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Protean career är en av de nya karriärerna och en ny syn på karriär. 
Den bygger på att individen själv i hög grad styr över sin karriär och 
dennes utveckling och baserar denna främst utifrån sina värderingar. 
För att undersöka förekomsten av Protean career orientation och 
dennes eventuella samband med kompetensutveckling genomfördes 
en enkätundersökning på en arbetsplats som resulterade i 134 
deltagare. Korrelations- och regressionsberäkningar utfördes på 
insamlad data. Resultaten visade att det fanns ett samband mellan 
Protean career orientation och kompetensutveckling och att det 
förstnämnda var en stark prediktor för kompetensutveckling. Vidare 
erhölls resultat för att det fanns en måttligt hög grad av Protean career 
orientation och att det således finns en ny syn på karriär även i 
Sverige. Det banar väg för vidare forskning angående ämnet och att 
detta även belyses ur andra perspektiv.    

 
 

Det hävdas att individen nu för tiden mer styr sin egen karriär än tidigare. Hall 
(2003) är en av dem som forskar om detta och beskriver detta fenomen med något 
han benämner Protean Career. Detta begrepp verkar inte ha någon bra svensk 
översättning med samma innebörd så i denna uppsats kommer Protean career, för 
själva karriären och Protean career orientation, för inställningen till och synen på 
karriären, att användas. Första gången Hall talade om detta var 1976 då han 
målade upp en bild av den grekiska guden Proteus som hade förmågan att ändra 
form när han ville. Protean career handlar just om att kunna förändra sin syn på 
karriär och anpassa och utforma karriären så att denna överensstämmer med de 
värderingar och mål som är centrala i ens liv. Denna tanke har senare fått stöd av 
bland annat Shepard som 1984 skrev om att individen eftersträvar personlig 
mening och kallade detta path with a heart (Sargent & Domberger 2007). Enligt 
Hall och Moss (1998) menar Shepard att “the path to the top” har ersatts med the 
path with a heart. Han använde denna term för att beskriva psykologisk framgång, 
alltså en individs unika vision och värdering i livet. Briscoe och Hall (2006) 
använder sig sedan av Shepards begrepp då de menar att protean career 
orientation speglar i vilken utsträckning individen anammar denna hjärtats väg när 
det gäller sin/dess karriärutveckling. Protean career är en karriär som handlar om 
självbestämmelse, drivs av personliga värderingar snarare än organisatoriska 
belöningar och tjänar hela personen, familjen och meningen med livet (Hall, 
2003). 
 
Det finns en hel del forskning angående just Protean career och även en hel del 
som undersöker kompetensutveckling, oftast då i samband med arbetstrivsel. 
Hittills är forskningen begränsad när det gäller just förhållandet mellan Protean 
career och kompetensutveckling. Det har inte heller framkommit någon svensk 
forskning som undersökt fenomenet så egentligen vet vi inte om Protean career 
ens en gång existerar i Sverige. Syftet med denna uppsats är att undersöka graden 
av Protean career orientation hos de anställda på Ericsson test Environment och se 
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om eventuella gradskillnader i denna påverkar de anställdas kompetensutveckling. 
Detta dels för att det är brist på tidigare forskning om detta och främst för att man 
mot bakgrund av fakta kan se över hur dagens kompetensutveckling ser ut och hur 
denna skulle kunna utformas eller anpassas för att tillgodose allas behov. 

 
 

Operationalisering och grund 
Hall kan sägas vara den forskare som operationaliserat och satt namn på begreppet 
Protean Career och han beskriver det i stort som en förändring av perspektiv när 
det gäller karriärkontrakten. Dessa övergår från att ursprungligen varit av 
organisatorisk karaktär till att bli mer och mer inriktade på Protean career ( Hall & 
Mirvis, 1995; Hall & Moss, 1998).  

 
Protean career är en process där personen, inte organisationen styr. Den 
består av alla individens varierade erfarenheter vad gäller utbildning, 
kompetensutveckling, arbete i olika organisationer, byte av yrkesområden 
mm. Den Proteanska personens egna personliga karriärsval och sökandet 
efter självförverkligande är de förenande och integrerande delarna i hans 
eller hennes liv. Kriteriet för framgång är internt (psykologisk framgång), 
inte externt (Hall & Moss, 1998, sid 25). 

 
Hall (2003) menar själv att han fick med sig grunden till Protean career hemifrån 
via sina föräldrar och deras uppfattningar och ståndpunkter. Han har skrivit en 
sammanfattning över sin forskning angående ämnet Protean career och tar då upp 
dessa kärnvärden som han burit med sig hemifrån (sid 3):  
*Arbete är en viktig del av din personliga identitet 
*Du fattar själv oberoende och självständiga beslut om vad du gör. ”Fight your 
own battles” 
*Du kan återfinna dig själv och omforma ditt arbete och din karriär utifrån dina 
familjeprioriteringar 
*Den subjektiva framgången, hur tillfredsställd du känner dig med ditt liv och 
arbete, är det som räknas, inte nödvändigtvis hur mycket pengar, makt eller 
berömmelse du har.  
Briscoe och Hall har under åren gjort flera försök att konceptualisera och 
operationalisera begreppet protean career. Vid dessa arbeten har det framkommit 
att protean career består av två centrala delar (Briscoe & Hall, 2006 ; Briscoe, 
Hall & DeMuth, 2006). De har bland annat utvecklat ett mätinstrument för att 
mäta graden av protean orientation hos individer och har med hjälp av detta hittat 
två huvudfaktorer inom Protean career. Den ena faktorn beskriver i vilken 
utsträckning en individs karriärbeslut påverkas av personliga värderingar. Den 
andra faktorn speglar i vilken utsträckning individen känner sig självständig och 
själv styr över sin karriär  

 
 
Värderingar i Protean career 
Enligt Heslin (2005) kan känslan av att åstadkomma och uppnå något, den 
subjektiva aspekten av karriären ha stor betydelse för en individs självförtroende. 
Ett exempel på denna känsla av att åstadkomma något är uppfattningen att 
karriären bidrar till något i samhället och en känsla av att man på ett meningsfullt 
sätt kan uttrycka sina värderingar genom karriären. Detta kan då påverka 
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individens självförtroende. Att arbetet skall bidra till samhället på något sätt är en 
av två värderingar som har extra stor betydelse för protean career orientation. Den 
andra värderingen handlar om balans mellan arbetet och övrigt liv, jobbet får inte 
ha alltför stor inverkan på individens privatliv (Sargent & Domberger 2007). 
Detta styrker Halls påstående att Protean career byggs på psykologisk snarare än 
materiell framgång och att denna framgång ofta inkluderar arbeten som tjänar 
samhället (Hall, 2004). Ryan och Deci (2000) skriver om begreppet välmående 
och att detta härstammar från två olika perspektiv inom psykologin. Dels The 
Hedonic, subjektivt välmående, som ser välmående som njutning, lycka och 
balans mellan positiva och negativa känslor, och dels The Endaimonic, 
psykologiskt välmående, definierar välmående som individens försök att 
förverkliga sin potential, skapa syften och söka meningen i sina liv. Det 
sistnämnda stämmer väl överens med Protean Career och innebär då att Protean 
career inte bara är sammankopplat med psykologisk framgång utan även 
psykologiskt välmående.  
 
