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Sammanfattning 
Den studerande organisationen är ett försäkringsbolag i Sverige som har erbjudit sina 

medarbetare att delta i ett projekt de kallar Karriärplanering för alla. Detta för att ge 

medarbetarna möjlighet till personlig utveckling, vilket förväntas öka medarbetarnas 

engagemang och därmed utveckla organisationen samt öka dess lönsamhet. Syftet med denna 

studie är att undersöka upplevda effekter och möjligheter av organisationens karriärplanering; 

hur medarbetarna i organisationen upplever den karriärplanering de genomgått, hur de ser på 

sina möjligheter att göra karriär inom organisationen samt hur de påverkas av den rådande 

organisationskulturen. Studien har gjorts genom en kvalitativ forskningsmetod. Empiriska 

data insamlades genom intervjuer för att söka kunskap om medarbetarens mer djupgående 

upplevelser. Studiens teoretiska ramverk består av sociologisk teori inom 

organisationsförändring och utveckling, organisationskultur samt tidigare forskning inom 

området. Sammanfattningsvis visar resultatet att organisationens medarbetare upplever 

karriärplaneringen som ett positivt erbjudande där de har fått chans att utveckla sina 

drivkrafter samt att medarbetarna ser utvecklingsmöjligheter inom organisationen. I resultatet 

framkommer att organisationens tröghetsfaktor och organisationskultur upplevs som ett 

hinder för organisationens utveckling, likväl som för medarbetarnas möjligheter till att ta de 

steg i karriären de ibland önskar.  

Nyckelord 

Karriärplanering, organisationskultur, organisationsförändring, organisationsutveckling, 

medarbetarperspektiv.  
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Abstract 

The study is about an insurance company in Sweden which has offered its employees to 

participate in a project they call Career planning for everyone. The project will give 

employees opportunities for personal development, which is expected to increase employee 

commitment and thereby organizational development and increased profitability. The purpose 

of this study is to investigate the experienced effects and opportunities of an organization's 

career planning. Questions addressed are; how do employees experience participation in the 

career planning project, how do they see their career opportunities within the organization, 

and how are they affected by the organizational culture. The study uses qualitative research 

methods, and the empirical data was collected through interviews. Underlying the study is a 

theoretical framework consisting of sociological theory in organizational change and 

development, organizational culture and previous research in the field. The results show that 

employees perceive the organization's career planning as a positive offer, they have had the 

chance to develop their driving forces, and the employees see opportunities for development 

within the organization. There are indications that employees also perceive organizational 

inertia and engraved organizational culture as an obstacle to the organization's development, 

as well as opportunities for employees to take the step in the career they want sometimes. 

 

Keywords 

Career planning, organizational culture, organizational change, organizational development, 

employee perspective. 
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Inledning och bakgrund 

Sociologi behandlar läran om samhället. Genom sociologin kan flera områden studeras och 

olika nivåer av det man kallar det sociala. Delvis undersökes organisationer och institutioner, 

breda samhälleliga strukturer samt relationerna mellan dessa. Organisationers dynamik och 

funktionssätt analyseras ofta ur flera aspekter eller delområden, bland annat genom 

arbetslivets sociologi.
1
 

Organisationers utveckling är alltid ett aktuellt fenomen. Ofta talas det om utveckling kontra 

förändring. Organisationsutveckling kan beskrivas som ”en planlagd insats som omfattar hela 

organisationen; insatsen är styrd av ledningen för att öka organisationens effektivitet, genom 

planenlig intervention i organisationens processer och med hjälp av beteendevetenskaplig 

kunskap”.
2
 Definitionen av förändring som begrepp är komplex. Vanliga synonymer är 

förvandling, utveckling, omställning, omväxling, skifte och innovation.
3
  

På senare år har olika former av kompetensutveckling av medarbetare blivit centralt för 

många organisationers mål och framgångar. Kompetensutveckling kan innebära många 

aspekter, tillexempel intern och extern utbildning, omplacering, ledarskap och planering av 

medarbetares karriärer. 

Den organisation som i denna studie har studerats är en stor tjänsteorganisation i Sverige 

inom försäkringsbranschen. Organisationen har i dag närmare 4000 medarbetare på olika 

kontor runtom i landet. Organisationens vision är att bidra till ett långsiktigt hållbart samhälle 

där individen känner trygghet. Organisationens personalidé är vidare att dess kunder ska möta 

medarbetare som är kompetenta och engagerade medmänniskor. 

Företaget arbetar sedan drygt ett år tillbaka med ett förändrings- och utvecklingsprojekt de 

kallar för ”Karriärplanering för alla”. Syftet med projektet är att ge alla medarbetare chansen 

och möjligheten till personlig utveckling och att se över sina karriärmöjligheter. Det har 

framtagits både externa och interna perspektiv gällande hur detta kan komma att gynna 

organisationen och dess medarbetare. De effektmål som organisationen önskar med denna 

karriärplanering är att; öka den interna rörligheten inom verksamheten, vara en attraktiv 

                                                 
1
 Nationalencyklopedin (2010-03-26) Sökord: Sociologi 

2
 Abrahamsson, B, Aarum-Andersen, J (2005) s.228 

3
 Synonymer.se (2010-04-14) Sökord: Förändring 

http://synonymer.se/?query=förvandling
http://synonymer.se/?query=utveckling
http://synonymer.se/?query=omställning
http://synonymer.se/?query=omväxling
http://synonymer.se/?query=skifte
http://synonymer.se/?query=innovation
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arbetsgivare, öka engagemanget hos sina medarbetare, medvetandegöra medarbetarnas 

karriärmöjligheter inom organisationen samt främja medarbetarens personliga utveckling 

och därmed även utveckla organisationen. Förhoppningen är att dessa komponenter och 

effekter i slutänden ska leda till att organisationen blir ett mer konkurrenskraftigt företag på 

marknaden och att detta ökar företagets lönsamhet.
4
 

Karriärplanering antas vara en bra metod för behovsinventering och planering av utveckling. 

Karriärplanering kompletterar mål och utvecklingssamtal och i denna organisation vänder sig 

organisationens erbjudande till alla medarbetare som varit anställda minst tre år. En 

pilotgrupp av 100 medarbetare valdes ut för att testa karriärplaneringen. Projektet är ett 

samarbete mellan personalenheten i organisationen samt ett externt konsultföretag som 

arbetar med karriärrådgivning för organisationers medarbetare på olika nivåer.  

Efter att ha erhållit information om projektet från organisationens kontaktperson önskade jag 

söka kunskap huruvida denna utvecklingssatsning upplevs av olika deltagare, vilka effekter 

karriärplaneringen givit individerna, samt om strukturella problem eller andra hinder kan 

härledas av mig som utomstående part. Studiens resultat har tolkats och analyseras genom 

sociologisk teori och metod. Företaget som har studerats benämns i rapporten som 

organisationen, företaget eller försäkringsbolaget.  

