstagare 

(koncernen Karlstads kommun 2014
b
). I sin årliga medarbetar- och ledarundersökning får 

kommunen mycket positiv respons gällande hur de upplevs som arbetsgivare. Vidare arbetar 

kommunen efter en policy som heter ”HelRätt” vilken innebär att arbetstagare har rätt till en 

heltidsanställning på koncernen. Detta medför att nästintill alla nyanställningar omfattar en 

heltidstjänst, men möjligheten till deltidsanställning finns om det är ett önskemål från 

arbetstagarens sida (koncernen Karlstads kommun 2014
c
). 

Vi har i denna studie gjort en totalundersökning på alla heltidsanställda inom två av 

kommunens nio förvaltningar med hjälp av en enkät. De två förvaltningar är, Arbetsmarknads- 

och socialförvaltningen (ASF) samt Teknik- och fastighetsförvaltningen (TF). Dessa två 

förvaltningar ska representera en mjuk respektive hård förvaltning inom kommunal verksamhet. 

Arbetsmarknads- och socialförvaltningens arbete omfattar omsorg/service för individer samt 

familjer och även kommunens arbetsmarknadsfrågor, därför representerar ASF en mjuk 

förvaltning. I tabellen 1 nedan ser vi att det totalt arbetar 588 personer på ASF, varav 562 av 

dessa har en heltidstjänst. Gällande könsfördelningen kan det avläsas från tabellen att 

majoriteten av de anställda på ASF är kvinnor och vi ser även i tabellen att det finns cirka 100 

stycken olika yrkesbefattningar inom förvaltningen. Förvaltningen har enligt koncernen 

Karlstads kommuns statistik högst intern rörlighet inom kommunen vilket kan bero på att 

många yrken inom förvaltningen är psykiskt påfrestande eftersom de arbetar med tunga 

frågor rörande sociala problem. Det kan även bero på att många anställda har den utbildningen 
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som krävs för att kunna klättra inom organisationen (Bjerre 2014:1ff). 

 

. 
 

Teknik- och fastighetsförvaltningen ansvarar för kommunens gator, natur, fastigheter samt 

vatten och avlopp. TF är den förvaltning som har hand om det mesta av det fysiska som 

Karlstadsborna ser omkring sig i kommunen och representerar därför en hård förvaltning. 

Förvaltningen började år 2013 fokusera på intern rörlighet genom policyskapande och 

uppmuntran till anställda (Bjerre 2014:1ff). I tabell 2 nedan kan avläsas att totalt arbetar 488 

personer på TF, varav 486 av dessa är heltidsanställda. På förvaltningen arbetar 195 kvinnor 

samt 293 män och inom förvaltningen finns cirka 115 yrkesbefattningar. 

 

 

 

3.3.      Tillvägagångssätt  

Studien inleddes med utveckling av ämne och forskningsfråga samtidigt som tidigare studier 

granskades för att ta reda på om liknande undersökningar redan utförts. Vi fastnade snabbt för 

intern rörlighet och upptäckte genom granskningen att tidigare studier endast utförts med 

hjälp av kvalitativ ansats, där de flesta av studierna fokuserat på ett ledarskaps- eller 

organisationsperspektiv. Därför fanns ett behov av att komplettera studier om intern rörlighet 

med en kvantitativ ansats och från ett medarbetarperspektiv. Studiens syfte och frågeställningar 

formulerades sedan och efter det gjordes en systematisk litteratursökning för att hitta litteratur 

som förklarar den interna rörligheten och de faktorer som påverkar inställningen och 

förutsättningen för intern rörlighet.  

Parallellt med utformandet av forskningsfrågan och den teoretiska referensramen valdes 

undersökningsgruppen, vilket redan förklarats i föregående avsnitt. Därefter påbörjades enkäten 

vars frågor är utformade utifrån den teoretiska referensramen, för att på så sätt kunna besvara 

studiens syfte. Av de 21 enkätfrågorna är sju utav dem grundvariabler. Enkäten består till största 

del av slutna frågor dels för att göra det lättare för respondenten att fylla i enkäten och för att 

underlätta för oss själva vid sammanställning och analysering av data. Till vissa frågor har 

även svarsalternativet ”Annat” varit möjligt eftersom det varit svårt att förutse alla 

svarsalternativ och för att det varit önskvärt från vår sida med längre kommentarer för just dessa 

frågor. Vissa frågor är även konstruerade med en likertskala eftersom vi i resultatet ville se till 

hur stor del vissa påstående överensstämmer. En likertskala innebär att den som genomför 

undersökningen mäter olika attityder hos respondenten med hjälp av en skala där respondenten 

får gradera i vilket utsträckning denne håller med om olika påståenden (Bryman 2011:157). 

Tabell 2. Teknik- och fastighetsförvaltningen. 

 

Tabell 1. Arbetsmarknads- och socialförvaltningen. 
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Anledningen till att vi valde att använda oss av en fyrskalig likertskala och exkludera ett 

neutralt svarsalternativ var att vi ville att respondenten skulle ta ställning i frågan. I och med 

detta har det även varit lättare att koda svarsalternativen i resultatet. Vid utformandet av 

enkätfrågorna beaktade vi även de etiska riktlinjer såsom olika levnadsförhållanden och 

mångfald, vilket förklaras mer detaljerat i del 3.6. Etiska riktlinjer. 

Gällande valet för kategorisering av variabeln ålder gjordes detta innan 

enkätundersökningen eftersom vi redan visste hur vi ville kategorisera åldersgrupperna. De är 

utformade så att vi i resultatet kunde ställa grupperna unga, medelålder och äldre mot 

varandra. På samma sätt gjordes valet för kategorisering av anställningstid, då vi var 

intresserade av att jämföra de med kort anställningstid med dem som arbetat längre inom 

koncernen. 
 

Innan vi skickade ut enkäten till ASF och TF gjordes en pilotundersökning på tio personer 

från vår bekantskapskrets. Vi bad testpersonerna att svara som om de arbetade på koncernen 

Karlstads kommun och även ha i åtanke om någon av frågorna uppfattades som stötande eller 

var svåra att förstå. För att få en uppskattning för hur lång tid enkäten tog att besvara bad vi 

även testpersonerna att ange hur lång tid det tagit för dem. Resultatet av pilotundersökningen 

var att vi fick konstruktiv kritik, vilket gjorde att vi kunde justera vissa av frågorna innan 

enkäten skickades ut till vår riktiga undersökningsgrupp. 
 

 

3.3.1. Utskick av enkät och bearbetning av material  

Första gången enkäten skickades ut var genom cheferna på ASF och TF som bifogade enkäten 

till alla heltidsanställda. Anledningen till att cheferna mejlade de anställda den första gången 

var för att tydligt visa för medarbetarna att undersökningen stöttades av ledningen inom 

koncernen. Två dagar efter första utskicket hade enbart 25 respondenter svarat på enkäten och 

vi bestämde oss därför för att själva skicka ut en personlig påminnelse till de anställda. Detta 

fick en stor effekt och i slutet av dagen hade vi uppnått 225 svaranden. Veckan därpå 

skickade vi ut ett sista mejl där vi tackade alla respondenter och även uppmuntrade de som 

ännu inte svarat att delta i undersökningen. Sammanlagt fanns enkäten tillgänglig på Survey & 

Reports i 10 dagar och totalt uppnåddes en svarsfrekvens på 404 respondenter vilket motsvarar 

42 %. 

Tabell 3  och 4  nedan redovisar hur urvalsgruppen respektive respondenterna sett ut. Från 

tabell 3 kan avläsas att på ASF arbetar 73 % kvinnor och 27 % män. På TF arbetar 40 % 

kvinnor och 60 % män. Vid en jämförelse av dessa procentsatser med tabell 4, ser vi att 70,8 % 

av respondenterna som arbetar på ASF är kvinnor och 28,8 % män. Av de respondenter som 

arbetar på TF är 36,1 % kvinnor och 63,3 % män. Slutsatsen av denna jämförelse är att 

respondenterna är representativa i förhållande till urvalsgruppen, både gällande kön och antal 

som arbetar på respektive förvaltning. 

 



 

24 
 

 

 

 

 
 

Vid bearbetning av materialet använde vi oss av Karlstads universitets enkätverktyg Survey & 

Reports. Genom programmet blev allt datamaterial inkodat automatiskt och vi behövde därmed 

inte föra in svaren från enkäterna manuellt. Dock stötte vi på problem när vi exporterade 

materialet från Survey & Reports till Excel och sedan vidare till SPSS, som är det statistiska 

program vi använt oss av för att analysera materialet. Problemet som uppstod berodde på att vi 

använt oss av fel typ av svarsalternativ i enkätverktyget vilket resulterade i att vissa variabler 

delades upp i fler olika variabler istället för en. Till exempel såg grundvariabeln kön ut som 

följande när vi fört över det till SPSS: 
 

Variable Name Label Value Codes 

VAR00_1 Kön - Man 1 = Ja 2 = Nej 

VAR00_2 Kön - Kvinna 1 = Ja 2 = Nej 

VAR00_3 Kön - Annat/vill inte svara 1 = Ja 2 = Nej 

 

Från exemplet ovan kan vi se att variabeln kön var uppdelat i tre olika variabler istället för 

en. Lyckligtvis kunde problemet lösas med hjälp från en av universitetets lärare inom IT som 

visade oss hur vi kunde skapa nya variabler i SPSS genom att välja funktionen ”Compute 

variable”. På så sätt kunde vi slå ihop dessa tre variabler till en. När problemet var återställt 

analyserade vi våra grundvariabler med hjälp av frekvenstabeller och sedan skapade vi nya 

variabler, där vi till exempel slog ihop ålder och kön, för att kunna jämföra fler variabler i en 

korstabell. 

Enligt Bryman (2011:163) är det vanligt förekommande med både externt och internt bortfall 

vid enkätstudier. Ett externt bortfall är när en person i urvalsgruppen väljer att inte 

medverka eller inte får möjlighet att medverka i undersökningen. Medan ett internt bortfall 

är när respondenten väljer att inte svara på en eller flera frågor i undersökningen. Av de 1048 

Tabell 3. Urvalsgrupp. 

 

Tabell 4. Respondenter.  
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heltidsanställda inom ASF och TF hade vi tillgång till 1036 e-postadresser och i samband med 

utskick av enkäten fick vi även tillbaka 79 automatiska mejl från anställda som var sjukskrivna, 

lediga eller dylikt, vilket innebar att de inte fick ta del av enkäten. Totalt var det 404 som 

svarade på vår enkät och 553 personer som valde att inte svara. Detta resulterar i ett totalt 

externt bortfall på 644 personer. Gällande det interna bortfallet är det lite mer problematiskt 

eftersom det medförde att det vart svårt att använda en respondents svar som inte definierat 

kön eller förvaltning, i och med att många variabler i vårt resultat ställdes mot dessa. 

Ett problem som vi i efterhand inser att vi kunde ha gjort bättre är att vi skulle ha varit mer 

tydliga med de frågor där flera svarsalternativ varit möjliga. Detta eftersom två av 

respondenterna fyllt i både svarsalternativet ja och nej på vissa frågor (se exempel nedan i figur 

6) vilket gjorde det omöjligt för oss att analysera svaret och dessa personer fick därför räknas 

till bortfall. 

 

 
 
 
 
3.4.     Validitet och reliabilitet 

Mätningsvaliditet innebär enligt Bryman (2011:163) att det som ska undersökas faktiskt 

undersökts. Vi anser att vi har mätt de som skall mätas och mätningsvaliditeten är därför hög, 

vilket innebär att den är bra. Till studien har vi formulerat enkätfrågorna efter den teoretiska 

referensramen vilket resulterade i att vi fått de svar som önskades av enkäten för att besvara vår 

frågeställning. Givetvis hade det varit mer optimalt att både göra en kvantitativ och en kvalitativ 

undersökning för att kunna få ett bättre och mer detaljerat svar. Vidare menar Bryman 

(2011:163) att en kvantitativ ansats kan medföra risken för skensamband och detta är något vi 

haft i åtanke vid analysering av resultat. 