Hall gjorde redan 1976 en sammanställning över sin syn på protean career och 
dess fem huvudfrågor. Dessa jämförde han sedan med den traditionella karriären 
och denna jämförelse redovisar han i sin summering över sin 25 åriga forskning 
angående ämnet. (Hall, 2003) Det är enligt honom fortfarande dessa fem frågor 
som är de aktuella skiljepunkterna mellan protean och traditionell karriär. 
  
Fråga Protean career Traditionell karriär 
Vem bestämmer? Personen Organisationen 
Kärnvärden Ökad frihet Avancemang 
Grad av rörlighet Hög Lägre 
Framgångskriterium Psykologisk framgång Position, lön 

Nyckelattityder Arbetstillfredsställelse  Organisatorisk   
  Yrkes committment committment 
 
 
Sargent och Domberger (2007) utförde en undersökning på nyutexaminerade 
akademiker för att se om Protean career orientation var identifierbar hos en grupp 
som befinner sig i ett tidigt stadium av sin karriär. I denna grupp var Protean 
career orientation framträdande och detta fick även stöd genom att de hos gruppen 
fann en strävan efter självförverkligande i samband med karriärplaneringen och 
även en strävan efter personliga värderingar. De fann dock även intressen och 
värderingar som speglade den traditionella karriären och drog då slutsatsen att den 
traditionella karriären inte helt gett vika för protean career, åtminstone inte när det 
gällde just denna grupp. Det talas mycket om att dagens värld och arbetsliv kräver 
en ny typ av karriär. Redan 1994 talade De Fillipi och Arthur om att förändringar i 
den sociala kontexten och nya globala perspektiv har förändrat egenskaperna hos 
karriär. Karriären beskrivs nu som mobil, självbestämmande, oberoende av 
arbetsgivare och hierarkilös. Enligt Hall (2003) är dagens affärsklimat mycket 
påfrestande på vår etik och moral och alla anställda på alla nivåer behöver en stark 
inre kompass för att klara av arbetslivet idag. För att underlätta detta menar han 
att det behövs mer ärlighet och självreflektion vilket även har stor betydelse i 
utvecklingen av Protean career. Dessa nya krav på inre egenskaper går också hand 
i hand med nya krav på kompetens som krävs för den moderna karriären. 
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Hur Protean career utvecklas 
Det finns enligt Briscoe och Hall (2006) två stycken metakompetenser som bidrar 
till att utrusta individer att bli mer Protean på egen hand. Dessa är 
anpassningsbarhet och självmedvetenhet/identitet. De båda bidrar till att 
individerna lär från sina erfarenheter och utvecklar nya kompetenser utifrån dessa 
lärdomar. Det är dock viktigt att utveckla båda dessa metakompetenser till ungefär 
samma nivå för att utvecklingen skall leda till högre grad av Protean career 
orientation. Om man till exempel utvecklar en hög anpassningsbarhet samtidigt 
som man behåller låg självmedvetenhet skulle detta resultera i något helt annat än 
Protean career orientation. Även val av yrke kan vara ett sätt att påverka sin 
karriär och utvecklandet av Protean career. Hall och Moss (1998) nämner en 
artikel som skrivits av Kenneth Labich 1995 (Kissing off corporate America: why 
big companies can’t hire the best and the brightest) och där framkom att endast en 
procent av 1000 vuxna som svarade ville arbeta som bolagschefer. Betydligt fler 
deltagare angav att de ville arbeta med till exempel juridik och medicin, yrken 
som ger självbestämmande i hög grad, något som är väsentligt inom Protean 
career. Boehm och Lyubomirsky (2008) menar även att framgång på arbetet kan 
bero på om man är lycklig eller inte. Enligt dem är människor som upplever 
positiva känslor utrustade med tidigare inhämtade erfarenheter och en fokus på att 
uppnå nya mål och detta gör att de är bättre utrustade att uppnå framgång. De 
menar även att meningsfullheten och autonomin i arbetet är hög hos anställda med 
hög positiv affektivitet. Då dessa båda faktorer är viktiga ingredienser i Protean 
career kan alltså även lycka leda i den riktningen enligt detta synsätt. 
 
Sargent och Domberger (2007) har även undersökt själva processen som ligger 
bakom utvecklingen av protean career orientation. De undersökte eventuell 
påverkan när det gäller utveckling av karriärorienteringen hos nyutexaminerade 
akademiker och varifrån denna kom. Tidigare forskning hade identifierat ett 
samband mellan att delta i praktik på högskolenivå och utveckling av individens 
yrkesidentitet och praktiken anses förse individerna med erfarenhet av eventuella 
framtida karriär- och arbetsroller (Brooks, 1995; Taylor, 1998 Refererade i 
Sargent & Domberger 2007). Resultaten från Sargent och Dombergers studie 
(2007) är att både observationer och aktivt lärande via till exempel praktik bidrar 
till att staka ut individens karriär. Detta gäller inom båda områdena arbete och 
familj. Det går till väga på så sätt att man först observerar och identifierar sig med 
sina föräldrar, kollegor och jämlikar och utser dem till förebilder. Vid 
efterföljande arbetslivserfarenhet, och då speciellt karriärrelaterad sådan, ges 
individerna möjlighet att testa olika yrken och matcha dessa mot sina egna 
värderingar. Tillsammans hjälps dessa båda faktorer då åt att bidra till vilket håll 
karriären utvecklas (Sargent & Domberger, 2007). 
 
Vissa händelser som inträffar kan fungera som utlösande faktor för en individs 
utveckling av protean career genom att den påverkar individens moral och 
värderingar (Sargent & Domberger, 2007). Då Protean career orientation 
involverar en förändring av läget eller en nyuppkommen konflikt mellan 
karriärsval och individens moral baserad på de tre föreställningarna värderingar, 
mål och planer kan exempel på sådan händelse kan vara förändrad arbetsstatus, 
utebliven befordran eller pensionering. Denna idé om föreställningar baseras på 
Beach (1993) arbeten om Image Theory. Enligt honom är Image Theory ett 
tillvägagångssätt där man fattar sina beslut baserat på tre olika övervägningar. 
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Den första gäller moral, värderingar och uppfattningar om hur det borde vara och 
hur man borde uppföra sig. Den andra handlar om mål och den tredje är planerna 
för hur man skall uppnå dessa mål (Beach, 1993). Sargent och Domberger (2007) 
har kombinerat Image Theory med teorin om hur Protean career orientation 
utvecklas. Då de flesta individer haft förebilder och har upplevt erfarenhetsbaserat 
lärande fann de att det som skiljer individerna med Protean career orientation från 
de med traditionell karriärsyn är förmågan att kunna se på en händelse och dennes 
eventuella inverkan på karriären och sedan kunna jämföra detta med ens 
föreställningar angående värderingar, mål och planer för hur karriärmålen skall 
uppnås. Om dessa två inte är förenliga söker de som har Protean career orientation 
andra alternativa karriärvägar. De söker efter the path with the heart.  
 