Problemformulering 

Ämnet kring organisationers utvecklingsprocesser av dess medarbetare är aktuellt då 

utveckling av organisationer i sig är en viktig del av en allmän samhällsutveckling. Inom 

organisationens personalenhet arbetar man med karriärplanering som ett av många 

utvecklingsuppdrag. Mitt intresse för ämnet och personalenhetens verksamhet beror på min 

sociologiska inriktning mot arbetsvetenskap och personalarbete. Organisationen som studerats 

är en stor arbetsgivare som påverkar både sina medarbetare och kunder. 

Organisationsutveckling är viktigt, då en statisk organisation ofta resulterar i mindre 

framgång och lönsamhet. Samtidigt pekar sociologisk forskning på att organisationer är tröga 

företeelser. Genom spänningen mellan föränderlighet och tröghet uppstår intressanta frågor 

kring hur medarbetare som befinner sig i en organisation och deltar i olika utvecklingsprojekt, 

upplever effekter och möjligheter till utveckling i organisationen. 

                                                 
4
 Företagets material till ”Karriärplaning för alla” 
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Genom samtal med min kontaktperson på organisationens personalenhet framkommer att det 

finns såväl kulturella som strukturella faktorer som bidrar till att det inom organisationen 

finns en relativt hög tröghet. Denna tröghet försvårar i sin tur implementeringen av planerade 

förändringsinsatser. Som inom alla företag sker samtidigt kontinuerliga förändringar utanför 

ramen för ledningens styrning och insyn. För att konkurrera i branschen krävs att denna 

organisation såsom sina konkurrenter utvecklar dess medarbetare. Organisationens 

medarbetare har en generellt sett låg utbildningsgrad och de stannar länge inom samma 

yrkesroll (i genomsnitt 12 år). Dessa faktorer kan sammantaget medföra en risk att företaget 

inte utvecklas i samma takt som konkurrerande företag. Även generationsskiftet är aktuellt 

inom organisationen som kommande år förväntas ha cirka 100 pensionsavgångar.
5
 

Organisationen behöver arbeta för att attrahera de generationer som är på väg ut i arbetslivet, 

som förmodas kräva mer utveckling och större utmaningar än tidigare generationer. För att 

säkra organisationens attraktionskraft satsar organisationen stora resurser på intern utveckling, 

i syfte att vara en attraktiv och konkurrenskraftig arbetsgivare, menar personalenheten i 

organisationen.  

Personalenheten beskriver att organisationen präglas av en företagskultur med stark solidaritet 

gentemot sina medmänniskor och medarbetare. Företagsidén handlar om att hjälpa människor 

i behov och grundtanken berör försäkringsmöjligheter till alla samhällets medborgare. 

Organisationen är ett erkänt företag och en av de största aktörerna på försäkringsmarknaden. 

Många medarbetare startar sin karriär inom organisationen och påverkas därför av dess 

normer och värderingar. I en företagskultur präglad av solidaritet och omhändertagande finns 

en osäkerhet inför att ställa tydliga krav på sina medarbetare. Detta kan i sin tur bidra till att 

utvecklingstakten saktas ned. Ytterligare ett problem som personalenheten anar är att 

organisationens medarbetare inte vågar ta plats och utveckla sina karriärer. Utifrån dessa 

faktorer har beslut tagits att engagera medarbetare och ge dem möjlighet till att aktivt välja att 

se över sina karriärmöjligheter och reflektera över hur de kan utvecklas i organisationen.  

I samhällets nuvarande lågkonjunktur har många organisationer fått omstrukturera sina 

verksamheter eller säga upp medarbetare. Det har genom lågkonjunkturen blivit än viktigare 

att ta vara på de kompetenser som finns hos medarbetare inom organisationen. Den studerade 

organisationen får just nu behålla sina anställda, men vad händer vid en högkonjunktur? 

Organisationer bör därför ha ett långsiktigt perspektiv och värna om den personal de har. 

                                                 
5
Uppdragsbeskrivning Karriärplanering (2010-03-30) 
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Kompetensutveckling såsom karriärplanering kan vara ett lämpligt sätt menar flera forskare. 

De problem som den studerade organisationen upplever är inte ovanliga, det berör även andra 

företag. Studien kan vara av intresse för organisationer som upplever en tröghetsfaktor, vill 

öka engagemanget hos sina medarbetare eller som önskar utveckla sin personal överlag.  

Syfte 

Det övergripande syftet med studien är att undersöka effekter, upplevelser och möjligheter av 

organisationens karriärplanering ur ett medarbetarperspektiv. 

Frågeställningar 

- Hur upplever organisationens medarbetare den karriärplanering de genomgått? 

- Ser medarbetarna karriärmöjligheter inom organisationen? 

- Har karriärplaneringen bidragit till större insikt av medarbetarnas egna drivkrafter? 

- Hur beskriver medarbetarna den rådande organisationskulturen?  

Avgränsning 

Min avgränsning innebär att studien behandlar hur medarbetarna upplever effekterna av 

”Karriärplaning för alla”. Vad menar medarbetarna att det har lärt sig? Hur visar sig i så fall 

detta i deras beteenden? Vad har karriärplaneringen resulterat i?  

Pilotgruppen av karriärplaneringen innefattas av 100 medarbetare inom organisationen. Min 

avgränsning har gjorts till att studera ett antal deltagare ur denna pilotgrupp. Avgränsningen 

har gjorts utifrån min tidsbegränsade uppsatsperiod, mitt val av metod och för att kunna 

analysera materialet på ett bra sätt.  

Denna undersökning kan ses från olika perspektiv, dels från ett ledningsperspektiv, dels från 

deltagare i karriärplanering och även från ett samhällsperspektiv. Mitt fokus i undersökningen 

är att belysa effekterna från medarbetares upplevelser kring karriärplanering och hur detta 

påverkar organisationen. Ledningens perspektiv kommer främst att belysas genom skriftligt 

material, samt samtal med min kontaktperson på organisationens personalenhet som försett 

mig med det material jag önskat och haft möjlighet att ta del utav.  
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Teori 

Detta avsnitt behandlar studiens teoretiska ramverk. Inledningsvis presenteras 

organisationsförändringar och medarbetares utveckling, följt av en beskrivning av 

organisationskultur. Kapitlet avslutas med tidigare forskning inom området och intresset för 

detta. 