Termerna reliabilitet och validitet kan tillsynes vara väldigt lika, men de har olika innebörd. 

Dock kan inte en mätning vara valid om den inte är reliabel, eftersom om måttet inte visar 

samma utfall över tid är det inte ett bra validitetsmått (Bryman 2011:163f). Reliabilitet handlar 

om mätningarnas och måttens tillförlitlighet och om det mätts konsekvent. Det finns tre olika 

begrepp att ta hänsyn till vid reliabilitet vilka är: stabilitet, intern reliabilitet och 

interbedömarreliabilitet. Stabilitet innebär att måttet ska visa samma svar under en längre 

period, så att det inte fluktuerar. Intern reliabilitet innebär att respondenternas svar går att 

jämföra med de andra svaren och därmed har samma värde. Interbedömarreliabilitet innebär att 

olika typer av observatörer eller bedömare uppnår samma slutsats utifrån det empiriska 

materialet (Bryman 2011:160f). Utifrån dessa tre begrepp kan det sägas att vi mätt det vi ska 

mäta och svarat på våra frågeställningar. Om vi ser till stabiliteten i vår undersökning tror vi att 

ett re-test på samma organisation hade medfört ett liknande svar. Detta förutsätter att 

organisationen inte utfört några större processförändringar inom verksamheten för att gynna den 

Figur 6. Finns goda möjligheter?  
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interna rörligheten. Verksamheten vill dock göra förändringar för att skapa en mer gynnsam 

rörlighet, vilket förhoppningsvis resulterar i att en ny undersökning som utförs om några år, når 

andra resultat än våra. 

Gällande generaliserbarhet är vi medvetna om att vi har för få respondenter för att kunna 

generalisera studien till alla anställda inom Sveriges kommuner. Dock anser vi att studiens 

resultat kan generaliseras till alla anställda inom koncernen Karlstads kommun. Vi kan även ana 

olika mönster och få en djupare förståelse för våra frågeställningar, vilket i sig leder till en 

större medvetenhet som kan användas i framtida HR-arbete. 

 

3.5.      Metodkritik 

Användandet av enkät som undersökningsmetod har både för- och nackdelar, vilka kommer 

presenteras härnäst. En stor fördel med att använda enkäter är att forskaren kan undersöka en 

stor urvalsgrupp samtidigt som metoden är tidseffektiv. En annan fördel med enkäter är att 

det är en etablerad metod som de flesta har god kunskap om och därför skapas inte samma oro 

för respondenterna. En enkät upplevs inte heller lika ansträngande som en intervju kan göra 

eftersom personen själv kan välja om och när enkäten ska fyllas i (Bryman 2011:228f). 

Vid användandet av enkäter kan den som utför undersökningen heller inte göra intryck på 

respondenterna i samma utsträckning eftersom denne inte har något inflytande över 

respondenternas svar. Dock är det utföraren som har satt ramarna för vilka svarsalternativ som 

finns och dessa behöver nödvändigtvis inte vara det som respondenterna själva hade svarat 

(Bryman 2011:228ff). 
 

Det negativa med enkäter är att det inte går att ställa kompletterande frågor eller följdfrågor 

under samt efter processens gång (Bryman 2011:228ff). Vidare anser Bryman (ibid) att en 

annan nackdel är att svarsfrekvensen oftast blir låg. Vår svarsfrekvens var 42 % vilket inte är 

speciellt högt, men eftersom vi fick in 404 enkäter hade vi ett stort material att arbeta med. På 

grund av att svarsfrekvensen var låg kan det dra ner undersökningens trovärdighet, dock anser 

vi att trovärdigheten stärks eftersom respondenterna är representativa i jämförelse med 

undersökningsgruppen. Enligt Bryman (ibid) är det även svårt för utföraren att hjälpa 

respondenter vid funderingar angående enkätfrågorna, vilket också kan anses som en nackdel 

med ansatsen. Ansatsen bidrar även till att det blir svårt att analysera svaren djupare eftersom de 

ofta är korta och inte innehåller några egna tankar och reflektioner. Det här var en skillnad vi 

upptäckte vid analysering av stängda respektive öppna frågor, då de öppna frågorna bidrog till 

djupare och personligare svar, vilket underlättade analyseringen. 

 

3.6.     Etiska riktlinjer 

I vår studie har vi tydligt utgått från det etiska rådets fyra riktlinjer vilka är informationskravet, 

samtyckeskravet, konfidentialitetskravet och nyttjandekravet (Vetenskapsrådet 2011:1ff). För 

att följa informationskravet har vi varit tydliga med att förklara forskningsuppgiftens syfte och 

för vilka villkor och grunder undersökningen gjordes. Detta gjorde vi både i mejl till 

respondenterna genom cheferna och informationsblad till enkäten. Vi beskrev även tydligt 

vilken institution vi kommer från och vilka vi är. När respondenterna fick sitt första mejl 

skickades detta ut från cheferna för att tydligt visa för medarbetarna att undersökningen 

stöttades av ledningen inom koncernen Karlstads kommun. I det första mejlet klargjordes även 
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att koncernen Karlstads kommun inte finansierade enkäten. 

Gällande samtyckeskravet var enkäten frivillig både från vår och arbetsgivarens sida. Vi 

behövde aldrig fråga om samtycke från respondenterna eftersom de själva hade möjlighet att 

välja om de ville svara på enkäten eller inte. Den berörda tredje parten är koncernen Karlstads 

kommun eftersom enkäten ifylldes av deras medarbetare under arbetstid. Koncernens samtyckte 

till detta fick vi redan innan vi påbörjat undersökningen. För att göra så lite påtryckningar och 

påverkan som möjligt skickades enkäten endast ut tre gånger.  

Vi har även tagit hänsyn till konfidentialitetskravet genom att se till att våra respondenter är 

anonyma i studien. Detta gjorde vi bland annat genom att respondenterna inte behövde fylla i 

sitt namn eller skicka enkäten genom e-post, vilket innebar att de var anonyma gentemot oss. 

Eftersom enkäten skickades ut via en länk fick inte vi eller cheferna veta vem som svarat på 

enkäten. Vissa frågor som ställdes i enkäten skulle kunna härledas till enskilda individer, men 

för att våra respondenter skulle vara så anonyma som möjligt presenterades inte sådant resultat 

som kan peka ut den enskilde individen. Yrke är ett exempel på sådant som skulle kunna 

härledas till den enskilde individen och denna information valdes därför att kategorisera. Även 

kön utgör en variabel som kan peka ut den enskilde individen eftersom det fanns ett fåtal 

personer som svarat ”Annat eller vill ej svara” på frågan om kön. Därför har inte 

personen/personernas åsikter om intern rörlighet presenterats i resultatet. Gällande 

nyttjandekravet kommer datamaterialet endast att användas för vår egen forskningsstudie. 
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4. Resultat  

I följande kapitel presenteras resultatet från den kvantitativa studie som sammanställts i olika 

tabeller och diagram. Kapitlet är uppdelat i två olika avsnitt vilka är kön, ålder och 

utbildningsnivå samt inställning till och förutsättningar för intern rörlighet.  

4.1. Kön, ålder och utbildningsnivå 

Tabell 5 visar hur könsfördelningen av respondenterna ser ut. Från denna kan avläsas att totalt 

deltog 404 personer i studien varav 172 stycken var män, vilket utgör 42,6 % av antalet 

respondenter. Vidare visar tabellen att det var 229 kvinnor som deltog i undersökningen vilket 

motsvarar 56,7 % av respondenterna. Från tabellen ser vi även att en respondent valt att svara på 

alternativet annat eller vill ej svara och att det finns ett bortfall på två personer som inte valt att 

ange sitt kön.  

 

 

I tabell 6 kan vi se hur urvalsgruppen på ASF och TF såg ut. Från den ser vi att totalt arbetar 556 

kvinnor på ASF och TF, vilket motsvarar 58 %. Jämför man denna procentsats med de kvinnliga 

respondenterna från tabell 5, innebär detta att skillnaden mellan urvalsgruppen och 

respondenterna är 1,3 %. Vidare ser vi att det totalt arbetar 401 män på förvaltningarna, vilket 

motsvarar 42 % och vid jämförelse med respondenterna fås en differens på 0,6 %.   

 

I tabell 6 redovisas även den totala könsfördelningen av urvalet på ASF och TF, både i antal och 

procent. I tabellen ser vi att majoriteten av de som arbetar på ASF är kvinnor och majoriteten av 

de anställda på TF är män. Vid jämförelse av tabell 5 och 6 ser vi att könen på respektive 

förvaltning är representativa i förhållande till varandra, eftersom det endast är ett fåtal procent 

som skiljer dem emellan. Vidare ser vi i tabell 6 att 55 % av urvalsgruppen arbetar på ASF och 

45 % på TF. Jämförelsevis med tabell 5 kan vi se att 60,1 % av studiens respondenter arbetar på 

ASF och 39,1 % arbetar på TF. I och med detta kan vi även dra slutsatsen att respondenterna är 

Tabell 6. Könsfördelning av urvalsgruppen. 

Tabell 5. Könsfördelning av respondenterna. 
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relativt representativa med urvalet. 

 

Diagram 1 visar åldersfördelningen över alla 404 respondenter. Det som kan avläsas från 

diagrammet är att majoriteten av respondenterna befinner sig i ålderskategorin 41-55 år men att 

ålderskategorierna 26-40 och 56-65 år även utgör två stora grupper. Minoriteten av 

respondenterna tillhör kategorin 18-25 år samt 65 år eller äldre. Grafen visar även ett bortfall på 

tre personer som valt att inte ange sin ålder. 

 

 

I diagram 2 har utbildningsnivåerna grundskola/folkskola, gymnasium och enstaka kurser på 

universitet valts att slås ihop och bilda kategorin lågutbildade. I kategorin utbildade ingår de 

med YH/KY-utbildning, kandidat- samt magisterexamen och i kategorin högutbildade ingår de 

med master- eller doktorsexamen. Det vi kan se från diagrammet är att bland respondenterna är 

det fler lågutbildade som arbetar på TF än på ASF. Vi ser även att det finns en stor skillnad 

mellan utbildade arbetstagare förvaltningarna emellan. 42,42 % av respondenterna som är 

utbildade arbetar på ASF och 14,52 % arbetar på TF. Generellt sett visar diagrammet också att 

av de tre utbildningskategorierna utgör högutbildade en minoritet, där 2,15 % av de 

högutbildade respondenterna arbetar på TF och 0,54 % på ASF.  I bilaga 7.2.1. kan vi se att det 

är fler äldre (41-65 år) inom koncernen Karlstads kommun som inte har en utbildning i 

jämförelse med de yngre anställda (18-40 år). 

Diagram 2. Utbildningsnivå per förvaltning.  

Diagram 1. Åldersfördelning av samtliga respondenter.  
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Om vi ser till de som en eller flera gånger bytt arbete inom koncernen Karlstads kommun har 

66,9 % av de anställda på ASF och 54,1 % på TF någon gång bytt arbete. Ser vi till om det finns 

någon skillnad mellan kön och de som någon gång bytt arbete fås resultatet att de kvinnliga 

respondenterna i någon högre grad bytt arbete i jämförelse med männen (se bilaga 7.2.2). De 

som har bytt arbete inom koncernen Karlstads kommun fick även frågan om de bytt arbete 

frivilligt eller ofrivilligt. Majoriteten av respondenterna som bytt arbete svarade att de har bytt 

arbete på frivillig basis (se bilaga 7.2.3). Endast tre stycken anser att de bytt arbete ofrivilligt, 

dock är det 15 % som anser att de rört på sig både frivilligt och ofrivilligt.  