Enligt Kammeyer-Mueller, Judge och Piccolo (2007) kan personlighet och karriär 
påverka varandra. De menar att individuella skillnader i personliga karaktärsdrag 
som uppmätts i barndomen kan relateras till karriärframgång senare i livet och att 
detta innebär att personliga egenskaper kan påverka karriären. Dessa 
personlighetsdrag är något som kallas för Big five och används inom 
personlighetspsykologin för att kartlägga individers personlighet. Dessa är 
Utåtriktning, Social kompetens, Målmedvetenhet, Känslomässig stabilitet och 
Öppenhet för förändringar (McCrae & Costa, 1987). Denna teori utgår från en 
bedömning av resultat på olika tester som mäter individernas olika grad av dessa 
personlighetsdrag. Att de fem personlighetsdragen har relevans för karriären stöds 
även av andra forskare och enligt en opublicerad studie utförd av Mintz 2003 
(refererad i Hall, 2003) har dessa personlighetsdrag betydelse för utvecklandet av 
Protean career. I denna studie undersökte han 25 framgångsrika män som hade 
genomfört omfattande förändringar av sina karriärer när de befann sig i 
medelåldern. Om man jämförde graden av Protean career mellan dessa och 
populationen fick dessa män betydligt högre resultat. Detsamma gäller även 
förekomsten av flera av de personlighetsdragen som ingår i ”Big five” så som 
utåtriktning, öppenhet för förändringar och målmedvetenhet. Den allra största 
skillnaden jämfört med populationen fick de på egenskapen som gäller öppenhet 
för nya erfarenheter. Om man är öppen för nya erfarenheter ser man positivt på 
lärande och detta överensstämmer enligt Hall (2003) med vad han och Marvis 
fann 1996, nämligen att den som har en proteansk syn på sin karriär ser karriären 
som en serie av lärandecykler och att lärande är det fundamentala i protean career. 
 
När det gäller just lärandet hos individerna i en organisation har man funnit att 
drivkraften bakom detta är det faktum att det nya kontraktet inte är med 
organisationen, utan med en själv och ens arbete, det vill säga att individen sätter 
sig själv i första hand och inte känner sig bunden till organisationen genom 
kontraktet som finns (Hall & Moss, 1998). Detta betyder alltså att individen själv 
står för viljan att lära sig och motivationen, dock är det organisationen som måste 
stå till hands med själva kompetensutvecklingen. Enligt Hall och Lips-Wiersmas 
studie i Nya Zeeland (refererad till i Hall, 2003) verkar det dock inte uppfattas av 
de anställda som att organisationen och vad de erbjuder när det gäller 
kompetensutveckling har så stor betydelse när de skall utveckla sin karriär. De 
formella organisatoriska program som finns för karriärutveckling verkar inte ses 
som utvecklande utan snarare krav eller belöning från organisationens sida. 
Organisationens huvudsakliga påverkan av individens utveckling verkar vara att 
tillhandahålla nya arbetsuppgifter och huvudkällan till utveckling verkar vara 
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relationsbaserad snarare än organisatorisk. Det framkom dock även att etablerade 
karriärrutiner är svåra att bryta och att anpassning verkar vara lättare än 
identitetsförändring och detta indikerar att det där ändå kan finnas ett stort behov 
av karriärrådgivning för att underlätta utvecklandet av både kompetenser och en 
Protean career.  
 
 
Kompetensutveckling 
Kompetens och kompetensutveckling är två begrepp som är mycket aktuella i 
dagens arbetsliv och företag stoltserar ofta med att de har en väl utvecklad 
kompetensutveckling. Det är dock ofta svårt att skilja på dessa begrepp. En 
uppfattning är i alla fall att en utvecklad kompetens och fungerande 
kompetensutveckling är ett viktigt verktyg för att kunna hantera globaliseringen, 
den nya konkurrensen som följer med denna och även dagens snabba teknologiska 
förändringar (Paulsson, Ivergård & Hunt 2004). Man kan även se på begreppet 
kompetensutveckling ur en annan synvinkel som inkluderar de anställdas 
motivation och att det är en process som sker under en längre tid. Garofano och 
Salas (2005) kallar detta för continous employee development och menar att man 
kan särskilja denna typ av kompetensutveckling från annat lärande så som till 
exempel livslångt lärande eller training. De menar att kompetensutveckling 
fokuserar på en del i individens liv då det finns intresse från både individen och 
organisationen av att befinna sig i någon form av anställningsförhållande. Det kan 
även inkludera utveckling för nutida eller framtida arbete. De poängterar också att 
det handlar om en längre process och att man inom denna gren fokuserar på inre 
motivation hos individerna, att engagera sig i den arbetsrelaterade utvecklingen.    
 
Josefsson, Sonde och Robins Wahlin (2007) menar att kompetensutveckling och 
kompetens består av kunskap, prestation, färdigheter och attityder. De nämner 
även att Socialstyrelsen definierar kompetens som “möjligheten och viljan att 
utföra en uppgift genom att applicera kunskap och färdigheter” (sid 247). Enligt 
denna artikel är kompetensutveckling en aktivitet som breddar och ökar 
individens och gruppens kompetens enligt Swedish Standards Institute (2002). Det 
nämns här inget om fall det enbart handlar om arbetsrelaterad kompetens eller om 
det även kan gälla utvecklingen av individens personliga förmågor. Enligt Statt 
(2004) kan kompetensutveckling vara ett sätt att få de anställda att sympatisera 
med företagets strategier, se till att personalens kompetens håller nationell 
standard, vara en stark individuell motivationskälla, en bra katalysator för 
förändring och ge en koppling mellan individens värderingar och företagets 
värderingar. Han skriver att kompetensutveckling är ett hjälpmedel för att få 
flexibel och anpassningsbar personal. Han refererar även till Kraiger och att denne 
menar att kompetensutveckling bör ske på direktiv eller åtminstone initieras av 
organisationen. Kompetensutveckling bör enligt honom resultera i förändringar 
eller nya attityder hos medarbetarna och han fasta på att det är hos ledningen som 
ansvaret ligger för att det finns en befintlig och fungerande kompetensutveckling. 
Då Briscoe och Hall (2006) definierar Protean career som en karriär där personen 
drivs av värden och individens personliga värderingar fungerar både som 
vägvisare och mätinstrument för framgång när det gäller individens karriär är en 
väl fungerande kompetensutveckling mycket viktig. 
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Organisationens del och uppgift  
Organisationens uppgift när individerna omformar sina karriärer till att bli mer 
Protean är lite svår att definiera. Det finns dock några faktorer som individerna 
uppskattar mycket om organisationen kan tillhandahålla förutom utmanande 
arbetsuppgifter. Dessa är utvecklande relationer (såsom karriärdialoger med 
chefer, jämlikar eller karriärcoach), formell träning och utbildning och slutligen 
information om framtida möjligheter. De anställda värdesätter de möjligheter för 
utveckling, både personlig och yrkesmässig, som organisationerna tillhandahåller. 
De anser att det ger dem tillfälle att lära sig mer om sig själva och sina 
värderingar, speciellt när det gäller arbetet. De anser även att det hjälper dem att 
utveckla sin förmåga att själva styra över sina karriärer (Hall, 2003; Sargent & 
Domberger, 2007). 
 