Organisationsförändring och medarbetarutveckling 

Organisationsteorin har sedan sin framväxt kommit att bli en etablerad sociologisk tradition 

och organisationer är vanliga undersökningsfenomen. Många klassiska teorier inom ämnet är 

fortfarande aktuella och strukturellt finns många fenomen från seklets begynnelse bevarade 

inom dagens organisationer. Max Webers byråkratiska idealtyp är exempelvis fortfarande 

aktuell. Byråkratin är en hierarkisk ordnad och regelstyrd verksamhet, byråkrati beskrivs som 

sociala strukturer.
6
 Hantering av ett ärende ska vara oberoende av vem som hanterar det vid 

en viss tidpunkt, det bygger även på skrivna dokument och specialistkunskaper. Byråkratin 

skapar genom en anställningstrygghet för medarbetare, en potential för lojalitet till 

organisationen, trots att det vanligtvis inte finns känslomässiga band.
7
 Inom 

organisationsteorin idag finns en uppsjö olika strukturer och dessa byggs ofta samman utifrån 

organisationens strategi, storlek, teknologi, omgivning samt makt och kontroll. Den struktur 

som organisationen har väljs vanligen av ledningen. Detta behöver dock inte förklara hur 

organisationen praktiskt fungerar, hur graden av demokrati och byråkrati ser ut eller hur 

medarbetare trivs på sitt arbete.
8
  

Förändringar förklaras av många gå långsamt, men Göran Ahrne beskriver att organisationer 

aldrig blir färdiga utan förändras kontinuerligt.
9
 Människor i organisationer känner mer eller 

mindre band till organisationen. Den mänskliga faktorn anses vara det viktigaste verktyget för 

att organisationer ska fungera, därför är det viktigt att se till att människor vill stanna i 

organisationen. Motivationen till arbete hos medarbetare går ofta upp och ned. 

Arbetskamrater är en viktig aspekt för trivsel och motivation. Lön är en stor anledning till 

varför människor återkommer till jobbet. För att vidare motivera individer kan 

prestationsinriktade löner vara bra, men andra gånger handlar lön om senioritet, ju längre 

                                                 
6
 Weber (1987) Ekonomi och samhälle, del 3 

7
 Ahrne, Hedström (1999) Organisationer och samhälle  

8
 Abrahamson,  Aarum-Andersen (2005) Organisation 

9
 Ahrne, Hedström  (1999) Organisationer och samhälle 
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anställningstid ju högre lön. Lojaliteten för organisationen ökar om det finns tydliga 

karriärvägar för medarbetare inom en organisation. Karriärmöjligheter inom organisationer 

innebär möjligheter till högre lön, ökad prestige och förbättrade arbetsvillkor.
10

 Förändringar 

innebär oftast en tanke mot förbättringar och framsteg i takt med samhällsutvecklingen, men 

förändringar kan lika gärna innebära försämringar och förfall. Oftast handlar mindre 

förändringar om åsikter som spretar åt lite olika håll. Det kan vara viktigt att skilja på en 

ovilja och en oförmåga att förändras. Oförmåga är svår att hantera och ovilja hänger ofta ihop 

med rädslor samt kulturella och ideologiska värderingar.
11

 

Tröghet i organisationer 

Organisering och organisationer förknippas ofta med tröghet. Tröghet betyder att förändringar 

sker långsamt och att det finns ett inbyggt motstånd till förändring hos medarbetare. Tröghet 

kan särskilt visa sig i äldre organisationer genom att dessa förändras långsamt i en riktning 

som redan finns inbyggd i dess struktur. Tröghet i organisationer kan innebära att de inte 

förändras tillräckligt snabbt för att möjliggöra förnyelser. De flesta organisationer har en viss 

strukturell tröghet, som vissa organisationsteorier menar hindrar en anpassning när miljön 

förändras; då organisationer inte kan förändras ersätts dessa med nya organisationer som 

bättre anpassat sig till de externa krav omgivningen kräver.
12

  

Tröghet och förändring handlar till viss del om att lägga tyngdpunkten vid vad som är likt och 

olikt. Vid planerade förändringar kan människor ibland uppleva att inget nytt skett. Ofta syns 

inte förändringar konkret, eller så förändras saker som inte planerats. När både mindre och 

mer omfattande förändringar ska göras i en organisation, möts detta ofta av ett motstånd. 

Motståndet från medarbetare är ett psykologiskt och mänskligt reaktionssätt gentemot 

förändringar som skapar osäkerhet och ibland rädsla för att tappa kontroll över situationer. 

Individer reagerar och möter förändringar på olika vis. Vissa medarbetare har ett stort behov 

av att veta exakt vad som dagligen ska göras och vad som krävs av dem. Dessa individer ser 

ofta förändringar som problematiska, medan andra medarbetare ser förändringar som något 

utvecklande, utmanande och positivt.
13

 Stagnation kan vara ett problem i organisationer med 

                                                 
10

 Weber (1987) Ekonomi och samhälle, del 3 
11

 Ahrne, Papakostas (2002) Organisationer samhälle och globalisering 
12

 Hannan,  Freeman  (1977)  The Population Ecology of Organizations 
13

 Bruzelius, Skärvad (2008) Integrerad organisationslära 
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människor som kommit upp i ålder och inte följer den utveckling som skett, individen kan 

uppleva isolering och bli mer passiv i sitt arbetssätt.
14

  

När en befintlig organisation genomför ett förändringsarbete blir det således intressant att 

tillfråga de människor som berörs av förändringen - hur upplevs förändring och effekter av 

förändringen och hur mottas förändringen av organisationens medarbetare?  

Organisationskultur 

En viktig del i organisatorisk tröghet kan tänkas vara kulturell. Organisationskultur är ett 

begrepp med många olika definitioner. Mats Alvesson beskriver begreppet genom att 

människor inom en organisation delar idéer, föreställningar och tolkningar. Vidare beskrivs 

hur kulturen i en organisation är som ett socialt kitt. Organisationer kontrolleras med hjälp av 

gemensamma värderingar, normer och åsikter, där kulturen bidrar till att undvika konflikter 

mellan parterna i en organisation. Kulturen blir lättare att upprätthålla om organisationen är 

harmonisk och innehar en stark gemenskap mellan medarbetare.
15

 Organisationskultur är 

något som skapas för att hantera de mänskliga resurserna inom organisationen och kan 

innehålla ritualer, händelser och traditioner som är specifika för företaget, vilket ger en stark 

solidaritet mellan de anställda och stärker klimatet i organisationen.
16

  

Förändring och utveckling utmanar på sätt och vis kulturen och därmed utmanas möjligen en 

befintlig gemenskap och solidaritet i organisationen.  

Tidigare forskning 

Tiden är förbi då det ansågs vara en säker och trygg livstidsinvestering att jobba som statligt 

anställd och även inom ett försäkringsbolag. Ständiga förändringar sker och omorganisationer 

och förändringar är en del av organisationers vardag för att upprätthålla och utveckla de 

kvaliteter och effektivitetskrav som krävs, beskriver psykolog och karriärkonsult Lena 

Mangell. Mangell var med och startade upp det första företagsinterna karriärcentret i Sverige 

och menar att framtiden kommer innebära trygghet hos individens egen kompetens inte av 

den arbetsposition denne har.
17

  

Forskningsområdet kring karriärplanering utgörs till stor del av karriärplanering för 

ungdomar, arbetslösa eller nyutexaminerade studenter. Mindre forskning finns gällande 

                                                 
14

 Mangell (1995) Karriärplanering för alla 
15

 Alvesson (2001) Organisationskultur och ledning 
16

 Giddens (2003) Sociologi 
17

 Mangell (1995) Karriärplanering för alla 
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individer som redan arbetar inom organisationer och väljer att göra en karriärplanering. 