 

4.2. Inställning till och förutsättningar för intern rörlighet 

Är anställda intresserade av att byta arbete? 

I enkätundersökningen ställdes frågan om de anställda i dagsläget är intresserade av att byta 

arbete. I diagram 3 kan avläsas att 59,45 % av respondenterna inte är intresserade av att byta 

arbete. Totalt är 40,55 % intresserade av att byta arbete och i diagrammet kan vi se hur dessa ja-

sägare svarat. 11,19 % är intresserade av att byta arbete till en annan arbetsgivare. 10,45 % är 

intresserade av att byta arbete till en annan förvaltning och 12,44 % är intresserade av att byta 

arbete inom sin nuvarande förvaltning. Slutligen är det 6,47 % som svarat att de är intresserade 

av att byta arbete inom fler av svarsalternativen.   
 

 

 

Tabell 7. Bytt arbete.  

Diagram 3. Intresserad av att byta tjänst.   
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Frågan om anställda i dagsläget är intresserade av att byta arbete eller inte har vi sedan ställt mot 

förvaltning som variabel i tabell 8. Svaret på denna fråga är att inom ASF är det 39,0 % som är 

intresserade av att byta arbete. På TF är det 38,8 % som är intresserade av att byta arbete. Det är 

alltså ingen skillnad gällande om de anställda vill byta arbete eller ej, mellan de två 

förvaltningarna. 

 

 
 

I diagram 4 har tjänstgöringstid ställts mot frågan om anställda i dagsläget är intresserade av att 

byta arbete eller inte. Majoriteten av de som arbetat på koncernen 11-20 år samt de som arbetat i 

över 21 år, är inte intresserade av att byta arbete. Detsamma gäller för de som arbetat under 2 år 

i koncernen, där de flesta också svarat att de inte vill byta arbete. Majoriteten av respondenterna 

som vill byta arbete har arbetat i koncernen 6-10 år.  

För att sammanfatta frågan om arbetstagarna i dagsläget är intresserade av att byta arbete eller 

inte kan det sägas att majoriteten av respondenterna inte är intresserade. Vid jämförelse av ASF 

och TF är det lika många i förvaltningarna som är respektive inte är intresserade av att byta 

arbete. När det gäller tjänstgöringstid är resultatet att de som arbetat upp till 5 år i koncernen inte 

är intresserade av att byta arbete. Det är först när arbetstagaren arbetat mellan 6-10 år i 

koncernen som fler börjar intressera sig för att byta arbete. Dock bör det poängteras att 

skillnaden är marginell. Intresset för att byta arbete avtar för arbetstagare som arbetat 11 år och 

mer i organisationen.   

 

Diagram 4. Tjänstgöringstid – Byta 
arbete.   

Diagram 4. Tjänstgöringstid. 

Tabell 8. Byta arbete per förvaltning.   
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Finns en god intern rörlighet på koncernen Karlstads kommun?  

För att få mer information om vilken inställning arbetstagarna har till den interna rörligheten 

inom koncernen Karlstads kommun ställde vi frågan om de upplever att det finns goda 

möjligheter till att röra på sig internt inom koncernen. Av respondenterna anser 33,08 % att det 

inte finns en god möjlighet att röra på sig. Av de 66,92 % som svarat att det finns en god intern 

rörlighet anser majoriteten att det är enklast att byta arbete inom sin egen förvaltning, se diagram 

5. 

 

 
De 33,08 % som svarat att det inte finns en god intern rörlighet i diagram 5, fick svara på 

följdfrågan varför de inte upplever att det finns goda möjligheter till att byta arbete internt. Som 

vi kan se i tabell 9 svarade majoriteten att de inte anser att det finns några möjligheter till att 

byta arbete. Många svarade även att orsaken beror på att de inte uppmuntras till att byta samt att 

de inte uppfyller utbildningskraven. Tabell 9 redovisar även skillnaden mellan könen gällande 

frågan och från denna kan vi se att fler män än kvinnor anser att detta beror på att de inte 

uppfyller utbildningskraven och att de inte uppmuntras till att byta arbete. Vi ser även att fler 

kvinnor anser att det inte finns några möjligheter till att byta arbete.  

 

 

Eftersom en del av respondenterna valt att fylla i svarsalternativet annat presenteras några av 

dessa kommentarer nedan. Vid sammanställning av kommentarerna hittade vi många intressanta 

Tabell 9. Varför finns ej intern rörlighet. 

Diagram 5. God intern rörlighet.    
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synpunkter på varför det inte finns en god möjlighet att röra på sig. Majoriteten av de som fyllt i 

ett annat svarsalternativ anser att de bristande möjligheterna beror på att kommunen prioriterar 

att rekrytera externt i första hand, istället för internt.  

”Sökt ett antal jobb inom andra förvaltningar under mina år på kommunen. Varit på ett antal 

intervjuer men i många fall blivit "slagen" av en externt sökande, dvs av någon som inte finns 

inom koncernen. Känslan är att det vore bra om det gavs större möjligheten att prova på andra 

jobb på andra förvaltningar.” 

”Arbetsledningen säger att de vill ha in nytt blod.” 

Några anser att det inte finns någon flexibilitet gällande utbildningskravet för nya tjänster. Om 

den anställde inte har en socionomutbildning exempelvis är det svårt för denne att avancera. 

Många av respondenterna anser också att det finns för få lediga tjänster inom sina yrkes- eller 

intresseramar. En del menar även att det krävs ett utbrett nätverk inom kommunen för att röra på 

sig internt, eftersom lediga tjänster tillsätts innan de utannonseras.  

”Det krävs oftast personliga kontakter eller inställsamhet, fjäsk eller dylikt.” 

En del respondenter anser också att det saknas en kultur inom koncernen som gynnar intern 

rörlighet.  

”Upplever inte i praktiken att det finns en kultur där man ser att erfarenhetsutbyte gynnar så väl 

individ som koncernen, tyvärr. Jag är helt övertygad om att betydligt mer kan och bör göras på 

detta område - vi kan bättre!” 

Respondenterna upplever även att deras yrken och kommunen i sin helhet är väldigt 

specialiserade. Det gör till exempel att specialistens yrke är såpass värdefull för arbetsgivaren att 

arbetsgivaren inte vill befordra arbetstagare med en specialistroll till chef.  

”Jag har en specialistroll i min förvaltning som gör att ledningen inte stödjer att jag får ett 

annat arbete. Det har visat sig vid många tillfällen när jag sökt chefsjobb.” 

Många av de anställda som snart ska gå i pension anser att de antingen är för gamla för att 

avancera eller att de diskrimineras eftersom de snart ska avgå från sin tjänst. 

”Jag kan uppleva, egen subjektiv tanke, åldersdiskriminering. Svårt att avancera när man är 

närmare 60...” 

”Möjligheterna minskar ju äldre man blir. Anställningar skräddarsys, "svågerpolitiken" är 

utbredd vilket innebär att vissa tjänster inte kan sökas.” 

En övrig anledning till att det inte finns goda möjligheter till att röra på sig inom koncernen är 

enligt respondenterna att de upplever att förvaltningarna inte vågar pröva något nytt.  

 

Varför vill arbetstagare byta arbete?  

En av frågorna i enkätundersökningen var ”Vilka faktorer lockar Dig mest till att byta arbete?”. 

Utifrån respondenternas svar har vi räknat ut ett medelvärde för respektive faktor. Dessa faktorer 

har sedan sammanställts i diagram 6, där faktorerna till vänster om diagrammet motsvarar de 
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faktorer som motiverar arbetstagarna mest till att byta arbete. De faktorer till höger om 

diagrammet motsvarar de som har minst betydelse för viljan att byta arbete. Som vi kan se i 

diagrammet utgör högre, mer utmanande arbetsuppgifter och mer ansvar, de anledningar som 

motiverar respondenterna mest till att byta arbete. De faktorer som påverkar viljan till att byta 

arbete minst är mindre ansvar, kortare resesträcka samt mindre fysiskt tungt arbete.    

 

 

 

Till denna fråga fanns även ett svarsalternativ där respondenten själva kunnat ange vad som 

bättre överensstämmer med vad som lockar dem mest till att byta arbete. Totalt har 20 stycken 

personer fyllt i svarsalternativet ”Annat” och majoriteten av dessa lockas av att pröva något nytt 

samt vill känna att de utvecklas.  

”Jag vill utvecklas, jag vill kunna bidraga till verksamhetsutveckling!” 

Många har även svarat att det som lockar dem till att byta arbete är bristande egenskaper hos 

chefen och/eller ledningen.  

”Saknar chefer som vågar/vill ta beslut och står för dem. Saknar struktur och samsyn på och 

inom verksamheten, för mycket "egna" verkstäder. Ett allmänt utbrett missnöje och frustration 

föranlett av olika information till olika delar av förvaltningen samt att det saknas kunskap om 

den faktiska verksamheten hos ledningen.” 

 

Varför vill arbetstagare inte byta arbete?  

I enkätundersökningen var syftet även att ta reda på vilka faktorer som påverkar valet att inte 

vilja byta arbete. Utifrån dessa faktorer räknades även ett medelvärde ut och resultatet har 

sammanställts i diagram 7. De sex faktorer till vänster om diagrammet utgör anledningen till att 

arbetstagare inte vill byta arbete, det vill säga sådant som arbetstagarna är nöjda med. Vidare 

utgör de sex faktorer till höger om diagrammet sådant som påverkar de anställdas inställning 

minst till att inte vilja byta arbete. Som vi kan se i diagrammet är största anledningen till att 

arbetstagare inte vill byta arbete för att de trivs med sina nuvarande arbetsuppgifter, trivs med 

sina kollegor och att de trivs med sina arbetstider. I diagrammet ser vi dock att skillnaden mellan 

de sex faktorerna är marginell. Även till denna fråga har arbetstagarna haft möjlighet att fylla i 

Diagram 6. Byta arbete – faktorer.    
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ett övrigt svarsalternativ. Av de 21 personer som fyllt i övrig orsak har tio av dessa motiverat att 

de inte vill byta arbete för att de snart ska gå i pension. Många av de övriga motiverar även med 

att de nyligen bytt arbete eller arbetsuppgifter och därför inte är intresserade av att byta igen.  

 

 

 

Information om lediga tjänster  

I tabell 10 har frågan om respondenterna tar del av information om lediga tjänster inom 

koncernen Karlstads kommun sammanställts. 74,9 % av respondenterna har svarat att de tar del 

av information och 25,1 % har svarat att det inte tar del av information. Ser vi mer detaljerat på 

de som angivit att de tar del av information, tar minst antal personer del av information inom den 

egna enheten. Vidare har flest svarat att de tar del av information om lediga tjänster inom sin 

förvaltning, samtliga förvaltningar och både förvaltning och bolag. Ser vi mer specifikt till 

enskild förvaltning, är det fler arbetstagare inom TF som tar del av information om lediga 

tjänster jämfört med arbetstagarna från ASF.  

 

 

 

Diagram 7. Ej byta arbete – faktorer.    

Tabell 10. Information om lediga tjänster. 
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För att ta reda på vilka arbetstagare som i högst utsträckning tar del av information om lediga 

tjänster har vi ställt frågan mot variabeln yrkeskategori. Från tabell 11 ser vi tydligt att de 

arbetstagare med ett yrke högre upp i organisationen, i större utsträckning tar del av information 

om lediga tjänster än de som befinner sig lägre ner i organisationen. I bilaga 7.2.4. ser vi även att 

de arbetstagare som inte tar del av informationen också är mer negativt inställda till att byta 

arbete.  