Enligt Hall och Moss (1998) är de förväntningar på organisationen och vad de 
skall tillhandahålla något som ingår i det nya anställningskontraktet, baserat på 
Protean Career.  De säger att karriärkontraktet är dött och syftar då till det 
traditionella karriärkontraktet och att detta får ge vika för ett nytt synsätt. 
Organisationerna är i ständig förändring och de anställda måste då vara lika 
flexibla och anpassningsbara. Kontraktet har övergått från att vara ett 
relationsbaserat långtidskontrakt till att numera gälla kortare tid och vara av 
transaktionell natur, vilket innebär en kortare tids utbyte av förtjänster och tillskott 
och visar på att man nu inte skriver kontrakt med en organisation på livstid utan 
endast tillfälligt. Baruch (2006) menar dock att det traditionella karriärsystemet 
inte är dött, men att det definitivt inte är normen längre. Det gamla systemet var 
väldigt hierarkiskt och individerna tävlade om begränsade befordringar och 
belöningar. Att lyckas då innebar att klättra uppför karriärstegen. Individerna idag 
har insett att de har olika mål, syften och perspektiv på vad de menar med karriär. 
Han menar dock att organisationen fortfarande har en mycket stor betydelse och 
att dagens sätt att styra karriärer ligger någonstans emellan det traditionella och 
den nya karriären. Den nya rollen innebär att stödja och möjliggöra för individens 
utveckling.  
 
Karriärrådgivning i samband med kompetensutveckling är enligt Trevor-Roberts 
(2006) en nödvändighet i dagens arbetsliv. Det finns idag så många osäkerheter 
kring karriären och många anledningar som ligger bakom detta. Ett exempel kan 
vara att individerna känner osäkerhet angående innebörden av ordet framgång 
eller att de är osäkra på sig själv på grund av uppfattningen de har av vilka 
förväntningar samhället ställer på dem. Karriärosäkerhet är en fundamental 
erfarenhet som påverkar människors arbetsmässiga beteende, attityder och känslor 
och folk känner denna osäkerhet oavsett hur avancerad karriärutveckling de har.  
En annan viktig del i denna karriärrådgivning gäller aspekten karriärrelaterad 
stress och balansen mellan arbete och fritid. Detta är enligt Baruch (2006) en del 
av organisationens ansvar och det är en utmaning för dem och personalcheferna 
att upprätthålla en hälsosam balans mellan för låg stress, vilket leder till 
understimulans, och för hög stress, vilket kan bryta ner individen. Han menar att 
en av stressfaktorerna är trygghet eller bristen på denna i dagens organisationer 
och ett sätt för organisationerna att erbjuda individerna mer trygghet är att förhöja 
deras anställningsbarhet.  
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Ett sätt för organisationen att stödja de anställdas behov av att utvecklas och själv 
styra sina karriärer är genom att se på vad som motiverar individerna till 
fortgående kompetensutveckling. Detta har Garofano och Salas (2005) försökt 
göra och har kommit fram till att fenomenet har en cyklisk form. Faktorer såsom 
personliga egenskaper, omgivningsförhållanden och hur man värderat tidigare 
utbildningsresultat skapar positiva förväntningar för att engagera sig i 
kompetensutveckling. Dessa förväntningar skapar sedan avsikter att utvecklas och 
resulterar i utvecklingsbeteenden om individens personliga omgivning och andra 
faktorer tillåter det. En individs värdering av konsekvenserna av att engagera sig i 
kompetensutveckling påverkar sedan framtida förväntningar. Enligt Baruch 
(2006) har individer i dagens arbetsliv förflyttat sin lojalitet och gått från att 
tidigare varit trogna organisationen nu istället till att vara mer lojala till andra 
delar såsom yrket, gruppen eller ledaren. Man har även funnit att framgångsfaktor 
och den viktigaste drivkraften bakom lärande hos anställda och 
kompetensutveckling är det faktum att det nya kontraktet inte är med 
organisationen utan med en själv och ens arbete (Hall & Moss, 1998). Individen 
frigör sig från organisationen och att satsa på kompetensutveckling hos personalen 
medför då en risk och oro hos organisationen att de anställda skall byta arbete när 
de utvecklats och förhöjt sin anställningsbarhet. Forskning visar dock att detta 
endast inträffar när organisationen inte lyckas tillvarata utbildningen och själva 
arbetsuppgifterna inte kräver att dessa nya kompetenser används. (Baruch, 2006) 

 
De flesta teorier angående kompetensutveckling menar att individer har olika 
prioriteringar vid olika ålder eller stadier i sin karriär vilket medför att båda dessa 
faktorer har påverkan på individens val när det gäller 
kompetensutvecklingsaktiviteter och synen på detta (Garofano & Salas, 2005). 
Syftet med denna studie är dock att dels undersöka i vilken grad de anställda på 
Ericsson Test Environment har Protean career orientation och dels även att se om 
denna faktor predicerar kompetensutveckling. Det sistnämnda görs genom att 
undersöka individernas informella kompetensutveckling i det dagliga arbetet 
genom ett test som avser just lärande och kompetensutveckling och sedan se i 
vilken utsträckning grad av Protean career orientation samt några andra variabler 
predicerar kompetensutveckling.       

 
 

Metod 
 

 
Kontext och Urval 
Undersökningen utfördes avsiktligt på en avdelning på Ericsson. Detta på grund 
av dels en redan existerande kontakt på företaget men även utifrån att de är ett 
företag med ett väl utvecklat kompetensarbete. Ericsson använder sig i sin 
kompetenskartläggning och kompetensutveckling av ett redskap som dom kallar 
IPM-samtal. IPM står för Individual Performance Management och är ett årligt 
återkommande medarbetarsamtal. Där går individerna och deras chef igenom vad 
som krävs av företaget, vilka kunskaper individen har och vilka utvecklingsbehov 
som finns. Dessa ligger sedan till grund för en utvecklingsplan som rör både de 
individuella karriärambitionerna och kraven på arbetsrollen. Ericsson anser att det 
är viktigt att individen själv inser att den måste vara anställningsbar och 
kompetensutvecklas hela tiden. För att hjälpa till med kompetensutveckling och 
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lärande erbjuder Ericsson sina anställda lättillgänglig information om 
affärsstrategier, krav, lärningsflöde och volym och ett brett utbud av metoder som 
kan anpassas efter individens förutsättningar. De har en webbaserad sida som 
kallas för lärandeportal och därigenom kan man få tillgång till flera olika 
kompetensutvecklingsverktyg. Dessa olika metoder är Kunskapsdelning, 
Nätbaserat lärande, Lärande med hjälp av instruktör och Blandad inlärning och 
coachning. De uppmuntrar även intern rörlighet och ser gärna att individerna 
provar på olika delar av företaget. Ericsson har sedan de sista nedskärningarna 
lagt mer vikt vid att informera de anställda om hur viktigt det är att de 
vidareutvecklar sig och sin kompetens för att vara attraktiva på marknaden och 
menar att det är både en möjlighet och ett ansvar hos individerna att 
kompetensutvecklas. Ericsson förväntar sig av de anställda att dessa arbetar efter 
deras kärnvärden Professionalism, Respekt, Uthållighet och att de genom bland 
annat detta är högt committade till företaget (Ericssons hemsida, 2008). 