Teorier om hur karriärplanering kan gå till är alltså utbredd, men studierna gällande effekterna 

av vissa grupper av individer som erbjudits och valt att göra en karriärplanering har gjorts i 

mindre utsträckning.  

Forskning gällande karriärplanering har på senare år fått ett bredare spektra. Många företag 

arbetar med frågor inom livs- och karriärplanering tillsammans med organisationens och 

individers personliga utveckling. Human resource management har sedan 1980-talet varit 

vanligt inom västerländsk företags organisations- och ledningsteori.
18

 Den mänskliga faktorn 

har blivit den viktigaste källan till organisationers framgångar.  

Intresset av karriärplanering på individuell nivå härrör från förändringar av sociala 

värderingar i organisationer. Karriärplanering syftar till att förtydliga huruvida 

organisationens krav går hand i hand med individens tankar och möjligheter och förväntas 

reducera stressen som kan kopplas till jobb och karriärmöjligheter.
19

 En central diskussion i 

denna forskning är hur väl en organisation lyckas använda sig av den mänskliga kompetens 

som finns inom organisationen samt huruvida företag lyckas utveckla individers talanger.
20

  

 

Tidigare studier har gjorts gällande hur individer som deltagit i karriärplanering har upplevt 

själva coachingprocessen. År 2006 gjorde Elisabeth Henriksson en kvalitativ studie med syfte 

att studera coachingprocessen i en livs- och karriärplanering; hur den fungerade och 

upplevdes från coachers och klienters synvinkel. Studiens resultat visade att coachernas och 

klienternas upplevelser av vad som är viktigt i processen är mestadels samstämmig, att 

coachen bidrar med en struktur och ram för karriärplaneringen vilket medverkar till större 

målmedvetenhet hos klienten.
21

 

 

Christoffer Orpen menar att individers karriärer är en följd av arbetsrelaterade erfarenheter 

och aktiviteter. En karriär innebär uppnådda personliga och organisationsmässiga mål under 

en individs livstid. Karriär behöver alltså inte betyda socialt bekräftade positioner, utan 

handlar om de mål som är viktiga för individen själv. Det är både den enskilde individen och 

organisationen som bär ansvaret för individens möjligheter till karriär. Individens position och 

centralitet i organisationen, är ofta avgörande för hur dennes karriärmöjligheter visar sig. 
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Orpen tydliggör att individers möjliga befordran beslutas av människor med makt och 

dominans. Hur väl medarbetare lyckas med sitt resultat av deras karriärplanering relateras till 

hur långt eller nära de befinner sig centrala enheter i organisationen. En komplex organisation 

med många olika enheter och medarbetare som befinner sig långt ifrån centrala delar, har 

därför en begränsad chans att lyckas med de resultat deras karriärplanering givit.
22

  

 

Organisationers värderingar har under en längre tid varit aktuella att studera för att förklara 

dess lönsamhet och medarbetares trivsel. Därmed har det inom många personalenheter blivit 

aktuellt att försöka analysera och förstå huruvida värderingar inom organisationen efterlevs 

för att kunna utvecklas på bästa vis. I Hassan Arifs artikel, ”Human resource development 

and organizational values”, försöker han empiriskt förklara relationen mellan mänskliga 

resursers utveckling och organisationers värderingar. Arifs studie visar på betydelsen av 

undersökningar från de anställdas perspektiv och att vidare forskning bör utvecklas mot 

undersökningar av potentiell bedömning och befordringar som designas för personalens 

kapaciteter i förhållande till organisationens värderingar. Kulturen antas påverka hur 

medarbetare förhåller sig till karriärmöjligheter inom företaget samt andra möjligheter och 

hinder som medarbetare upplever.
23

 

 

Dessa artiklar har flera kopplingar till min undersöknings syfte och den organisation jag 

belyser. Liksom Arif (2007) har jag studerat hur en organisation med en uttrycklig 

företagskultur med tydliga värderingar påverkar de upplevda effekterna av karriärplanering. 

Orpen (1998) visar också att centraliteten i en organisation kan vara av betydelse för 

medarbetares utvecklingsmöjligheter. Den studerade organisationen har enheter utspridda 

över landet och ett huvudkontor där företagsledningen samt de stora enheterna finns. Detta 

gör att vissa medarbetare befinner sig geografiskt längre ifrån centrala enheter och kan 

begränsas i att möjliggöra vissa av karriärplaneringens mål. Organisationens komplexa storlek 

gör att medarbetare har svårare att synliggöra sig för potentiella befordringar. Kanske vill, 

eller kan de inte flytta till de attraktiva positionerna. En intressant aspekt att fundera kring är 

om upplevelsen av karriärplaneringen påverkas av en geografisk belägenhet.  
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Metod 

Metodavsnitt beskriver undersökningens tillvägagångssätt och urval. Studiens validitet och 

reliabilitet diskuteras och avslutningsvis etiska aspekter som tagits hänsyn till under 

forskningsprocessen. 

Vetenskaplig forskningsansats  

En kvalitativ undersökningsmetod blev valet i denna studie, då syftet är att få en djupare 

förståelse kring medarbetares upplevelser av en genomförd karriärplanering. Det kvalitativa 

forskningssättet har växt fram ur humanistisk vetenskap främst från hermeneutiken och 

fenomenologin.
24

 Forskningsstrategin och metoden handlar om att vara nära studieobjektet 

med en strävan att se världen från dennes perspektiv. Fenomenet kan sägas ha studerats 

inifrån för att skapa en djupare förståelse av de företeelser som studien berör. En kvalitativ 

forskningsprocess bygger på de förutsättningar av kunskapsmässig karaktär som finns hos den 

som forskar och resultatet sker i ett ständigt samröre mellan teori och empiri.
25

  

Denna studie har varken en ren induktiv eller deduktiv forskningsansats.
26

 Mitt intresse för att 

studera medarbetares upplevelser kring utvecklingsmöjligheter i en organisation, växte fram 

från kunskaper inom sociologin och intresseområde inom personalvetenskap. Efter en kontakt 

med vald organisation utvecklades detta till att studera effekterna av ett 

karriärutvecklingsprojekt som pågått på företaget under senaste året. I samråd med 

projektansvarig utvecklades mina frågeställningar till studien, vilket kan sägas vara en 

induktiv ansats till undersökningen. Innan insamling av empirisk data påbörjades studerades 

möjliga centrala begrepp kring ämnet, vilket gav mig en viss förförståelse och kan anses vara 

en deduktiv ansats. Jag erhöll bakgrundsinformation om projektet genom ett möte med min 

kontaktperson i företaget, vilket handlade om erbjudandet av karriärplanering till 

organisationens medarbetare samt en beskrivning av de problem som personalenheten 

upplevde i organisationen. 
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Val av metod 