 

 
 

Respondenter som angivit att de tar del av information om lediga tjänster fick även svara på 

vilken eller vilka kommunikationskanaler de använder sig av, där även ett eget svarsalternativ 

var möjligt. Från diagram 8 ser vi att den främsta kanalen arbetstagare använder sig av är 

intranätet och av de kanaler som respondenterna själva fyllt i svarade 33 stycken att de använder 

sig av Arbetsförmedlingens platsbank. 

 

I enkäten ställdes även frågan om de anställda skulle vara intresserade av att använda ett 

webbaserat rekryteringsverktyg för att söka nya tjänster inom koncernen. I tabell 12 ser vi att 

63,8 % av respondenterna ställer sig positiva till användandet av rekryteringsverktyget och 36,2 

% angav att de inte var intresserade. 

 

Finns ett intresse för ett webbaserat 

sökverktyg? 

Ja Nej Totalt 

Procent 63,8 % 36,2 % 100 % 

 

 

 

 

Diagram 8. Kommunikationskanaler.  

Tabell 12. Sökverktyg.    

Tabell 11. Information – yrke. 
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Utbildning  

Utbildning är även en faktor som utgör en förutsättning för intern rörlighet. Efter att ha ställt 

utbildning gentemot frågan om respondenterna i dagsläget är intresserade av att byta arbete eller 

inte fick vi resultatet att utbildningsnivån inte påverkar viljan att byta arbete. Det kan vi se 

genom att oavsett utbildningsnivå, har ungefär lika många svarat att de vill respektive inte vill 

byta arbete (se bilaga 7.2.5.). Däremot ser vi i bilaga 7.2.6. att respondenter som har en lägre 

utbildning också har bytt arbete i mindre utsträckning under sin tjänstgöringstid inom 

koncernen. Till skillnad från de högutbildade där 80 % någon gång har bytt arbete inom 

koncernen Karlstads kommun.  

 

För att ta reda på om utbildningsnivån påverkar förutsättningen för att göra karriär/klättra uppåt i 

koncernen, har vi ställt dessa två variabler mot varandra i diagram 9. Från diagrammet kan 

avläsas att respondenterna från alla tre utbildningskategorier angivit att de tycker att möjligheten 

till att göra karriär/klättra uppåt i koncernen stämmer till liten del. Generellt sett kan därför sägas 

att majoriteten av respondenterna inte tycker att det finns goda möjligheter att göra 

karriär/klättra uppåt i koncernen. 3,3 % av de lågutbildade och 6,9 % av de utbildade har svarat 

att påståendet stämmer helt och ingen högutbildad håller med om påståendet.  

 

I enkätundersökningen ställdes även frågan om anställda anser sig få den utbildning som behövs 

för att kunna utvecklas i sin yrkesroll. Sammanfattningsvis kan det sägas utifrån tabell 13, att 

majoriteten tycker sig få den kompetensutveckling som är nödvändig. Detta kan vi se genom att 

endast 4,2 % svarat att påståendet inte alls överensstämmer och 27 % svarat att det stämmer till 

liten del. De flesta av respondenterna har alltså svarat att påståendet stämmer till stor del 

respektive stämmer helt.  

 

Jag får den utbildning 

som behövs. 

Stämmer inte 

alls 

Stämmer till liten 

del 

Stämmer till stor 

del  

Stämmer helt 

Antal 4,2 % (17) 27,0 % (109) 48,3 % (195) 19,3 % (78) 

 

 

Tabell 13. Kompetensutveckling.    

Diagram 9. Utbildning – karriärmöjligheter.   
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Familjesituation 

När vi ser på sambanden mellan variablerna civilstånd, barnsituation, kön och respondenternas 

vilja att byta arbete, återfinns ett intressant resultat. Föräldrar som är ensamstående är i större 

utsträckning positiva till att byta arbete. Föräldrar med partner vill i betydligt lägre utsträckning 

byta arbete, speciellt bland männen. Av de kvinnor som inte har barn men har partner är det få 

som vill byta arbete. Av de som varken har barn eller partner är det också få som vill byta arbete 

(se tabell 14).  

 

Chefens påverkan 

Respondenterna fick även svara på påståendet om de anser att sin närmsta chef någon gång 

uppmuntrat dem till att söka en ny tjänst inom koncernen. I tabell 15 kan vi se att 71,0 % av de 

som arbetar på ASF och 57,1 % av de som arbetar på TF svarat att detta inte stämmer alls.  

 

Tabell 14. Familjesituation. 
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Av de respondenter som är intresserade av att söka nya tjänster, var det få som ville byta arbete 

på grund av brister hos chefen, vilket vi kan se i bilaga 7.2.7. och 7.2.8. Vi kunde även se att 

både de respondenter som är intresserade och inte är intresserade av att byta arbete, i liten 

utsträckning angett att det är chefen som påverkar deras inställning.  

  

Tabell 15. Uppmuntran av närmsta chef.    
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5. Analys  
Analyskapitlet inleds med en sammanfattning av studiens resultat där huvudanledningarna till 

att vilja byta arbete eller inte vilja byta arbete klargörs. Vidare kommer dessa 

huvudanledningar att återknytas till tidigare teori och forskning från den teoretiska 

referensramen. Efter detta återknyts även resterande resultat från föregående kapitel med den 

teoretiska referensramen.  

 

I vårt resultat har vi kommit fram till att majoriteten (59,45 %) av respondenterna i dagsläget 

inte är intresserade av att byta arbete. Detta innebär att en ganska stor del av respondenterna, 

40,55 %, ändå är intresserade av att byta tjänst. Med hjälp av den kvantitativa undersökningen 

har vi i vårt resultat funnit sex faktorer som respondenterna angett motiverar dem till att byta 

arbete, vilka finns uppställda till vänster i diagram 10. I undersökningen har vi även funnit sex 

huvudanledningar till att inte byta arbete, se höger i tabellen.  
 

 

Anledningar till att byta arbete Anledningar till att inte byta arbete 

 

- Högre lön 

- Mer utmanande arbetsuppgifter 

- Mer ansar 

- Mer möjligheter att påverka mitt arbete 

- Bättre psykisk arbetsmiljö 

- Mer uppskattning från närmsta chef 

 

+ Trivs med mina arbetsuppgifter 

+ Trivs med mina kollegor 

+ Trivs med mina arbetstider 

+ Gillar att ha ansvar 

+ Jag har mycket ansvar 

+ Stolt över mitt yrke 

    

5.1. Anledningar till att byta arbete  

Tjänstemännens centralorganisation (TCO 2003) har kartlagt inställningen till generell rörlighet 

och kom i sin undersökning fram till att anställda inte överväger att byta arbete för att de inte 

trivs på sin nuvarande arbetsplats, utan för att få högre lön, en bättre karriär och 

kompetensutveckling. Detta är något som vi kan se överensstämmer med de anledningar 

respondenterna angett motiverar dem till att byta arbete, från föregående diagram 10. Från 

tabellen utgör högre lön, mer utmanande arbetsuppgifter, mer ansvar och mer möjligheter att 

påverka sitt eget arbete faktorer som alla överensstämmer med TCO undersökning om att 

anställda överväger byta arbete för att få en bättre karriär och kompetensutveckling.  

Vid en granskning av varje faktor för sig, från diagram 10, utgör lön den främsta motivatorn som 

påverkar respondenternas inställning till att vilja byta arbete. Det här kan bero på att människan 

först och främst arbetar för att kunna försörja sig (Axelson & Thylefors 2005:13) och därför 

utgör lön en viktig faktor för överlevnad. Om vi ser till Maslow et al. (1987:15) behovshierarki, 

kan lön även anses utgöra en viktig förutsättning för att kunna uppfylla det första steget mot 

självförverkligande. Vi själva anser att det här är ett självklart utfall och ställer oss frågan vem 

som inte skulle vilja ha en högre lön? Vidare kan vi se från tabellen att mer utmanande 

arbetsuppgifter är den andra mest motiverande faktorn, vilket senare kommer sättas i relation 

med Herzbergs och Maslows motivationsteorier.  

Diagram 10. Huvudanledningar    
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Den tredje faktorn som påverkar anställdas inställning till att vilja byta arbete är mer ansvar. 

Från tabell 6 i resultatkapitlet kunde vi även se att respondenterna angett att mindre ansvar utgör 

den faktor som motiverar anställda minst till att byta arbete. I och med att respondenterna angett 

att mer ansvar utgör en av dem viktigaste motivatorerna till att byta arbete och mindre ansvar 

som den minst viktiga, innebär detta att ansvar är en faktor som påverkar respondenternas 

inställning till intern rörlighet. Även ansvar kommer senare att sättas i relation med Herzbergs 

och Maslows motivationsteorier.  

Viljan att påverka sin egen arbetssituation utgör den fjärde motiverande anledningen till att byta 

arbete och kan kopplas till Karaseks och Theorells (1990:35) teori om det goda arbetet. Karaseks 

och Theorells (ibid) menar att, ju mer möjligheter individen har att påverka sitt eget arbete desto 

mer omväxlande och utvecklande blir arbetet. Detta eftersom arbetstagaren får använda sina 

förmågor på ett kreativt sätt, speciellt om arbetet kompletteras med höga krav och hög 

arbetsbelastning. Vidare kan vi se från vårt resultat att bättre psykisk arbetsmiljö utgör den femte 

anledningen till att respondenterna vill byta arbete. Vi tror att det här beror på att många av de 

som arbetar på ASF har ett psykiskt påfrestande yrke då de arbetar med tunga sociala frågor. Det 

skulle i sådant fall innebära att psykiskt påfrestande yrken kan ha en effekt på anställdas 

inställning till att byta arbete vilket även kan förklara att ASF har en högre intern rörlighet än 

TF. Dock har vi inte funnit några teorier som kan bekräfta detta.  

Den sjätte anledningen som påverkar respondenternas inställning är att de vill ha mer 

uppskattning från sin närmsta chef. Enligt Maslows et al. (1987:21) ingår uppskattning i den 

fjärde nivån i behovshierarkin. Maslow (ibid) menar att individer har ett behov av att känna 

uppskattning och att få berömmelse samt uppmärksamhet för att kunna nå självförverkligande.  

Sammanfattningsvis kan dessa sex huvudanledningar som förklarats ovan sättas i relation till 

Herzbergs tvåfaktormodell (Herzberg et al. 2002). Enligt Herzberg (ibid) utgör hygienfaktorer 

de faktorer som arbetstagare anknyter till missnöje i arbetet. Dessa kan inte öka anställdas 

motivation till arbetet utan endast minska den psykiska ohälsan på arbetsplatsen. Vid en 

jämförelse av Herzbergs hygienfaktorer med våra egna huvudanledningar kan det konstateras att 

högre lön, bättre psykisk arbetsmiljö och mer uppskattning från närmsta chef alla utgör 

hygienfaktorer. Resterande tre huvudanledningar, mer utmanande arbetsuppgifter, mer ansvar 

och mer möjlighet att påverka sitt eget arbete, som vi funnit i vårt resultat kan vidare konstateras 

utgöra motivationsfaktorer. Enligt Herzberg (ibid) är motivationsfaktorer sådant som påverkar 

anställdas attityd till arbetet positivt eftersom de tillfredsställer individens självförverkligande i 

arbetet, vilket för oss vidare till Maslows motivationsteori. Enligt Maslow et al. (1987:22) är 

självförverkligande det sista steget i behovshierarkin som individer önskar uppnå. Vid en 

jämförelse av studiens resultat och Maslows (ibid) behovshierarki drar vi slutsatsen att många av 

respondenterna på ASF och TF inte anser sig ha uppnått självförverkligande i arbetet. Denna 

slutsats drar vi eftersom motivationsfaktorerna är de faktorer som alla 404 respondenter svarat 

utgör störst anledning till att de vill byta arbete. Samma resultat återfinns även i de övriga 

svarsalternativ som respondenterna haft möjlighet att svara, i samband med frågan. Majoriteten 

av respondenterna som fyllt i ett annat svarsalternativ har angivit att det som lockar dem mest till 

att byta arbete är möjligheten att få pröva något nytt och känna att de utvecklas. Det här visar 

tydligt att respondenterna inte anser att deras arbete får dem att nå självförverkligande. Frågan är 

om arbetstagarna nått det fjärde steget i Maslows behovshierarki. Enligt Maslow et al. (1987:21) 
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omfattar det fjärde steget två typer av behov, där det första behovet inkluderar längtan att känna 

uppskattning, självständighet samt frihet och det andra behovet status, berömmelse och 

uppmärksamhet. Utifrån hygienfaktorerna kunde vi se att arbetstagarna ansågs vilja ha en högre 

lön och mer uppskattning från sin närmsta chef, vilka båda ingår i Maslows (ibid) fjärde steg.  