 
 
Undersökningsdeltagare 
Populationen i denna studie är alla anställda på avdelningen Ericsson Test 
Environment, och det är även alla dem som ingått i urvalet. Det totala antalet 
individer i urvalet var 320 stycken varav 139 stycken deltog i undersökningen 
vilket medför ett bortfall på 179 personer. Detta gav en svarsfrekvens på 43,5 %. 
Det interna bortfallet var 5 personer och uppstod på grund av att de deltagarna 
endast fyllt i delar av enkäten så svaren på alla skalorna var ofullständiga. 
Deltagarna i undersökningen hade en medelålder på 42,64 år (sd= 9,83). 
Deltagarna har varit anställda på arbetsplatsen från 0,5 år till 39 år och i 
genomsnitt 13,33 år.  

 
 
Material  
I studien ingick en enkät som bestod av tre olika delar. Den första delen bestod av 
fyra bakgrundsfrågor för att kunna undersöka andra möjliga variablers påverkan 
på resultatet såsom ålder, antal år i arbetet och utbildning. Denna del inkluderade 
även en fråga angående om de deltagit i kompetensutveckling det senaste året 
eller inte.  
 
Protean career orientation 
Denna del mätte graden av Protean career orientation hos individerna. Skalan 
erhölls via mail från en av upphovsmännen, J.P Briscoe och var då på engelska. 
Skalan är utvecklad av Briscoe och Hall. Till denna skala hörde även en 
uträkningsmall och en medelvärdestabell med angivna grader av Protean career 
orientation, även det framtaget av Briscoe och Hall. Enligt uträkningsmallen skall 
slutpoängen på frågorna divideras med antalet item för att få fram en 
genomsnittlig grad av Protean career orientation. Sedan kan man via 
graderingsskalan få veta vilken av de sex nivåerna av Protean career orientation 
individen tillhör baserat på vilken genomsnittlig poäng man har. Frågorna 
översattes till svenska och det utfördes sedan två stycken back-translation på 
skalan för att försöka säkerställa att innebörden i frågorna var densamma som i 
originalet. Denna översatta skala redovisas i Appendix 1 tillsammans med 
uträkningsmall och graderingsskala. Det visade sig dock vid en faktoranalys att de 
tretton frågorna i skalan inte bara utmynnade i en faktor utan istället i fyra olika 
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faktorer och att några av frågorna laddade dubbelt. Det var därmed inte säkert att 
testet mätte det som avsågs att mäta och detta gjorde att antalet frågor fick 
reduceras ner till fem stycken som laddade 0,40 eller mer i samma faktor. Skalan 
fick då ett alfavärde på 0,66. Dessa slutliga fem frågor är 1, 2, 3, 8 och 9 och det 
var dessa som sedan låg till underlag för beräkningar.  
 
Lärande och Kompetensutveckling 
Nästa del i enkäten behandlade lärande och kompetensutveckling där frågorna 
hämtades från en skala utvecklad för att mäta hur lärande och 
kompetensutveckling sker i det dagliga arbetet. Denna skala är utvecklad av 
Hellgren, Sjöberg & Sverke (1997). Avsikten med denna skala är att mäta den 
informella kompetensutvecklingen och huruvida utveckling uppmuntras inom 
organisationen. Exempel på frågor från denna skala är ”Jag har möjligheter till 
personlig utveckling inom mitt arbete” och ” Mitt arbete kräver ständig 
fördjupning”. För att undersöka reliabiliteten användes Cronbach's alfa och detta 
gav en reliabiliteten på 0.780 för skalan. 
 
Alla frågor utom första delen var utformade som en skattningsskala 1-5 där 1 
motsvarade Stämmer inte alls och 5 motsvarade Stämmer helt. Vid sista 
utformningen av enkäten blandades de olika delarnas frågor, bortsett från 
bakgrundsfrågorna. Då datainsamlingen gjordes i samarbete med en annan student 
inkluderades även en annan enkät gällande arbetstrivsel och kompetensutveckling 
och var med i blandningen av frågorna. Denna blandning gjordes för att försöka 
minimera risken att deltagarna svarar vad de tror är rätt, alltså lika på det de tror 
hänger samman. Det ett relativt vanligt fenomen att deltagare i undersökningar 
försöker svara som de tror att undersökningsledaren vill ha det.  
 
 
Procedur 
Enkäten som lades ut på en hemsida på Internet. Ett mail skickades sedan ut till 
undersökningsdeltagarna från HR-chefen på Ericsson test Environment. Han 
förklarade för de anställda vad det var för något och de ombads vara frivilliga 
deltagare i en undersökning som gällde kompetensutveckling. Sedan följde min 
information där det framgick vem jag var, vad syftet var med studien, att studien 
var anonym men uppgifterna ändå skulle behandlas konfidentiellt samt att det var 
frivilligt att delta. Det framgick även hur de skulle kunna kontakta oss för att ta 
del av resultatet. I detta mail bifogades sedan en länk till enkätens hemsida. 
Överst på hemsidan fanns en instruktion om hur de skulle gå till väga vid 
besvarandet av enkäten, det vill säga att de skulle se till att de besvarat samtliga 
frågor innan de avslutade och hur skalan var uppbyggd, 1-5. Svaren från denna 
hemsida gick sedan direkt till en databas som ingen utomstående hade tillgång till. 
Länken till hemsidan var öppen i 14 dagar och efter halva tiden passerat hade det 
inkommit svar från 85 deltagare. Det skickades då ut ett påminnelsemail och detta 
resulterade i ytterligare 53 svar. Då mailet skickades till de anställdas arbetsmail 
utgås det från att enkäten besvarades på arbetsplatsen. 
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Resultat 
 
De anställda på avdelningen hade en genomsnittlig grad av Protean career 
orientation på 3,75 och detta är enligt graderingsskalan en måttligt hög grad. Alla 
variabler i enkäten korrelerades med varandra, medelvärden och 
standardavvikelser för de båda skalorna räknades fram och skalan för Lärande och 
kompetensutveckling fick ett medelvärde på 3,92. Dessa värden redovisas i Tabell 
1 tillsammans med motsvarande värden för alla variabler som ingick i testet. Som 
vi ser finns det en stark, positiv korrelation mellan Protean career orientation och 
kompetensutveckling. Detta innebär alltså att det finns ett starkt positivt samband 
mellan dessa begrepp och att de individer som har en högre grad av Protean career 
orientation även anser sig få ut mer av kompetensutveckling.  
 
Tabell 1. Korrelationer, medelvärden och standardavvikelser för alla i studien 
ingående variabler. 
                

Variabel 1 2 3 4 5 M SD 
1.Protean career orientation 1,00     19,50 2,82 
2. Kompetensutveckling 0,55* 1,00    3,90 0,74 
3. Ålder 0,17 0,16 1,00   42,64 9,83 
4. Antal år på ericsson 0,10 0,07 0,68* 1,00  13,33 9,23 
5. Utbildning 0,10 0,00 0,13 0,33* 1,00 0,55 0,50 
n=134 * p<.01        

 
 
Även en multipel regressionsanalys utfördes med kompetensutveckling som 
beroende variabel och grad av Protean career orientation, ålder, antal år på 
Ericsson och akademisk utbildning eller ej som oberoende variabler. När Ålder, 
anställningstid och utbildning tagits med i beräkningen var den enda signifikanta 
prediktorn Protean career orientation och denna var positivt relaterad till 
kompetensutveckling. Detta innebär att de som har hög grad av Protean career 
orientation även har en högre grad av kompetensutveckling. Resultaten redovisas 
nedan i Tabell 2. 