Metod innebär de val forskaren gör vid studien gällande insamling av data. Kvalitativa data är 

inte generaliserbar.
27

 Mitt val av en kvalitativ undersökningsmetod beror på att jag önskat 

undersöka individers upplevelser, därav görs inga generaliseringar på hela organisationen i 

mitt resultat. Syftet var att undersöka vad som händer i en organisation, vad människor 

faktiskt gör och skapa en förståelse kring deras kontext. Denna undersökningsmetod blir 

därav intressant då jag har valt att undersöka en specifik organisation i ett nuvarande projekt, 

med unika respondenter vid en viss tidpunkt. Undersökningen kan vidare jämföras med 

liknande studier, men är unik i sig. Att lyckas med en kvalitativ undersökning grundar sig i 

väl formulerade och passande frågställningar. Det som forskaren hör och ser är begrundad på 

dennes placering.
28

 Jag har valt att samla in datamaterialet i en viss miljö och organisation. 

Samma upplevelser skulle kanske inte åberopas av andra respondenter eller i andra 

organisationer, vilket gör studien mer unik.  

Ett PM sammanställdes för att klargöra vad som skulle studeras och vilken metod jag valt att 

göra detta genom. Innan undersökningen fortlöpte arbetade jag fram en tidsplan för mitt 

projekt, vilket är ett bra arbetssätt för att undersökningens utformning ska flyta på väl.
29

 

Vid kvalitativa studier och i kunskapsteoretisk bemärkelse påverkas kvalitativa forskare av ett 

tolkningssynsätt mer än vad kvantitativa forskare gör. En transparens hos forskaren är viktig 

och handlar om att tydligt beskriva hur undersökningen och analysen är genomförd, vilket jag 

anser att jag redogör för. Det är viktigt att vid undersökningar reflektera över sin egen roll 

som forskare. Jag baserar mina analyser på teoretiska och metodlogiska kunskaper, men som 

alla människor bär jag med mig sociala normer och värderingar som möjligen kan påverka 

mina tolkningar, vilket jag har varit medveten om. Mina kunskaper om företaget var sedan 

innan vaga och har gjort att jag kunnat ta till mig det empiriska materialet på ett 

förhållandevis öppet sätt.  

Vid undersökningen har jag varit medveten om att mina samtliga respondenter befinner sig i 

organisationen själv, att det är deras arbetsmiljö. Deras upplevelser och beskrivningar 

påverkas av saker som händer i organisationen just nu. Jag har även försökt ta hänsyn till att 
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det finns andra miljömässiga faktorer som spelar in på resultatet, såsom respondenternas 

privatliv, vilket också påverkar deras ställningstaganden men vilket jag inte ställt frågor kring. 

Kvalitativa forskningsintervjuer 

Det finns olika slags intervjuförfaranden, kvalitativa intervjuers intresse är riktad mot den 

intervjuades synpunkter. Det är önskvärt att intervjun kan röra sig i olika riktningar, att 

frågorna är flexibla och följsamma i den riktningen intervjupersonens svar går i, forskaren 

önskar fylliga och detaljerade svar och personen intervjuas vanligtvis bara en gång.
30

   

En intervjuguide arbetades fram genom att titta på projektets förväntade effektmål 

tillsammans med mitt egna sociologiska intresse. Jag önskade skaffa mig en bild kring hur 

medarbetare upplever organisationen som sådan samt hur karriärplaneringen har upplevts och 

möjligen förändrat deras syn på sig själv, deras utvecklingsmöjligheter och arbetsgivaren. En 

ordningsföljd fanns i guiden, men har sett olika ut vid olika intervjuer då vissa ämnen blivit 

lägliga att ta upp vid olika tidpunkter för att intervjuerna skulle flyta på väl.
31

  

Jag har alltså valt att göra semi-strukturerade intervjuer som berört specifika teman. En 

forskningsintervju är ett samtal mellan två parter om ett ömsesidigt intresse. Mina frågor har 

strävats efter att vara så korta och enkla som möjligt. Frågorna har inte ställts ledande, 

förutom i vissa fall då jag ansett att det varit väsentligt för att vara säker på att jag förstått 

respondenten på rätt sätt.
32

 Den intervjuade har haft stor frihet att svara på sitt eget sätt, vilket 

innebär att en flexibel intervjuprocess har eftersträvats. Intervjufrågor bör vara dynamiska och 

bidra till ett bra samspel mellan intervjuare och respondent, samt tematiskt till 

kunskapsproduktionen, vilket jag sökt uppfylla och upplever att intervjuerna har resulterat på 

detta vis. En kontextuell förståelse har hela tiden beaktats och jag har strävat efter att bevara 

mina respondenters anonymitet för att de skulle känna sig trygga och besvara mina frågor 

med öppenhet. Jag har inte försökt styra respondenternas berättelser mot ett specifikt resultat 

vilket är viktigt för att få ett så sanningsenligt perspektiv från respondenten som möjligt. Jag 

har strävat efter att inte tappa fokus på studiens syfte, även om vikten av olika teman har 

berörts olika mycket vid olika intervjuer.
33

  

Då mitt urval av medarbetare som gått karriärplaneringen befann sig i hela Sverige insåg jag 

min begränsning att träffa alla respondenter för en intervju. Jag bestämde mig därför att 
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erbjuda alla respondenter att göra intervjun via telefon om de önskade, vare sig de bodde i 

Stockholmsområdet eller inte. Skillnaden mellan en telefonintervju och en mötesintervju är att 

vid ett möte ses intervjuaren och respondenten mellan fyra ögon. Det finns för- och nackdelar 

med telefonintervjuer. Nackdelar kan vara att forskaren missar respondentens kroppsspråk, 

vilket annars är en omedveten kommunikation mellan parterna. Vissa personer känner sig mer 

anonyma i telefon och har därav lättare att prata öppet om saker, vilket då kan vara en 

fördel.
34

 Jag var förberedd på att telefonintervjuerna möjligen skulle bli något kortare än 

övriga intervjuer, för att det ofta inte uppstår lika mycket småprat. Telefonintervjuerna har 

resulterat i samma samtalstid som övriga intervjuer, inga tecken på att respondenterna har 

varit mindre talföra har upplevts. Jag har spelat in alla mina intervjuer efter respondenternas 

tillåtelse och anser att alla inspelningar haft nästintill samma goda kvalitet, inga problem vid 

transkribering har uppstått. 