 

5.2. Anledningar till att inte byta arbete 

Som nämndes i början av kapitlet kom vi i resultatet även fram till sex huvudanledningar till att 

respondenterna i dagsläget inte vill byta arbete. Från den sammanfattande tabellen (diagram 10) 

kan vi se att respondenterna som inte vill byta arbete har angett att detta beror på att de trivs med 

sina arbetsuppgifter och att de trivs med sina arbetskollegor samt arbetstider. Denna trivsel kan 

förklaras av att det finns en god psykosocial arbetsmiljö på koncernen Karlstads kommun. Enligt 

Rubenowitz (2004:97) skapas en god psykosocial arbetsmiljö om medarbetarna har egenkontroll 

i sitt arbete, ett positivt arbetsklimat, stimulans i arbetet, god arbetsgemenskap och att arbetet 

kännetecknas av optimal arbetsbelastning.  

Som tidigare nämnt utgör mer utmanande arbetsuppgifter en av de viktigaste faktorerna till att 

anställda vill byta arbete. I och med att trivsel med arbetsuppgifter även utgör den viktigaste 

anledningen till att majoriteten av respondenterna inte vill byta arbete kan slutsatsen från detta 

dras att innehållet och utmaningen av arbetsuppgifter utgör en viktig faktor som påverkar 

respondenternas inställning till arbetet.  

Vidare kan vi se att den andra anledningen till att majoriteten av respondenterna inte vill byta 

arbete är att de trivs med sina kollegor. Att arbetskollegor utgör en viktig anledning till att 

respondenterna vill behålla sitt nuvarande arbete kan förklaras av Lennerlöf (1991:192f) samt 

Baumeister och Leary (1995:497) som menar att människan har ett starkt behov av den sociala 

aspekten i arbetslivet. En annan viktig anledning som påverkar respondenternas inställning till 

att inte vilja byta arbete är ansvar. Vi har i resultatet sett att respondenterna generellt sett gillar 

att ha mycket ansvar och att detta även är en viktig motivator för de respondenter som vill byta 

arbete. I en rapport gjord av Arbetsmiljöverket (AFS 1980:14:3f) konstaterades det även att 

arbetstagare har behov av ett arbete som erbjuder möjligheter till självständigt beslutsfattande 

och ansvarstagande.  

Vi har nu ovan presenterat huvudanledningarna till att respondenterna inte vill byta arbete. Från 

diagram 7 kan vi även se vilka anledningar som påverkar deras inställning minst, det vill säga att 

dessa anledningar utgör sådant som respondenterna är nöjda med eller helt enkelt inte tycker 

påverkar deras beslut att inte vilja byta arbete i lika stor utsträckning. Det vi kunde se är att 

högre lön, rädslan för att börja om på ruta ett, högre arbetstempo samt bättre fysisk och psykisk 

arbetsmiljö alla utgör anledningar som påverkar deras inställning minst. Att högre lön påverkar 

respondenternas inställning minst samtidigt som det utgör den främsta faktorn till att vilja byta 

arbete innebär att lön utgör den främsta motivatorn till att röra på sig. Vid vidare jämförelse 

mellan anledningarna till att respondenterna inte vill byta arbete och de faktorer som motiverar 

dem mest till att byta arbete så kan vi se att det även här finns samband som visar på att dessa 

faktorer stämmer överens. Till exempel anses mer ansvar vara en av de viktigaste faktorerna till 

varför arbetstagarna vill byta arbete, och vi ser även att mindre ansvar utgör den faktor som har 

minst betydelse. Slutsatsen är alltså att arbetstagarna önskar ha mer ansvar. 
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Slutligen tror vi att respondenterna inte är rädda för att ta sig an nya arbetsuppgifter men att de 

dock inte vill lämna sina arbetskollegor. Det här tror vi i och med att rädslan för att börja om på 

ruta ett också utgör en av de anledningar som påverkar anställdas inställning minst samtidigt 

som trivs med kollegor utgör den främsta anledningen till att respondenterna inte vill byta 

arbete.  

 

5.3. Andra inställningar och förutsättningar  

Familjesituation 

Det resultat vi kom fram till i studien gällande respondenternas livssituation och viljan att byta 

arbete motsätter sig Hanssons (1997:150) teorier om ”två-karriär-familjer”. Hansson (ibid) 

menar att ”två-karriär-familjer”, där båda vuxna i hushållet arbetar, har större öppenhet för 

rörlighet i arbetslivet eftersom ändrade arbetsuppgifter eller position kan underlätta och skapa en 

bättre balans mellan arbetsliv och privatliv. Det resultat vi kom fram till var dock att 

respondenter med både partner och barn i lägre utsträckning är villiga att byta arbete. Vi kom 

även fram till att de respondenter som i störst utsträckning var intresserade av att byta arbete var 

ensamstående föräldrar. Vårt resultat kan emellertid förklaras av Rundblad (1964:190f) och 

Holmlunds (1984:103) forskningsresultat som visat att gifta i lägre grad är villiga att byta arbete 

till skillnad från icke gifta eftersom arbetstagare som är tvungna att ta hänsyn till andra utöver 

sig själva, är mindre intresserade av att byta arbete.  

 

Social påverkan 

Som nämndes i början av kapitlet har vi kommit fram till att majoriteten av respondenterna inte 

är intresserade av att byta arbete. Av de respondenter som är intresserade av att byta arbete har 

minoriteten angett att de vill byta arbete till en annan förvaltning. Enligt Baumeister och Leary 

(1995:497) har människan behov av att tillhöra sociala grupper eftersom det medför en känsla av 

säkerhet. Det är i och med detta som vi tror att få respondenter vill byta arbete till en annan 

förvaltning eftersom de finner en social trygghet inom den egna förvaltningen. Det kan även 

bero på det fenomen som kallas för ”vi-grupp/dom-grupp”. Fenomenet orsakas på grund av att 

anställda inom olika yrkeskategorier saknar kunskap om varandra och därför uppstår olika läger 

mellan förvaltningarna, där den egna gruppen anses som de engagerade samt målmedvetna och 

de andra som oengagerade samt oansvarsfulla (Granér 2009:46f). 

 

Utbildning  

Från studiens resultat kunde vi även se att utbildning utgör en faktor som påverkar den interna 

rörligheten. Detta eftersom respondenter som inte uppfyller vissa utbildningskrav anser att det 

påverkar deras möjligheter till att byta arbete internt inom koncernen. I en statlig undersökning 

som Brösamle och Nordström (2011:16f) utfört kom de fram till att arbetstagare med lägre 

utbildningsnivå har mindre möjligheter till att göra karriär på grund av att de besitter färre 

formella meriter. Det Brösamle och Nordström (ibid) kommit fram till är även något vi själva 

kan se i vårt resultat då viljan till att byta arbete är lika stor bland respondenterna oberoende av 

deras utbildningsnivå. Från resultatet har vi dock sett att de respondenter med lägre 

utbildningsnivå inte har bytt arbete i lika stor utsträckning som de med en högre utbildning (se 
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bilaga 8.2.6). 

I undersökningen ville vi även ta reda på om utbildningsnivån påverkar förutsättningen för att 

göra karriär/klättra uppåt i koncernen. Det resultat vi fick var att respondenterna oavsett 

utbildningsnivå, anser att möjligheten till att göra karriär inom koncernen Karlstads kommun är 

liten. Från resultatet kunde vi även se att ingen högutbildad respondent angett att möjligheterna 

till att göra karriär är stor. Det här tror vi kan bero på att högutbildade respondenter anser att de 

inte kan klättra högre upp i organisationen eller att det inte har begränsade möjligheter till att 

hjälpa andra att klättra uppåt. Enligt Pilar de Luis Carnicer et al. (2004:222f) påverkar 

utbildningsnivån möjligheten till intern rörlighet, bland annat genom att yngre ofta har en högre 

utbildning vilket skapar större möjligheter för avancemang. I bilagan 7.2.1 ser vi att detta är 

fallet i vårt resultat eftersom de yngre respondenterna har en högre utbildningsnivå. Vidare anser 

Furåker (2006:46) att arbetstagare som närmar sig pension har svårt att motiveras till 

vidareutbildning eftersom deras yrkeskarriär snart är slut. I resultatet kan vi även se att fler män 

anser att de inte uppfyller utbildningskraven. Detta kan enligt SCB:s statistik (SCB 2006:4) bero 

på att är det är fler kvinnor än män som vidareutbildar sig och att organisationers krav på 

utbildningsnivå ökat de senaste åren.  

 

Tjänstgöringstid 

Gällande tjänstgöringstid kunde vi i resultatet se att det påverkar respondenternas inställning till 

att byta arbete. Detta eftersom intresset för att byta arbete var störst hos dem som arbetat på 

koncernen mellan 6-10 år samt hos dem som arbetat mellan 2-5 år. Minst intresse återfanns hos 

dem som arbetat under två år på koncernen samt de som arbetat över 11 år. Vi tror att 

anledningen till att de nyanställda inte är lika intresserade av att byta arbete förmodligen beror 

på att det mesta fortfarande är nytt och att de inte hunnit komma in i alla arbetsrutiner ännu, 

dock har vi inte hittat någon teori som kan stärka detta. Vidare anser många av respondenterna 

som snart ska gå i pension att de är för gamla för att avancera, vilket överensstämmer med 

Hultins (1995) teorier om att äldre arbetstagare hämmas av att byta arbete på grund av att de 

anser sig vara för gamla. I resultatet fanns även respondenter som anser att de 

åldersdiskrimineras eftersom de snart ska lämna sin tjänst och upplever därför att arbetsgivaren 

inte tycker att det är lönsamt att satsa på dem. Enligt Furåker (2004:7) har personer som närmar 

sig pension mindre möjligheter till rörlighet eftersom de har svårt att hitta motivationen till 

vidareutbildning och mobilitet i arbetslivet. Detta kan även vara förklaringen till att de som 

arbetat länge på koncernen och som är äldre har ett mindre intresse av att byta arbete. 

 

Ledningens och chefens påverkan 

Enligt Garavan (1990:24ff) har chefen en viktig roll för intern rörlighet eftersom det är chefen 

som har störst möjlighet att påverka de anställdas karriär. Hela 71 % på ASF och 57,1 % på TF 

anser inte att deras chefer uppmuntrat dem till intern rörlighet. Detta menar Garavan (ibid) är ett 

hinder för intern rörlighet eftersom om chefen inte ser någon lönsamhet i att utveckla en person 

kan det leda till att samtal om utvecklingsmöjligheter uteblir. Vi tror att anledningen till att 

majoriteten av respondenterna inte anser att chefen uppmuntrat dem till intern rörlighet beror på 

att ledning på koncernen Karlstads kommun inte tydligt uttalat att de som arbetsgivare vill satsa 
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på intern rörlighet. Dock har detta gjorts i större utsträckning inom TF, eftersom de bland annat 

har en egen policy om intern rörlighet vilket skulle kunna förklara att det är fler inom TF som 

anser sig fått uppmuntran.  