 
Tabell 2. Effekter av olika variabler på kompetensutveckling (standardiserade 
regressionkoefficienter) 

Prediktor Kompetensutveckling 
Ålder ,124 
Antal år på 
Ericsson -,100 
Utbildning -,076 
Protean career 
orientation ,553* 
  
R2 (adjusted) ,298 

n=134 *p<.001   
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Diskussion 
 
Huvudsyftet med denna studie var att undersöka om det fanns något samband 
mellan grad av Protean career orientation och kompetensutveckling och även i 
vilken grad de anställda på Ericsson test Environment innehar Protean career 
orientation. Resultaten visar att de har en genomsnittligt måttligt grad av Protean 
career orientation enligt graderingsskalan samt att detta är den variabel som bäst 
predicerar kompetensutveckling. 
Medelvärdet på protean career orientation indikerade enligt graderingsskalan att 
det förekom i en måttligt hög grad hos de anställda. Detta måttligt höga resultat 
borde tyda på att det hos de anställda finns ungefär lika stor del som fortfarande 
har den traditionella synen på karriär och karriärkontrakt som den del som 
anammat det nya synsättet. Det bör dock finnas en liten övervikt på det senare. 
Sargent och Domberger (2007) fick liknande resultat när de undersökte 
förekomsten av Protean career orientation hos nyutexaminerade akademiker. 
Deras resultat visade att den traditionella karriären inte ännu helt gett vika åt det 
nya synsättet och att det traditionella kontraktet inte är dött, så som Hall och Moss 
(1998) menar. Detta måttligt höga resultat indikerar även att fenomenet Protean 
career existerar även i Sverige, vilket det hittills gjorts mycket lite forskning om. 
Det visar att det finns ett nytt sätt att se på begreppet karriär och vem som 
egentligen styr karriären. Det visar även att individen är väl medveten om sina 
värderingar och även i många fall organisationens värderingar och att dessa har 
stor betydelse.   
 
Att korrelationen var positiv och stark mellan Protean career orientation och 
kompetensutveckling visar alltså att dessa båda begrepp har med varandra att 
göra. Korrelationstabellen visar också på en hög korrelation mellan ålder och antal 
år på Ericsson och detta skulle kunna bero på att dessa två mäter ungefär samma 
sak, och visar även på något som antagligen är relativt vanligt i organisationer, att 
de som arbetat länge inom företaget är samma individer som är äldst på företaget. 
En annan korrelation som är värd att notera är den negativa korrelation som finns 
mellan ålder och akademisk utbildning. Det visar på att det inom Ericsson blivit 
allt vanligare med utbildning och då det som tidigare nämnts finns en stark 
korrelation mellan ålder och antal år bör detta tyda på att det främst är de yngre 
som har akademisk utbildning. Vi ser även att det saknas starka samband mellan 
ålder och Protean career orientation. Då det inte heller finns något negativt 
samband kan man inte uttala sig om att yngre skulle vara mer Protean.  Det har 
inte heller i tidigare resultat framkommit någon märkbar skillnad mellan åldrarna. 
Detta skulle dock kunna vara intressant att fokusera mer på i framtida forskning 
om ålder verkligen inte har någon betydelse när det gäller utvecklandet och 
förekomsten av Protean career.   
 
Protean career bygger till stor del på värderingar och att man skall identifiera och 
sedan följa sina djupaste värderingar även i arbetslivet. Ericsson anger att de har 
vissa kärnvärden som de anser att de anställda skall anamma och arbeta utefter. 
Om man inte håller med om sin organisations kärnvärden kan detta resultera i en 
lägre grad av Protean career orientation då det i Protean career är viktigt att man 
följer sina värderingar och att dessa bör överensstämma med de värderingar 
organisationen har för att den proteanske individen skall vara tillfredställd. Genom 
det måttligt höga resultatet i denna studie kan det antas att de anställda överlag 
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håller med om de värderingar Ericsson står för. Om man fortfarande befinner sig 
på en arbetsplats vars värden man inte håller med om och man då inte kan stå för 
och följa i arbetet, följer man inte sitt hjärtas väg som Shepard (1984) och även 
Briscoe och Hall (2006) anser utmärkande för den nya karriären och protean 
career orientation. Då detta med värderingar är av betydelse för protean career 
skulle en mer ingående granskning eller kanske en annan frågeställning och andra 
variabler som mer specifikt undersöker värderingsgrunderna hos begreppet kunna 
visa om detta är något som höjt den genomsnittliga graden av Protean career 
orientation eller inte. Det skulle vara intressant att i vidare forskning närmare 
undersöka förhållandet mellan de variabler som påverkar Protean career och 
graden av dessa och försöka se vilka andra faktorer som kan ha betydelse för i 
vilken grad individen utvecklar Protean career orientation. Huvudfrågan i denna 
studie var dock vilken betydelse individens grad av Protean career orientation har 
på dennes syn och inställning till kompetensutveckling, Protean career 
orientations förmåga att predicera kompetensutveckling. 

 
Enligt den multipla regressionsanalysen är Protean career orientation en mycket 
stark prediktor för kompetensutveckling och den har mycket större betydelse än 
någon av de andra variablerna som undersöktes i studien. Dessa andra möjliga 
prediktorer, alltså ålder, anställningstid och utbildning var viktiga att ta med för att 
de skulle kunna påverka hur mycket kompetensutveckling man anser sig få eller 
deltaga i eller hur pass mycket man anser sig få ut av kompetensutvecklande 
åtgärder. Att Protean career orientation är en så pass stark prediktor för 
kompetensutveckling speglar antagligen individens syn på karriären och att 
individen själv är införstådd med att ett stort ansvar ligger på dem själva och att 
det är i deras eget intresse att utvecklas och erhålla nya kunskaper för att bland 
annat höja anställningsbarheten. Den Proteanska individen vill även utvecklas på 
ett personligt plan och där kan lärandet och kompetensutveckling fungera som en 
källa till variation och vara ett verktyg på samma gång. Detta bör alltså resultera i 
en positivare syn och inställning till kompetensutveckling och även bidra till att 
individen känner att den får ut mer av kompetensutvecklande åtgärder om denne 
har en högre grad av Protean career orientation. 
 
Det förefaller även betydelsefullt hur organisationen förhåller sig till 
kompetensutveckling när det gäller främjandet av Protean career orientation. Som 
tidigare nämnts har Garafano och Salas (2005) kommit fram till att bland annat 
förhållanden i omgivningen och tidigare erfarenhet från kompetensutveckling 
påverkar hur man förhåller sig till att delta i kompetensutveckling. Detta innebär 
med andra ord att om individen har en positiv erfarenhet och uppfattning om 
kompetensutveckling sedan tidigare kommer denne att se fram emot nästa 
kompetensutvecklingstillfälle. Detta kan bidra till det som Ericsson menar blir allt 
viktigare, att individen själv tar ansvar över sin egen kompetensutveckling. Det 
kan också innebära att individer som varit med om en användbar och positiv 
kompetensutvecklande åtgärd är mer positivt inställda till att deltaga även nästa 
gång och därmed utvecklas både arbetsmässigt och personlig och detta kan vara 
en av anledningarna till att Protean career orientation predicerar 
kompetensutveckling. Enligt Hall och Moss (1998) är det nya kontraktet i större 
utsträckning än det traditionella ett avtal individen har med sig själv snarare än 
med organisationen, vilket var vanligast i det traditionella synsättet gällande 
kontrakt. Det blir då individens egen vilja och dennes motivation till att lära som 
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får störst betydelse för lärandet och hur väl ny information tas in. Individen tar i 
större utsträckning ansvar för att skaffa den information och utbildning denne 
behöver om den tillhör den nya synen på kontrakt och karriär.  En individ som ser 
positivt på att engagera sig i kompetensutvecklande åtgärder kan bidra med egna 
förslag och idéer till kompetensutveckling och detta kan uppmuntras av en 
organisation med ett väl fungerande utvecklingsarbete, både när det gäller 
yrkesanknutna och personliga kompetenser. Att se positivt på lärande och vara 
öppen för nya erfarenheter underlättar för lärande och detta är sammankopplat 
med Protean career orientation (Hall, 2003; Hall & Marvis, 1996).  
 