Val av teori 

De teorier som presenteras i studien har kommit till under olika stadier av uppsatsen 

utformning. När det stod klart att jag skulle undersöka effekterna av karriärplanering föll sig 

begreppet karriärplanering och kompetensutveckling aktuellt och centralt. Jag sökte 

information av begreppen för att finna aktuell litteratur.
35

 Efter ett möte med min 

kontaktperson på företaget fick jag dels muntlig bakgrundsinformation, jag fick ställa frågor 

om projektet och även ta del av projektets dokumentation som presenteras i det empiriska 

resultatet. Detta gav mig vidare tankar om eventuella centrala sociologiska teorier inom 

organisationsutveckling, tröghetsfaktorn och förändringar i organisationer, som tillsammans 

med tidigare forskning inom området utgör studiens teoretiska ramverk. 

Urval 

Mitt urval var sex deltagare i projektet som representerar olika enheter inom organisationen. 

Min kontakt på personalavdelningen har ingen kännedom om vilka respondenter som deltagit 

i studien, bara antalet som tackat ja eller nej till studiens deltagande.  

Urvalet har gjorts genom att alla personer som ingått i studiens pilotgrupp erhållit ett mail där 

det framgått att deltagande är frivilligt och helt anonymt och att de som varit intresserad av att 

delta kunde kontakta mig direkt med namn, telefonnummer, yrke och arbetsort. Jag fick 

sammanlagt 28 besvarade mail varav 24 svarade ja till intresse för deltagande. Ett urval 
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sammanställdes för att sedan nämnas för min kontaktperson på personalenheten. Tillsammans 

diskuterade vi om urvalet representerade olika enheter i organisationen vilket jag önskade, 

men utan namnangivelser på respondenter.  

När urvalet var klart kontaktade jag respondenterna via telefon för att boka intervjuer, vilka 

alla gjordes inom tidsperioden av sju dagar. Visst urval föll sig så att personer längre ned på 

min lista valdes för en intervju därför att jag önskade intervjua medarbetare från geografiskt 

olika enheter och inom olika verksamhetsområden. De verksamhetsdelar med fler antal 

anställda hade därför visst företräde framför mindre verksamhetsdelar. Fyra respondenter 

valdes från Stockholmsområdet och två representanter valdes från andra delar av landets 

enheter. Jag fann det intressant att även ta del av upplevda karriärmöjligheter vid mindre 

enheter i organisationen. Ingen hänsyn togs vid urvalet till kategorier som kön, ålder eller 

yrkestitel.  

Samtliga intervjuer varade mellan 40 och 75 minuter. De fyra mötesintervjuerna skedde i 

enskilda samtalsrum eller konferensrum på respondenternas arbetsplats, som de själv valt att 

boka för respektive intervju. Telefonintervjuerna gjordes från min privata bostad.  

Analysverktyg  

Resultat i studien innebär delvis att jag har tolkat de texter som utgör det teoretiska ramverket. 

Att tolka texter har sina rötter från hermeneutiken som menar att, en helhet kan endast förstås 

ur delarna och delarna ur en helhet.
36

 För att förstå en organisation som denna måste man se 

till flera bitar och för att förstå medarbetarna måste man se till den organisation de befinner 

sig i. Jag har i analysen försökt förklara vissa delar av organisationen såsom kultur, utveckling 

och förändring och även lyssnat till tankar och upplevelser kring dessa ämnen, för att jämföra 

dessa insikter.  

Resultat av studien presenteras genom en form av tematisk analys, vilket är en metod för att 

identifiera, analysera och beskriva olika mönster av den data som insamlats.
37

 Efter att jag 

transkriberat intervjuerna och bekantat mig med materialet, läste jag igenom intervjuerna flera 

gånger för att sedan påbörja en analys. Genom detta kodades intervjuerna för att söka efter 

övergripande teman och centrala mönster. Dessa formades till olika rubriker i resultatdelen.
38

 

Materialet lästes igenom ytterligare och beskrivs i resultatet genom brödtext och lämpliga 
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citat från studiens respondenter. Temana är liknande de teman som var mina utgångspunkter i 

intervjuguiden. Resultatets teman analyserades tillsammans med studiens teoretiska ramverk. 

Avslutningsvis skrevs en diskussion av resultat och analysdelen som leder vidare till förslag 

på framtida forskning. 

Reliabilitet 

Som människa beter man sig olika mot olika människor man möter. Jag kan därför möjligen 

betett mig olika mot mina respondenter. Däremot har jag strävat efter att vara så avslappnad 

som möjligt mot mina respondenter så att de inte skulle uppleva att de sitter i en 

förhörssituation. Jag har utgått från min intervjuguide, men låtit den varit öppen och 

halvstrukturerad.
39

 Vid renskrivning av intervjuerna har jag kunnat se att jag ställt de frågor 

jag avsett att ställa, vilket stärker att intervjuerna har skett på samma grunder. Jag har upplevt 

att respondenterna har varit avslappnade och svarat utifrån sig själva. Miljöerna har alla varit 

relativt anonyma och inga störande händelser har uppstått vid intervjuerna. 

I studiens metoddel har jag sökt återge så tydligt som möjligt hur jag genomfört min studie, 

för att studien ska kunna kontrolleras, vilket stärker tillförlitligheten. Respondenterna har fått 

erbjudande om att delta i studien och har av eget intresse valt detta. Ingen annan än jag och 

respondenten vet om detta deltagande och på så vis kan inte deras berättelser användas mot 

dem av obehörig part. Detta ökar tillförlitligheten och reliabiliteten av min studie som jag 

därför anser vara god. 

Validitet 

Validiteten i en studie innebär att undersökningen mäter det den avser att mäta, att forskaren 

undersöker studiens syfte och frågeställningar.
40

 Viktigt är också att vald litteratur analyseras 

tillsammans med studiens empiri.
41

 Validiteten av en studie utgör en viss kvalitetskontroll av 

kunskapsproduktionens samtliga stadier. Tematiseringens hållbarhet av teoretiska 

förutsättningar och logiska härledningar är viktiga, vilket genomsyrar min studie. Studiens 

tillvägagångssätt är viktigt för att visa att kunskapen producerats på ett etiskt och riktigt sätt. 

Jag tydliggör i min studie hur valet av metod har gjorts och hur undersökningen sen har 

genomfört.
42

 Tillförlitligheten hos intervjupersonerna stärks då de har varit helt anonyma och 

fingeras i resultatdelen. Inspelningen av intervjuerna har ordagrant återgetts skriftligt och 
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tolkningarna i mina analyser av intervjuerna anses relevanta. Jag har presenterat resultatet av 

undersökningen utifrån mina frågeställningar och syfte. Därmed anser jag att validiteten av 

studien är hög, jag har undersökt det jag avsett att undersöka och jag anser att det finns en röd 

tråd genom hela undersökningen. Generaliseringar av den studerade organisationen har inte 

gjorts, vilket inte kvalitativ metod syftar till. Däremot speglar resultatet till viss mån 

organisationens medarbetares upplevelser av karriärplaneringen, möjligheter till utveckling 

och möjliga hinder med att göra den karriär de önskar. 