Vidare upplever många respondenter att deras yrken och kommunen i sin helhet är väldigt 

specialiserad. Det gör till exempel att specialisters yrken blir såpass värdefulla för arbetsgivaren 

att denne inte vill befordra specialisten till chef. Enligt Kotorov och Hsu (2002:46f) kan även 

mellanchefer utgöra ett hinder för intern rörlighet eftersom de håller hårt i sina nyckelpersoner 

inom enheten, vilket kan förklara att respondenter med en specialistroll inte anser sig kunna 

avancera inom koncernen. Därför måste arbetsledningen enligt Garavan (1990:24ff) skapa 

incitament för att chefer ska känna sig sporrade till att arbeta med rörligheten. En del av 

respondenterna anser även att det saknas en kultur som gynnar intern rörlighet inom koncernen. 

Garavan och Coolahan (1996:35) menar att det är viktigt att genom en tydlig policy eller 

riktlinjer skapa en organisationskultur som gynnar intern rörlighet Detta eftersom det kan öka 

medarbetarnas vilja till förändring vilket resulterar i mindre kostnader och mer struktur.  

Hallqvist (2005:1f) anser att arbetsgivare måste kunna erbjuda goda utvecklingsmöjligheter och 

karriärvägar för att kunna konkurrera gentemot andra företag. I en rapport av Arbetsmiljöverket 

(AFS 1980:14:3f) anses det även vara viktigt för arbetstagarens psykiska hälsa att få utnyttja 

sina kompetenser och kunskaper på ett allsidigt sätt. I resultatet kunde vi även se att majoriteten 

av respondenterna anser sig få rätt kompetensutveckling och förmodligen har koncernen lyckats 

väl med det eftersom de i sin årliga medarbetarundersökning får mycket positiv feedback och 

många arbetstagare anser att koncernen är en bra arbetsgivare (LMU 2012).  

 

Personalomsättning 

Från studiens resultat kunde vi även se att en del respondenter anser att möjligheterna till 

rörlighet inom koncernen är liten eftersom det finns för få lediga tjänster inom deras yrkes- eller 

intresseramar. Det här kan förklaras av att koncernen har en låg personalomsättning och 

anledningen till detta kan vara den svenska arbetsrätten som ger ett starkt anställningsskydd 

vilket medför en låg rotation i organisationer (Von Otter 2004:99f). Enligt Von Otter (ibid) kan 

det även bero på att många organisationer strävar efter att slimma sina verksamheter vilket kan 

medföra att när en anställd går i pension tillsätts inte någon ny, utan att arbetsuppgifterna delas 

upp på befintligt anställda eller ersätts av teknik.  

 

Rekryteringskanaler 

Om vi ser till informella kanaler i form av arbetsförmedling, privat arbetsförmedling och annons 

i dags eller fackpress, visar tidigare studier att arbetsgivare inom offentlig sektor använder sig av 

arbetsförmedlingen i störst utsträckning (Ekström 2001:19). Studien från Ekström (ibid) visar 

även att arbetsgivare generellt sett rekryterar med hjälp av informella rekryteringskanaler före 

formella. Detta bidrar till att arbetsgivare inte alltid informerar om lediga vakanser och därmed 

får inte arbetstagare information om lediga tjänster. De ges alltså inte möjlighet till att 

konkurrera om lediga vakanser utan istället anställer arbetsgivaren någon ny med hjälp av 

informella rekryteringskanaler. Att ett etablerat socialt nätverk skulle öka chanserna för att få ett 

arbete är även vetenskapligt bevisat då Tovatt (2013) kommit fram till att arbetstagare med ett 

brett socialt nätverk har ökade chanser för att komma in på arbetsmarknaden. 
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Vidare har Klingvall (1998) undersökt arbetsgivarens attityd till olika rekryteringskanaler och 

når slutsatsen att flest arbetsgivare använder sig av arbetsförmedlingen när det gäller att få fram 

rätt yrkesutbildning och snabbt få fram sökanden. Från det ovansagda kan slutsatsen dras att 

organisationer inom offentlig sektor använder sig av arbetsförmedlingens platsbank i störst 

utsträckning. Därför anser vi att det inte är konstigt att de flesta respondenter angett att de 

använder sig av denna informationskanal för att ta del av lediga tjänster. Ett problem med detta 

kan dock vara att det förmodligen inte är en hemsida som den anställde ofta använder då denne 

redan har ett arbete. Det här kan även vara förklaringen till att majoriteten av respondenterna 

inte upplever att det finns några möjligheter till att byta arbete inom koncernen. 

I resultatet kunde vi se att ett problem som respondenterna anser finns är att de upplever att 

kommunen prioriterar att rekrytera i första hand externt, istället för internt. Det här kan vara en 

orsak till att respondenterna anser att det finns bristande möjligheter till att byta arbete inom 

koncernen. Enligt Staw (1980:253f) vill organisationer ofta få in nytt blod och input för att 

organisationen inte ska bli alltför homogen, vilket kan förklara att arbetsgivare rekryterar externt 

före internt. Dock tror vi att även interna rekryteringar kan bidra med ny input eftersom 

arbetstagare som byter arbete internt även kan komma från andra avdelningar eller förvaltningar 

där strukturer och processer inte ser likadana ut.    

 

Information och kommunikation 

Gällande information och kommunikation anser Di Prete (1987:422f) att medarbetare generellt 

sett har störst kännedom om lediga tjänster inom den egna avdelningen eftersom det är där 

kommunikationen i främsta hand sker. Det här kan vara skälet till att respondenterna från vår 

undersökning i störst utsträckning är intresserade av att byta arbete inom sin nuvarande 

förvaltning. Det kan även vara förklaringen till att majoriteten av respondenterna anser att det 

finns bäst möjligheter att röra på sig internt inom den egna förvaltningen eftersom de har mer 

kunskap, kontakter och relationer inom den egna förvaltningen.  

Enligt Garavan och Coolahan (1996:36) utgör informationsbrist ett hinder för intern rörlighet, 

vilket även är något vi nått i vårt resultat. Det resultat vi fått är att respondenter som befinner sig 

längre ner i organisationen inte tar del av information om lediga tjänster i lika stor utsträckning 

som de som befinner sig högre upp i organisationen. Vi har även sett att det är denna grupp som 

bytt arbete i minst utsträckning och därmed har en lägre rörlighet. I undersökningen identifierade 

vi även att de arbetstagare som inte tar del av informationen är mer negativt inställda till att byta 

arbete. 

För att medarbetare ska kunna konkurrera om lediga tjänster är det grundläggande att personen 

har kännedom om att en ledig tjänst ska eller har utlysts (Di Prete 1987:422ff). I vår 

undersökning kom vi fram till att majoriteten av respondenterna tar del av information om lediga 

tjänster och den informationskanal som de flesta använder sig av är intranätet. Problemet som 

kan uppstå är dock att en del anställda inte har regelbunden användning av datorer i sitt arbete, 

vilket oftast omfattar de personer som befinner sig längst ner inom organisationen. En 

respondent har angett att de tagit del av information om lediga tjänster genom anslagstavlan. Att 

frångå tekniken och istället använda sig av anslagstavlan som informationskanal ute på enheter 

skulle kunna vara en lösning för att information även ska nås ut till de som inte har regelbunden 



 

47 
 

användning av datorer.  

Enligt Coolahan och Garavan (1996:36) är införskaffningen av ett webbaserat sökverktyg ett sätt 

att gynna en friare intern arbetsmarknad. Detta eftersom de kostnader som personalförflyttning 

medför kan reduceras och intern rörlighet möjliggöras. Även Lindmark och Önnevik 

(2011:177f) anser att kunskap och behov kan matchas på ett bättre sätt med hjälp av ett 

sökverktyg. I och med att ett webbaserat sökverktyg saknas inom koncernen ville vi ta reda på 

hur de anställda ställer sig till införskaffandet av ett sådant. Majoriteten av respondenterna 

svarade att de ställer sig positivt till detta och därför tror vi att om koncernen lyckas 

implementera och använda sig av verktyget kan det gynna den interna rörligheten.  
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6. Sammanfattande diskussion 
Nedan redogörs och diskuteras de slutsatser som framkommit i studien. Här sammanställs de 

faktorer som påverkar intern rörlighet och vidare diskuteras i vilken utsträckning dessa faktorer 

påverkar den interna rörligheten. Kapitlet avslutas med förslag till vidare forskning.  

6.1. Slutsatser 

Syftet med studien var att undersöka arbetstagarens inställning och förutsättningar till intern 

rörlighet inom kommunal verksamhet. Detta genom att ställa olika faktorer gentemot intern 

rörlighet och även genom att ställa dessa gentemot varandra. Vår frågeställning var att ta reda på 

hur arbetstagarnas inställning och förutsättning ser ut för den interna rörligheten inom 

kommunal verksamhet. Mer specifikt har vi undersökt vilka faktorer som påverkar intern 

rörlighet ur ett arbetstagarperspektiv och i vilken utsträckning dessa faktorer påverkar intern 

rörlighet.  

 

6.1.1. Faktorer som påverkar arbetstagarnas förutsättning för intern rörlighet 

I resultatet har vi sett att en hög utbildningsnivå ökar arbetstagarens chanser till att byta arbete 

internt. Förmodligen av den anledningen att högutbildade har fler formella meriter än 

arbetstagare med låg utbildningsnivå. Vi tror även att det beror på hur dagens arbetsmarknad och 

samhälle ser ut, då det idag ställs högre krav på vidareutbildning jämfört med förr. Vidare kunde 

vi se att ett etablerat kontaktnät skapar fler möjligheter för anställda att byta arbete. Detta kan 

ses som något positivt respektive negativt eftersom det missgynnar arbetstagare med ett litet 

kontaktnät och gynnar dem med ett brett kontaktnät. Information visade sig även utgöra en 

viktig förutsättning för att intern rörlighet ska gynnas inom organisationen. Arbetstagaren måste 

ges information och ha kännedom när lediga tjänster uppstår för att kunna veta vilka möjligheter 

som finns och därmed kunna ansöka om nya tjänster och positioner. Slutsatsen vi kan dra om 

anställda i kommunal verksamhet är att koncernen Karlstads kommun har bra 

informationskanaler då majoriteten av respondenterna tar del av information om lediga tjänster. I 

resultatet kunde vi dock se att arbetstagare som befinner sig längre ned i organisationen inte tar 

del av information om lediga tjänster i lika stor utsträckning, vilket förmodligen påverkar deras 

förutsättning för intern rörlighet negativt. 

En annan viktig förutsättning för att gynna intern rörlighet är att ledning och chefer tydligt 

kommunicerar med de anställda. Det är därför viktigt att koncernen inför tydliga riktlinjer för 

hur organisationen vill arbeta med intern rörlighet. Det är även viktigt att cheferna visar 

uppskattning till sina anställda eftersom det utgör en motivator till att byta arbete. Vi tror att 

arbetstagare som anser att uppskattning är en motivator till intern rörlighet i dagsläget är 

missnöjda med sin nuvarande chef, medan de som är nöjda med sin chef inte angivit det som en 

avgörande anledning till att vilja byta arbete. Detta innebär att motivationen till att byta arbete 

varierar beroende på hur arbetstagaren har det på sin befintliga arbetsplats. Från respondenternas 

svar och kommentarer kan slutsatsen även dras att många arbetstagare anser att kommunen 

generellt sett är väldigt specialiserad och även att respondenternas yrken är specialiserade. För 

att förhindra denna inlåsning och skapa mer flexibilitet krävs det att organisationen satsar mer på 

multikompetens. Slutligen kunde vi även se att respondenterna anser sig få den 

kompetensutveckling som behövs för att kunna utvecklas i sin yrkesroll men att de trots detta 
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anser de att mer utmanande arbetsuppgifter, möjligheten att påverka sitt arbete och mer ansvar 

utgör anledningen till att byta arbete.  