Hall (2003) menar att grad av rörlighet är en av huvudfrågorna som skiljer den 
traditionella karriären och Protean career åt och att denna grad av rörlighet bör 
vara hög inom Protean career. Enligt Ericsson själva uppmuntrar de intern 
rörlighet och kan då anses bemöta och anpassa sig till denna nya syn på karriär 
genom att erbjuda och uppmuntra de anställda att byta arbetsuppgifter eller 
avdelningar. Att få nya arbetsuppgifter och variera sig är något som är relaterat till 
både Protean career orientation och kompetensutveckling och förändrade 
arbetsuppgifter kan därmed ha betydelse för resultatet att Protean career 
orientation i hög grad predicerar kompetensutveckling.  Ericsson står även som 
initiativtagare till ett årligt återkommande medarbetarsamtal där eventuella 
framtida karriärmöjligheter eller kompetensutvecklingsbehov diskuteras. Denna 
möjlighet till karriärsamtal tillsammans med kontinuerlig formell träning och 
utbildning samt möjligheter för utveckling anses vara av stor betydelse för 
individen när det gäller dennes fortsätta utveckling av sin Protean career 
orientation (Hall 2003, Sargent & Domberger 2007). Att träning, utbildning och 
utveckling är nära besläktade med Protean career orientation är något som stöds 
av resultaten i denna studie.  Den nya karriären består enligt Briscoe och Hall 
(2006) bland annat även av om individen känner sig självständig och anser sig 
själv vara den som styr över sin karriär. Denna faktor är något som kan påverkas 
av om de anställda på Ericsson test Environment känner sig delaktiga i detta 
individuella medarbetarsamtal. Om individen själv får vara med och planlägga 
framtida kompetensutveckling får denne möjlighet att anpassa den efter sin egen 
syn på karriär och sitt eget personliga utvecklingsbehov, både när det gäller jobbet 
och det personliga planet. Detta bidrar till att förklara hur Protean career 
orientation kan predicera synen på kompetensutvecklande åtgärder hos 
individerna.   

 
När det gäller resultaten på Lärande och Kompetensutvecklingsskalan gav den ett 
relativt högt medelvärde. Detta tyder på att de anställda på Ericsson test 
Environment överlag anser sig ha ett utvecklande och utmanande arbete med 
varierande arbetsuppgifter. Kompetensutveckling och lärande är en mycket viktig 
faktor i dagens organisationer och förekommer mer eller mindre i nästan alla 
organisationer. Enligt Hall och Moss (1998) kräver den nya tiden att både 
anställda och organisationer är flexibla och anpassningsbara. Detta för att 
utvecklingen går i allt snabbare takt och ställer högre och högre krav på 
förändring och nytänkande. Är inte organisationen förändringsbenägen ökar 
risken att försvinna från marknaden. Det är dock inte bara viktigt för 
organisationerna, utan även för individerna blir kompetensutveckling allt 
viktigare. Detta för att både de och företagen skall kunna hantera förändringarna i 
dagens arbetsliv på bästa sätt (Paulsson, Ivergård & Hunt, 2004). Ännu en 
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anledning till att både individer och organisationer bör bli mer Proteanska i sitt 
agerande är för att de skall kunna ta tillvara på den nya kompetensen som 
personalen får via sitt deltagande i kompetensutvecklande åtgärder. Enligt Baruch 
(2006) kan ett misslyckande i att tillvarata denna nya kunskap resultera i att de 
anställda lämnar organisationen för att istället söka sig någonstans där de får 
användning av sina nya kompetenser. Att den genomsnittliga anställningstiden hos 
deltagarna i undersökningen är över 13 år och den av deltagarna med längst 
anställningstid varit hos Ericsson i 39 år är något som kan tyda på att Ericsson 
lyckas relativt väl med detta viktiga tillvaratagande av den nyerhållna kunskapen. 
Ett vällyckat tillvaratagande kan resultera i att de anställda upplever att deras nya 
kompetenser uppskattas och tillvaratas och därför stannar i organisationen längre 
och inte känner något behov av att söka sig vidare. Då resultatet på Protean career 
orientation blev relativt högt kan detta tänkas tyda på att Ericsson har ett väl 
fungerande utvecklingsarbete och tar väl hand om sin personal och dennes 
kompetensutvecklingsbehov.  
 
En annan förklaring på detta höga tal kan vara att de individer som besitter en hög 
grad av Protean career orientation söker sig till organisationer som de själva anser 
överensstämmer med deras värderingar och mål och där de ser 
utvecklingsmöjligheter eller utmanande arbetsuppgifter. Då Ericsson är väldigt 
tydliga med sin personalpolicy och sina personalutvecklingsstrategier är det 
tänkbart att de som söker sig dit, åtminstone delvis, gör det på grund av detta. I 
Halls (2003) sammanställning över sin forskning när det gäller Protean Career tar 
han upp vad som skiljer denna typ av karriär från Traditionell karriär. Han skriver 
bland annat att kärnvärdena i dessa båda karriärer skiljer sig åt. Avancemang är 
kärnvärdet i den traditionella karriären medan det i Protean career istället är Ökad 
frihet. Dessa båda står i kontrast till varandra, inte minst genom att det ena handlar 
om individen och det andra om organisationen på så sätt att avancemanget sker 
inom en organisation. Ericssons kärnvärden är Professionalism, respekt och 
uthållighet enligt dem själva. Dessa värden kan anses i stor grad handla om eget 
ansvar. Ökat eget ansvar medför allt som oftast även ökad frihet och dessa värden 
kan då ses mer som Protean än traditionella. Detta, tillsammans med Ericssons 
övriga fortgående personal- och kompetensarbete och den i denna studie erhållna 
genomsnittligt måttligt höga grad av Protean career orientation hos de anställda, 
kan tyda på att Ericsson är en relativt Proteansk organisation. 

 
 

Metoddiskussion 
Då det inte finns så mycket tidigare forskning som mäter förhållandet mellan de 
två faktorerna Protean career orientation och Kompetensutveckling är det svårt att 
uttala sig om fall detta är det bästa sättet eller kontrastera detta förfarande mot 
andra sätt att mäta och andra mätinstrument. Det har därför gjorts några 
beräkningar för att försöka fastställa detta. En av dessa var en faktoranalys och 
denna visade att de ursprungliga 13 frågorna mätte flera olika faktorer. Därför 
reducerades testet ned till endast en faktor.  
 