Möjliga begränsningar med studien är att resultatet kunde sett annorlunda ut om antalet 

intervjuer varit fler eller färre. Medarbetares utvecklingsmöjligheter kunde ha visat sig vara 

annorlunda om jag också intervjuat medarbetare som inte deltagit i pilotprojektet. Hur länge 

medarbetare varit anställda i organisationen antas påverka dess upplevelser, men ingen direkt 

jämförelse mellan om de arbetat många år eller inte inom organisationen har gjorts, men 

nämns i resultatet. Analys om själva coachingprocessen har diskuterats med respondenterna 

då detta är centralt för effekterna av karriärplaneringen och tidigare forskning, men begränsas 

i resultatet. 

Etik 

Studien kommer att utgöra en del av den utvärdering organisationens personalenhet gör, men 

valet av studiens syfte, metod och resultat är helt mitt eget. Tanken har funnits med gällande 

huruvida kritik mot organisationen kommer att mottas. Jag har fått uppfattningen från min 

kontaktperson att personalenheten inte önskar någon skönskrivande studie, utan vill genom 

min mer objektiva position ta del av alla sorters upplevelser av karriärplaneringen. För att 

kunna utvärdera och möjligen utveckla denna för alla parter.  

Vetenskapsrådet presenterar regler och riktlinjer som forskare bör förhålla sig till. Det egna 

ansvaret att skydda undersökningspersonerna är viktigt. Forskningen styrs av normer som 

talar om vad god kunskap är och att forskning på människor skall vara i överensstämmelse 

med god vetenskaplig praxis och att forskaren skall vara insatt i den vetenskapliga 

litteraturen.
43

 Därför har tidigare forskning varit viktig att studera. 

Vetenskapsrådet har framtagit vissa Forskningsetiska principer vid humanistisk och 

samhällsvetenskaplig forskning. Forskning är viktigt och nödvändigt för både individernas 

och samhällets utveckling. Forskningen ska skydda individer för all typ av skada och se till att 
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överväga information som kommer fram vid olika undersökningar så att ingen individ utsätts 

för någon form av kränkning. Både kortsiktiga som långsiktiga följder ska därför beaktas. 

Detta kallas också individskyddskravet.
44

 Det finns fyra närmare huvudkrav som 

individskyddskravet utgår från och som jag tagit fasta vid undersökningen. Därför 

sammanställdes det dokument jag kallat ”Inför deltagande i forskningsstudie”,
45

 som 

undersökningspersonerna fått ta del utav. Deltagarna fick skriva på dokumenten som ett 

godkännande och jag som forskare och respondenten erhöll vardera ett exemplar. Vid de två 

telefonintervjuer som gjordes, läste jag upp dokumentet för deltagaren som godkände detta 

muntligt.   
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Resultat och analys 

I detta kapitel presenteras studiens empiriska resultat. Inledningsvis presenteras 

karriärplaneringens syfte och metod. Vidare beskrivs studiens respondenter och senare 

intervjuresultatets olika teman som analyseras tillsammans med studiens syfte och teoretiska 

ramverk.  

Karriärplanering 

Kraven på människors förmåga till anpassning och flexibilitet har blivit allt högre det senaste 

decenniet.
46

 Inte bara organisationer utan även människor förändras med tiden och individers 

yrke har en stor plats i våra identiteter. Det påpekas ofta idag att det är individens ansvar att 

visa sin önskan om vilken väg man önskar gå, vilket karriärplanering kan vara ett bra stöd för. 

Synen på att göra karriär har förändrats på senare år, vilket den studerade organisationen tagit 

fasta vid. En karriär behöver inte längre bara innebära att klättra uppåt i en organisation. Det 

finns istället en mängd olika karriärvägar, en del väljer att bli egen företagare, andra väljer att 

vidareutbilda sig och vissa väljer att specialisera sig inom ett aktuellt yrkesområde.
47

 

Karriärplaneringens metod och syfte 

Det finns ingen enhetlig metod för karriärplanering utan den är ofta sammansatt av flera olika 

teorier inom sociologi, arbetspsykologi och personlig utvecklingsteori. Utifrån litteratur kring 

karriärplanering beskrivs här metoder och syften som framställs inom forskningsfältet. Det är 

individen som är karriärplaneringens främsta byggsten. Karriärplanering lägger tonvikt vid att 

personen själv har lösningen på sin arbetssituation, individen måste själv ta beslut utifrån sin 

egen livssituation. Karriärplanering handlar om att göra medvetna val i arbetslivet och 

påverka det möjliga utfallet av sin yrkesbana samt att kunna ge sin valda inriktning en 

mening.
48

 Karriärplaneringen syftar till att individen ska komma till insikt med sina behov, 

styrkor, svagheter och kompetenser, då kan konkreta mål formuleras. I Sverige är det vanligt 

att detta kopplas samman till en form av kompetensutveckling,
49

 vilket organisationen i denna 

studie avser.  
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Företaget som ansvarat för den studerade organisationen karriärplanering, är ett internationellt 

konsultföretag från Sverige som arbetar med karriärrådgivning på olika nivåer. Bakgrunden 

till deras karriärplanering beskriver de som, ”Din framtid i ett nytt perspektiv”, och är ett 

program som ska ge möjligheter för medarbetare att se sig själv med nya ögon. I samråd med 

försäkringsbolaget har konsultföretaget gemensamt kommit fram till en programplanering där 

deltagare i karriärplaneringen ska medverka vid tre samtal med sin coach och även genomföra 

vissa hemuppgifter till varje möte. Målet är att individen ska uppnå en större insikt om sina 

yrkesmässiga och personliga kompetenser. En karriärcoachs roll är att hjälpa individen att 

samla information om sig själv och fungera som ett bollplank.
50
 

 

Programmet delas in i tre delar, den första innebär att individen får möjlighet att se närmare 

på sin nuvarande situation och belysa sig själv i perspektiv. Nästa del handlar om möjligheter, 

denna samtalsdel ska hjälpa individen att bedöma i hur hög grad denne kan ta initiativ till 

personlig och yrkesmässig utveckling. Sista delen benämns som handling och detta berör 

slutsatserna av programmet som ska omsättas till konkreta mål. 

  

Nedan visas hur karriärplaneringen i organisationen stegvis har gått till.
51 

 

 

 

Med hänvisning till tidigare beskrivna organisationsteoris betoning av trögheter och kultur, 

menar jag att det inom forskningsfältet verkar kunna utvecklas en djupare insikt och förståelse 

kring kontextens möjliga betydelse för karriärplaneringens effekter.  
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Studiens respondenter 

Respondenterna i studien är sex personer. Tre män och tre kvinnor mellan åldrarna 23-55 år. 