Sammanfattningsvis har vi fått fram att de förutsättningar som påverkar den interna rörligheten 

är utbildningsnivå, socialt kontaktnät och information. Även hur ledning och chefer i 

organisationen arbetar med intern rörlighet och hur chefen agerar i sin roll utgör förutsättningar 

för den interna rörligheten. Slutligen utgör även graden av specialisering en förutsättning för 

intern rörlighet inom koncernen, då många arbetstagare med ett specialiserat yrke inte anser att 

de kan eller ges möjligheten till att byta arbete.  

 

6.1.2. Arbetstagarnas inställning till intern rörlighet 

I resultatet kan vi se att arbetstagare som arbetet över 10 år och de som arbetat under två år inom 

koncernen i mindre utsträckning är intresserade av att byta arbete. Medan de som arbetat mellan 

2-10 år är mer positiva till att byta arbete. Slutsatsen vi kan dra av detta är att de som arbetat 

under två år fortfarande anser att arbetet utmanar dem och att de trivs med sitt arbete. De som 

arbetat mellan 2-10 år upplever förmodligen att de behöver nya utmaningar i form av mer 

utvecklande arbetsuppgifter, mer ansvar och mer möjlighet att påverka sitt arbete eftersom de 

haft samma tjänst ett tag. De som arbetat en längre tid upplever förmodligen att de antingen 

trivs, har uppnått en för hög ålder för att byta arbete eller anser att de inte finns några 

möjligheter till att byta arbete. I resultatet fick vi även fram att äldre arbetstagare anser sig 

missgynnas eftersom de inte upplever sig få samma möjligheter till att byta arbete jämfört med 

yngre arbetstagare. Det här kan bero på att de flesta av respondenterna som anser sig missgynnas 

av den interna rörligheten snart ska gå i pension, vilket resulterar i att chefen inte anser att det är 

lönsamt att satsa på arbetstagaren. Vidare kom vi fram till att lön utgör den främsta motivatorn 

till att byta arbete och därmed påverkar anställdas inställning till att vilja byta arbete. Detta anser 

vi vara en självklarhet eftersom arbetstagare behöver en inkomst för att kunna försörja sig. Vi 

tror dock att den viktigaste anledningen till att lön utgör en motivator till att byta arbete är att 

högre lön resulterar i en högre status. Det här tror vi eftersom vi lever i ett materialistiskt 

samhälle där inkomsten påverkar både status i privat- och arbetslivet. Sammanfattningsvis kan 

vi se att respondenternas inställning till intern rörlighet påverkas av vilken ålder arbetstagarna 

har, hur länge de arbetat på koncernen och vilken löneutveckling de har.   

En slutsats vi kan dra är att det finns vissa faktorer som inte påverkar arbetstagares inställning 

eller förutsättning till intern rörlighet i lika stor utsträckning. Den första faktorn vi inte sett några 

markanta skillnader mellan är variabeln kön. Detta eftersom vi bland annat inte ser några 

skillnader vad gäller inställningen och förutsättningarna hos de som vill byta och har bytt arbete. 

Den andra faktorn är familjesituation. Vi har i resultatet inte sett några tydliga tendenser 

gällande familjesituation och intern rörlighet, förutom att ensamstående föräldrar i högre 

utsträckning är mer intresserade av att byta arbete.  

Om vi ser till i vilken utsträckning faktorerna påverkar intern rörlighet så har vi nått slutsatsen 

att om arbetsplatsen är väl fungerande kommer lön, mer utmanande arbetsuppgifter och status 

alltid utgöra faktorer som påverkar den interna rörligheten i störst utsträckning. Om 

arbetstagaren dock upplever att det finns brister i arbetet eller i sin arbetssituation kommer 

bristerna i högre utsträckning vara en anledning till att de är intresserade av att byta arbete.  
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6.2. Diskussion 

Befintliga teorier redovisar olika faktorer som påverkar den interna rörligheten, men vi har inte 

hittat någon författare som berör samtliga faktorer på en och samma gång. Vår ambition har 

därför varit att försöka se samtliga förutsättningar och inställningar som påverkar den interna 

rörligheten och i vilken utsträckning som de påverkar. Från ett brett perspektiv anser vi att vi 

lyckats hitta faktorer som arbetstagare tycker påverkar den interna rörligheten. Vi skulle dock 

inte vilja påstå att vi kan generalisera vårt resultat, men det är rimligt att anta att liknande studier 

ger samma resultat. Vi anser att vårt främsta bidrag till vidare forskning är kartläggning av de 

olika faktorerna som påverkar intern rörlighet. Vi har även identifierat att lön, status och mer 

utmanande arbetsuppgifter alltid motiverar de anställda till att byta arbete internt medan övriga 

faktorer främst påverkar den interna rörligheten om arbetstagaren upplever att sin nuvarande 

tjänst är bristande i olika avseenden. Det innebär att om vi till exempel enbart hade studerat 

vårdpersonal med dålig fysisk arbetsmiljö, hade faktorn fysisk arbetsmiljö i högre utsträckning 

påverkat viljan till att byta arbete. 

För att gynna den interna rörligheten är det viktigt att ledningen skapar tydliga riktlinjer för hur 

de vill satsa på rörligheten. Vi anser att det ledningen bör ta hänsyn till är följande punkter, 

eftersom vi under arbetets gång upplevt att detta är viktigt att reflektera över, för att uppnå en 

god intern rörlighet. 

 Hur ska begreppet intern rörlighet definieras? 

 Hur ska rekryteringsprocessen se ut? Till exempel satsa på intern eller extern 

rekrytering? 

 Vilka kompetenskrav finns? 

 Vem är ansvarig för att utveckla den interna rörligheten?  

 Hur ska implementeringsprocessen se ut?  

 Varför ska vi satsa på intern rörlighet? Definiera viljan till att skapa rörelse. 

 Gäller den interna rörligheten alla? Samma regler för alla yrken/positioner?  

 Hur ska intern rörlighet implementeras i det dagliga arbetet? 

Vidare måste dessa punkter implementeras hos cheferna eftersom de utgör länken mellan 

ledning och arbetstagare. Chefernas roll blir framförallt att skapa en diskussion med de anställda 

om utvecklingsmöjligheter och framtidsplaner, både för individens bästa och för att utvecklingen 

ska ligga i linje med organisationens strategiska utveckling. Det blir även viktigt för ledning och 

chefer att tydligt se vart kompetensbehovet är som störst och utifrån det kompetensutveckla 

befintlig personal.  

För att alla ska få möjligheten till att söka interna tjänster krävs tydlig information i form av en 

kommunikationskanal som alla anställda ser eller använder sig av. Vid rekrytering är det även 

viktigt att skapa tydliga riktlinjer för hur internt och externt anställda ska vägas mot varandra. En 

fördel är om arbetsgivaren först ser om kompetensen finns internt före denne letar externt. Detta 

för att skapa goda utvecklingsmöjligheter för de arbetstagare som redan är anställda. En lösning 

kan vara att införa ett webbasserat sökverktyg som gör det lättare både för arbetstagaren och 

arbetsgivaren. För att ett sådant verktyg ska fungera krävs dock att det används av båda parter 

eftersom om cheferna inte använder verktyget kommer arbetstagarna tappa förtroendet och 
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därför inte ange sina kompetenser, vilket gör det svårt för arbetsgivaren att matcha rätt 

kompetens med rätt behov.  

I vår undersökning har vi sett att störst fokus ligger på den vertikala rörligheten och de tre 

faktorerna lön, status och utvecklande arbetsuppgifter är främst förknippade med denna typ av 

rörlighet. Det som dock kan vara viktigt att se till är att horisontell rörlighet kan vara lika 

värdefull. Aronsson et al. (2000) menar till exempel att ohälsan i arbetslivet kan motverkas om 

människor lättare kunde bryta upp från ett arbete och gå till ett annat, för att få omväxling. Vi ser 

även att det inte finns några markanta skillnader mellan vad som motiverar arbetstagaren från att 

byta arbete internt eller externt. Utan det handlar snarare om att arbetsgivaren måste skapa 

fördelar gentemot liknande arbetsgivare för att behålla de anställda. Intern rörlighet handlar dock 

inte om att få anställda att flytta på sig, utan det handlar om att ge arbetstagaren möjlighet till att 

utvecklas internt! 

Vidare är det även viktigt att poängtera att det även finns nackdelar med intern rörlighet. En av 

de största nackdelarna är att varje gång en anställd tillsätts internt skapas en ledig vakans vilket 

medför en ny rekryteringsprocess och därmed ökade rekryteringskostnader. Dock kan detta ses 

som positivt om företaget vill öka personalomsättningen och få in nytt blod där vakansen 

uppstår. En för hög intern rörlighet kan dock resultera i att organisationen aldrig får in nytt blod 

på de högre positionerna. Vilket medför att de som får till exempel chefspositioner redan är så 

pass färgade av organisationen att de inte kan se saker från ett objektivt perspektiv. Detta kan 

även medföra att den anställde har en negativ inställning av företagets processer eller att övriga 

anställda redan har en bild av personen som ska byta från en avdelning till en annan, vilket 

medför att det kan vara svårt att bygga upp sin roll om anseendet redan är skadat. Desto större 

företaget är, desto mindre blir de negativa delarna och kunskapen om organisationen blir då 

kanske snarare en fördel. 

Mobilitet kan ur ett större perspektiv gynna arbetsmarknaden eftersom den föränderliga 

omvärlden kräver flexibla medarbetare. På så sätt kan även arbetstagare omplaceras från 

stagnerande till växande sektorer på arbetsmarknaden. Mobilitet kan även medföra fördelar 

genom positiv idéutveckling och innovation i samhället. En annan fördel med intern rörlighet är 

att den anställde tar med sig kunskaper till nya delar inom organisationen. Inom kommunal 

verksamhet är det till exempel viktigt att den anställde har goda kunskaper om kommunal 

verksamhet eftersom den skiljer sig från privat sektor eftersom den styrs av politiker.  

Trots att många människor idag värderar byte av arbete i större utsträckning, är mobiliteten 

förhållandevis låg. Att mobiliteten är förhållandevis låg var även något vi fick fram i vårt 

resultat då cirka två tredjedelar av våra respondenter inte vill byta arbete. Det här tror vi kan 

bero på att arbetsgivaren i dagens samhälle lägger ett större fokus på att arbetstagaren ska trivas 

och utvecklas i sin yrkesroll på sin arbetsplats.  

6.2.1. Självkritik 

Med facit i hand ser vi att det finns vissa moment som vi kunde ha varit tydligare med eller 

kanske borde ha gjort annorlunda. Exempelvis skulle vi varit tydligare med hur vi skulle 

redovisa respondenternas svar i inledningstexten till enkäten. Vi hade inte på ett tydligt sätt 

angett att yrkestitlarna skulle kodas om till olika yrkeskategorier vilket gjorde att många av 
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respondenterna inte fyllt i sitt yrke. Detta kan bero på att respondenterna var rädda för att de 

inte skulle vara anonyma då det finns ett fåtal tjänster inom vissa yrkeskategorier och 

personerna skulle därmed vara lätta att peka ut. Resultatet har även visat att lön är den främsta 

motivatorn till intern rörlighet. Detta kan anses som ett självklart svar men det kan också bero på 

att vi haft den som första svarsalternativ i våra likertskalor. Fortsatt har fråga 17 och 18 i enkäten 

varit svåra att analysera eftersom vi inte kunnat ställa alla dessa faktorer mot varandra. Risken 

finns att respondenterna inte uppfattat frågan som vi från början velat eftersom vi själva upptäckt 

under analyseringen att frågan är relativt svårtolkad. Risken är att de svarat på de enskilda 

påståendena istället för att ta hänsyn till huvudfrågan om varför det vill eller inte vill byta arbete. 