När det gäller reliabiliteten och Cronbach’s alfa var det i synnerhet en fråga i 
Protean career orientation skalan som sänkte denna och det kan bero på ett 
syftningsfel eller dylikt i översättningen. Frågan det gäller hade även minst 
normalfördelat resultat med allra lägst värde av alla frågor i undersökningen. 
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Enligt faktoranalysen var dock inte denna fråga viktig för att mäta begreppet 
Protean career orientation så denna har exkluderats ur materialet. När denna 
exkluderats ligger alfa dock fortfarande under önskat värde på 0,8. Det anses  
ändå värdefullt och intressant att undersöka detta begrepp men i framtida studier 
bör man kanske först och främst fokusera på att ta fram ett fungerande mått för att 
bana väg för och underlätta vidare studier. Ett alternativ till förklaring av den låga 
reliabiliteten och de många faktorerna kan även vara att detta är en följd av 
kulturella skillnader då testet inte är framtaget i Sverige så man bör kanske i 
framtiden försöka ta fram ett mätinstrument som fungerar här för att mäta 
begreppet.  
 
Att de anställda genomförde enkäten på arbetsplatsen och under arbetstid kan ha 
betydelse för resultatet då några av frågorna när det gäller skalan som mätt 
Protean career orientation kan anses motsäga arbetsgivarens ståndpunkt och då 
även lojaliteten mot denna. Detta skall i så fall ha resulterat i lägre poäng än det 
verkliga värdet och det skulle vara intressant att undersöka detta i vidare 
forskning, till exempel med en kontrollgrupp som fick besvara enkäten utanför 
arbetsplatsen och utan att företaget var så involverat som det var, detta för att 
minska att relateringen till organisationen var så stark. Att genomföra enkäten via 
en websida är dock ett mycket bra sätt att garantera deltagarna anonymitet och 
även konfidentialitet eftersom man då aldrig kan sammankoppla svaren med 
någon enskild individ. När man dessutom inte delger arbetsgivaren det 
fullständiga detaljerade resultatet utan bara det bearbetade och sammanslagna 
slutresultatet finns det inte heller någon chans för denne att kunna identifiera 
någon.   
 
Variabeln kön har inte tagits med i undersökningen. Grunden till detta är att det 
endast arbetar ett litet antal kvinnor på Ericsson Test Environment. Detta riskerar 
då att medföra att de känner sig identifierbara vilket därmed kan bidra till minskad 
sanningshalten i dessa individers svar. Eftersom full anonymitet garanterats och 
för att öka chansen för ärligt besvarade frågor uteslöts alltså denna fråga ur 
undersökningen. Protean career framstår inte heller enligt tidigare forskning vara 
könsrelaterat på något sätt, utan snarare en generationsfråga när det gäller att 
arbeta enligt traditionella eller nya kontrakt (Hall & Moss, 1998).   

 
Normalfördelningen på de båda delarna i enkäten var bra och det gäller även alla 
de slutgiltiga fem frågorna på Protean career orientation som undersöktes var för 
sig. Att kurtosis har ett negativt tal på Protean career orientation innebär att det är 
för få individer som har resultat centrerat runt medelvärdet. Detta innebär att det 
är en väldigt stor spridning och variation i svaren på enkäten. Tvärtom gäller att 
det är mycket hög positiv kurtosis på skalan för lärande och kompetensutveckling, 
det är många individer som angett runt medelvärdet. Detta innebär att det lämnats 
mer likartade svar när det gäller skalan för lärande och kompetensutveckling än 
Protean career orientation. Där verkar de mer spridda i sin uppfattning och detta 
kan styrka idén om att det finns två typer av karriärsyner i organisationen.  

 
 
Avslutande kommentarer  
Det talas mycket om den nya karriären och kompetensutveckling på alla plan. 
Dessutom poängteras ofta, bland annat från företagens håll, att individen har ett 
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eget ansvar för att hålla sig uppdaterad med utvecklingen och se över sin egen 
karriär. En av dessa nya former av karriärer är Protean career som handlar om att 
individen baserar och formar sin karriär utifrån sina värderingar och mål i livet, 
framgången mäts psykologiskt och karriären har ett djupare syfte. Då forskningen 
i Sverige angående ämnet Protean career var begränsad och forskningen gällande 
kompetensutveckling främst gällde begreppet kopplat till arbetstrivsel var syftet 
med denna studie att undersöka dessa båda faktorer och se hur de förhöll sig till 
varandra. Det visade sig att grad av Protean career orientation har betydelse i 
förklaringen av individens kompetensutveckling och att det finns ett starkt 
samband mellan kompetensutveckling och Protean career. Det framkom även 
belägg för att denna nya karriär existerar även i Sverige, trots att vi inte har någon 
svensk benämning på det och antagligen inte operationaliserat det som Hall m.fl. 
gjort. Det är således ett ämne och ett forskningsområde som uppmuntrar till mer 
forskning på jakten efter en verkligt fungerande och kompetensutvecklande 
kompetensutveckling som kan tillgodose nya behov hos individen relaterat till ny 
karriär och nya kontrakt.  
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Appendix 1 

 
 
 
Protean Career Orientation scale 
  
1. Jag försöker forma min karriär så att jag får maximal frihet och självbestämmande i 
arbetet.  
2. Jag bestämmer över min egen karriär.  
3. Om mitt nuvarande arbete inte stödjer mina värderingar försöker jag förändra det.  
4. Jag styr min karriär utifrån mina personliga prioriteringar, i motsats till min 
arbetsgivares prioriteringar.  
5. Min självkänsla eller identitet fokuserar främst på min karriär  
6. Min karriär är överlag oberoende och styrs av mig.  
7. Jag anser att jag är mest effektiv på arbetet när jag är mer hängiven mina egna mål än 
organisationens.  
8. Mina medarbetare känner till mina personliga åsikter och principer utifrån vad jag gör 
och säger  
9. När jag fattar ett beslut gällande min karriär överväger jag hur pass väl den nya 
situationen skulle överensstämma med mina personliga värderingar och uppfattningar 
10. Jag har sagt upp mig, eller starkt övervägt att säga upp mig, på grund av att jag inte 
hade möjlighet att uttrycka mig utifrån det som är viktigast för mig i livet.  
11. Det är viktigt att jag hittar sätt att uttrycka mina värderingar på jobbet, vare sig de 
överensstämmer perfekt med organisationens värderingar eller inte.  
12. Att uttrycka mina värderingar på jobbet är lika viktigt för mig som att kunna göra 
det i andra delar i mitt liv.  
13. Det är viktigare för mig att följa min egen stig än att klättra på organisationens 
karriärstege.  
 
 
 
 
 
Uträkningsmall och graderingsskala 
 
First, compute the total of the numbers for your responses to the questions. Next, divide 
this score by 13.  This will give your "Average Protean Score." 
 

 a.  > 4.4:    Extremely High  (top 2%) 
 b.  4.0 - 4.44:  High (top 15%) 
 c.  3.6 - 3.99:  Moderately High 
 d.  3.2 - 3.59:  Moderately Low 
 e.  2.8 - 3.19:  Low (top 15%) 
 f.  < 2.8:  Extremely Low (top 2%) 

 