 

6.3. Vidare forskning  

För att få en djupare förståelse för arbetstagarnas inställning samt förutsättningar för intern 

rörlighet föreslår vi att vidare forskning utförs med hjälp av kvalitativ ansats. Detta för att få en 

djupare förståelse till varför arbetstagarna svarat som de gjort i vår enkätundersökning. En 

kvalitativ studie skulle även kunna ge utrymme för att upptäcka fler faktorer som påverkar 

arbetstagarnas inställning och förutsättningar.  

Vid fortsatt forskning inom området skulle det även vara intressant att djupare undersöka äldres 

inställning och förutsättning för intern rörlighet. Detta eftersom det fanns ett antal äldre 

respondenter i vår undersökning som upplevde vissa tendenser till åldersdiskriminering gällande 

möjligheten till att byta position eller tjänst. Ett tredje förslag på vidare forskning är att det vore 

intressant att specifikt undersöka hur arbetstagares inställning och förutsättning för horisontell 

rörlighet ser ut samt hur organisationer kan arbeta med att utveckla den horisontella rörligheten. 

Det här är ett intressant forskningsområde eftersom rörlighet inom organisationen vanligtvis 

förknippas med vertikal rörlighet och inte horisontell.  

Slutligen hade det även varit intressant att upprepa vår undersökning efter att 

undersökningsobjektet infört en större satsning på intern rörlighet för att undersöka om 

inställningen och förutsättningen för intern rörlighet har förändrats. 
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8. Bilagor 

8.1. Informationsbrev och enkät 
 

 
Hej! 

 
 
 

Vi är två studenter som läser kandidatprogrammet Personal och Arbetsliv på Karlstads Universitet. I 

vår studie kommer vi att skriva om den interna rörligheten inom koncernen Karlstads kommun. Vi är 

alltså intresserade av att ta reda på hur Du som medarbetare ser på möjligheterna att byta arbete inom 

den egna verksamheten, till annan förvaltning eller bolag. 
 
 

Definition av intern rörlighet för arbetstagare: 
 

Intern rörlighet innebär i detta fall att arbetstagaren själv önskar förflyttning till annan befattning eller 

arbetsplats inom koncernen Karlstads kommun. Förflyttningen kan ske både vertikalt och horisontellt. 

Vertikal förflyttning innebär förflyttning uppåt eller nedåt i organisationen. Horisontell förflyttning 

innebär förflyttning mellan funktioner eller yrken som befinner sig på motsvarande nivå i 

organisationen. 
 
 

Vi är väldigt tacksamma om Du har möjlighet att svara på vår enkät, då detta kommer bli underlag för 

vår C-uppsats. Enkäten består av 21 frågor och tar ca 5 minuter att besvara. 
 

Ditt svar kommer vara helt anonymt och används endast i denna forskningsstudie. Vi önskar ett svar 

senast fredag den 28/2! 
 
 

Stort tack på förhand. 
 

Vänliga hälsningar Tina Asplund och Johanna Bjerre 
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1. Kön 

Man 

Kvinna 

Annat/vill inte svara 
 
 

2. Ålder 

18-25 
 

26-40 

41-55 
 

56-65 
 

65 + 
 
 

3. Civilstånd 

Bor tillsammans med en partner 

Bor inte tillsammans med en partner 
 

 
4. Har Du barn som bor hemma? 

Ja 

Nej 
 
 

5. Vilken är Din högst avklarade utbildning? 

Grundskola/Folkskola 

Gymnasium/Fackskola/Yrkesskola 

YH-utbildning/KY-utbildning 

Enstaka kurser på universitet/högskola 
 

Kandidatexamen 

Magisterexamen 

Masterexamen 

Doktorsexamen 

Annan utbildning 

 

 
6. Vilken förvaltning arbetar Du på? 

Arbetsmarknads- och socialförvaltningen 
 

Teknik- och fastighetsförvaltningen 

Vänligen fyll i Ditt yrke: 



 

59 
 

7. Vilken är din totala tjänstgöringstid på Koncernen Karlstads kommun? 

Under 2 år 
 

2-5 år 

6-10 år 
 

11-20 år 
 

Över 21 år 
 
 

8. Tar Du del av information om lediga tjänster som utannonseras inom koncernen Karlstads 

kommun? 

Ja, nya tjänster inom min avdelning/enhet 
 

Ja, nya tjänster inom min förvaltning 

Ja, nya tjänster inom samtliga förvaltningar 
 

Ja, nya tjänster inom både förvaltningar och bolag 
 

Nej (gå vidare till fråga 10) 
 
 

9. Om Du svarat JA på fråga 8, genom vilken/vilka kommunikationskanaler tar Du del av lediga 

tjänster? 

Intranät (Solsidan) 

Hemsida (Karlstad.se) 

Lokal tidning (VF, NWT, Hammaröbladet) 

Anslagstavla 

Genom chefen 

Genom kollegor 
 

Om annat, specificera 
 
 
 
 

10. Skulle Du vara intresserad av att använda ett webbaserat sökverktyg för att visa att Du är 

intresserad av att byta befattning eller arbetsplats inom koncernen? 

Ja 

Nej 
 
 

11. Har Du någon gång bytt arbete inom koncernen Karlstads kommun? 

Ja, en gång 

Ja, flera gånger 
 

Nej (gå vidare till fråga 14) 
 
 

12. Om Du svarat JA på fråga 11, har Du då bytt arbete frivilligt eller ofrivilligt? 

Frivilligt 
 

Ofrivilligt 

Både frivilligt och ofrivilligt 
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13. Om Du svarat JA på fråga 11, mellan vilken/vilka verksamheter har Du bytt arbete? 

Inom den egna förvaltningen 
 

Mellan förvaltningar inom koncernen Karlstads kommun 

Mellan bolag och förvaltning inom koncernen Karlstads kommun 
 

Mellan bolag inom koncernen Karlstads kommun 
 
 

14. Upplever Du att det finns goda möjligheter att byta arbete inom koncernen Karlstads 

kommun? 

Ja, inom egna förvaltningen (gå vidare till fråga 16) 

Ja, till en annan förvaltning inom koncernen Karlstads kommun (gå vidare till fråga 16) 

Ja, inom koncernen Karlstads kommun (gå vidare till fråga 16) 

Nej 
 
 

15. Om Du svarat NEJ på fråga 14, vad anser Du att detta främst beror på? 

Jag uppfyller inte utbildningskraven 

Jag uppfyller inte erfarenhetskraven 

Jag uppmuntras inte till att byta 

Jag upplever att det inte finns några möjligheter att byta 

Annat, skriv nedan 
 

Annat 
 
 
 
 
 
 
 

16. Skulle Du i dagsläget vara intresserad av att byta arbete? Kryssa i de rutor som 

överensstämmer. 

Ja, inom min egna förvaltning 

Ja, till en annan förvaltning eller bolag inom Karlstads Kommun 
 

Ja, men bara till en annan arbetsgivare utanför koncernen 

Nej (gå vidare till fråga 18) 



17. Om Du svarat JA på fråga 16, vilka faktorer lockar Dig mest till att byta arbete? 

Stämmer inte 
alls 

Stämmer till 
liten del 

Stämmer till 
stor del Stämmer helt 
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Jag vill ha högre lön 

Jag vill ha mer 

utmanande 

arbetsuppgifter 
 

Jag vill ha bättre 

arbetstider 
 

Jag vill ha en tjänst som 

innebär mer status 
 

Jag vill ha mer ansvar 

Jag vill ha mindre ansvar 
 

Jag vill ha mer 

uppskattning från 

kollegor 
 

Jag vill ha mer 

uppskattning från min 

närmsta chef 
 

Jag vill ha ett mindre 

psykiskt tungt arbete 
 

Jag vill ha ett 

mindre fysiskt tungt 

arbete 
 

Jag vill ha en kortare 

resesträcka till arbetet 
 

Jag vill trivas bättre på 

min arbetsplats 
 

Jag vill ha en bättre 

fysisk arbetsmiljö 
 

Jag vill ha en bättre 

psykisk arbetsmiljö 
 

Jag vill ha mer möjlighet 

att påverka mitt arbete 
 

Jag vill ha ett högre 

arbetstempo 
 

Jag vill ha ett lägre 

arbetstempo 
 

Jag vill ha ett mindre 

stressigt yrke 
 

Övriga faktorer 



18. Om Du svarat NEJ på fråga 16, varför vill Du inte byta arbete? 

Stämmer inte 
alls 

Stämmer till 
liten del 

Stämmer till 
stor del Stämmer helt 
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Jag har en bra lön 

 

Jag trivs med mina 

arbetsuppgifter 
 

Jag trivs med mina 

arbetstider 
 

Jag är stolt över mitt yrke 

Jag har mycket ansvar 

Jag gillar att ha ansvar 

Jag trivs med mina 

kollegor 
 

Jag trivs med min 

närmsta chef 
 

Jag har lagom lång 

resesträcka till arbetet 
 

Jag upplever balans 

mellan privatliv och 

arbetsliv 
 

Jag känner att jag 

utvecklas inom mitt 

arbete 
 

Jag får uppskattning från 

min närmsta chef 
 

Jag får uppskattning från 

kollegor 
 

Jag vill inte börja om på 

nytt 
 

Det är en bra fysisk 

arbetsmiljö 
 

Det är en bra psykisk 

arbetsmiljö 
 

Det är ett högt tempo på 

jobbet 
 

Jag trivs med 

arbetstempot 
 

Jag kan påverka mitt 

arbete 
 

Övrig orsak 



19. Jag får den utbildning som behövs för att utvecklas i min yrkesroll 

Stämmer inte 
alls 

Stämmer till 
liten del 

Stämmer till 
stor del Stämmer helt 
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20. Det finns goda möjligheter att göra karriär/klättra uppåt i koncernen Karlstads kommun 
 

Stämmer inte 
alls 

 

Stämmer till 
liten del 

 

Stämmer till 
stor del Stämmer helt 

 
 
 
 

21. Min närmsta chef har någon gång uppmuntrat mig till att söka en ny tjänst inom koncernen 

Karlstads kommun 
 

Stämmer inte 
alls 

 

Stämmer till 
liten del 

 

Stämmer till 
stor del Stämmer helt 
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8.2.  Diagram   

8.2.1. Ålder – utbildning 

 

 

8.2.2. Bytt arbete – Kön 

Bytt arbete - Kön 

 Kön Total 

Man Kvinna 

Bytt arbete Ja Nej 

Ja 
Count 99 146 245 

% within Kön 57,6% 64,3% 61,4% 

Nej 
Count 73 81 154 

% within Kön 42,4% 35,7% 38,6% 

Total 
Count 172 227 399 

% within Kön 100,0% 100,0% 100,0% 
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8.2.3. Bytt arbete frivilligt/ofrivilligt 
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8.2.4. Byta arbete – information 

 
 

8.2.5. Utbildning  
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8.2.6. Bytt arbete - Utbildning 

 

8.2.7. Uppskattning – förvaltning 

 

8.2.8. Uppskattning – vill ej byta arbete  

 

 