Studiens respondenter beskrivs vidare med fingerade namn, vilken verksamhetsenhet de 

arbetar vid och hur länge de arbetat i organisationen vilket jag anser vara väsentligt för 

studiens resultat. 

Erik arbetar på IT-enheten i Stockholm och har varit anställd i organisationen i 8 år. Erik har 

under denna period haft flera olika tjänster och har även arbetat i ett av organisationens 

dotterbolag. Erik har en akademisk utbildning och har även genomgått interna utbildningar. 

Anders arbetar i Örebro mot den privata marknaden. Han har arbetat inom branschen i många 

år och på detta företag i 13 år. Anders har arbetat inom olika områden under denna tid och har 

bytt tjänst vid tre tillfällen. Han har tagit akademiska kurser vid universitetet samt gått vissa 

interna utbildningar inom olika områden. 

Studiens tredje respondent kallas här för Lasse som arbetar med kundstrategi i Stockholm. 

Lasse har arbetat inom företaget i 21 år och har under sin anställningstid haft flera olika 

tjänster. Lasse har även tidigare arbetslivserfarenhet inom försäkringsområdet innan arbete i 

detta företag. Under sin tid på företaget har han genomgått interna utbildningar, men har inte 

någon akademisk utbildning. 

Den fjärde respondenten kallas här för Karin som idag arbetar i Stockholm på IT-enheten. 

Hon har arbetat på enheten i 3 år och varit anställd i företaget i 7 år. Första åren arbetade 

Karin i ett av dotterbolagen. Karin har en ettårig akademisk utbildning och har under sin 

anställningstid även gått vidareutbildningar inom aktuellt arbetsområde. 

Lisa har en akademisk examen och började arbeta inom organisationen för snart 4 år sedan. 

Under sin anställningsperiod har Lisa haft olika arbetsuppgifter inom företagsförsäkring och 

arbetar vid en enhet i Stockholm. 

Studiens sista respondent kallas här för Vera och har bland annat en högskoleexamen i 

ryggsäcken. Vera har arbetat inom branschen i närmare 20 år, i denna organisation i 7 år. Vera 

arbetar inom ett av organisationens säljområden i Göteborg, vilket hon gjort sedan hon 

anställdes i företaget.  
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Upplevelser av karriärplaneringen 

De sex respondenterna har alla genomgått den karriärplanering organisationen erbjudit. Detta 

erbjudande fann de på det interna intranätet och tog själva kontakt med sin chef för att visa sitt 

intresse och ingick sedan i pilotgruppen. En av deltagarna blev dock tipsad av sin chef att 

genomgå projektet då chefen kände till att personen inte riktigt visste hur denne skulle gå 

vidare med sin karriär. Förväntningarna på karriärplaneringen var överlag positiva och alla 

såg detta som en chans till någon form av personlig eller yrkesmässig utveckling.  

Valet att gå karriärplanering handlar enligt respondenterna främst om deras egna drivkrafter, 

att de är personer som ständigt vill mer och menar att det nog är en viss typ av person som 

väljer att gå karriärplanering. Karriärplanering handlar om att inte vara passiv utan att göra 

medvetna val i arbetslivet och påverka det möjliga utfallet av de mål individen sätter upp.
52

 

Motsatsen till passiva personer kan jämföras med personer som är drivna och framåt. 

”Dels var det väl för att jag är ganska driven och energisk som person, så att jag är 

väl en sådan som ville att det ska hända saker hela tiden, men även fastän jag trivs 

väldigt bra med det jobb jag har så vill jag ändå fortsätta att utveckla…/… jag såg 

ju chansen när det kom och jag tänkte väl ta tillfället i akt då när jag såg att det 

fanns det här”    

    Anders, arbetat i organisationen i 13 år. 

Upplevelserna kring hur karriärplaneringen sedan fortlöpte visar sig mestadels vara goda. 

Konsultföretagets coacher har respondenterna överlag upplevt som bra och målet att utveckla 

individen bekräftas av studiens respondenter. Henrikssons,
53

 studie styrker det som denna 

studies karriärkonsulter har som utgångspunkt i sitt arbete. Konsultföretaget menar att syftet 

med dess karriärplanering är att lyfta fram hos individen; vem är jag, vad kan jag, vad vill 

jag.
54

 Viss önskan har funnits att någon coach hade kunnat vara mer drivande. Den viktigaste 

komponenten som respondenterna beskrivit är att samtalen och karriärcoachen har hjälpt dem 

att sätta ord på deras egna tankar och utvecklingsmöjligheter. Respondenterna har beskrivit 

det som en form av terapeutiskt samtal som lett till konkreta mål. Det är svårt att stanna upp 

och reflektera över var man själv är på väg, detta har karriärplaneringen hjälpt individerna 

med. 
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”Väldigt mycket frågor som på nått sätt… triggade i gång, vad vill jag egentligen 

göra, nu jag har ju funderat ganska mycket och ganska länge på vad det är jag vill 

göra och det är liksom svårt att ställa in hjärnan på att ställa de rätta frågorna åt 

sig själv… det var egentligen inte så märkvärdigt, det var väldigt enkelt men det var 

väldigt nyttigt”  

Lisa, arbetat i organisationen i 4 år. 

Respondenterna som geografiskt arbetade utanför Stockholmsområdet fann det positivt att de 

fick chansen till utveckling på lokal nivå, då det mesta annars beskrivs hända i Stockholm. 

Respondenterna som arbetar utanför Stockholmsområdet, menar att många arbetsuppgifter 

centraliserats till Stockholm, vilket tidigare studier bekräftar vara ett problem inom andra 

företag.
55

 De önskar att vissa arbetsuppgifter och beslut skulle flyttas till lokala enheter. En av 

respondenterna menar att man på lokal nivå utanför Stockholm kan känna sig lite begränsad 

för en möjlig karriär, karriärplaneringen har resulterat i att öppna upp dessa tankar angående 

nya karriärmöjligheter.  

 

”Så att det är ju väldigt bra och sen att man får chansen här nere på lokal nivå för 

det är ju väldigt lite alltså om man inte vill bli chef så finns det inte så himla mycket 

mer att söka till här, utan då har man som jag upplever det en utav de bästa 

tjänsterna redan.”  

   Vera, arbetat i organisationen i 7 år. 

Respondenterna upplever i stort att karriärplaneringen på något vis har lett till utveckling. 

Även om karriärplaneringen inte är någon ”mirakelmedicin” utan handlar om individens eget 

val att göra något av detta. Det finns även upplevelser att karriärplaneringen inte gav någon 

ny lärdom. En respondent beskriver att en av anledningarna kan har varit att personen inte var 

tillräckligt motiverad att ta steget mot förändring och utveckling. Detta kan tyda på ett visst 

missnöje mot arbetsgivaren samt organisationen och att missnöjet inte berör 

karriärplaneringen i sig. 
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”I grunden var det väl att jag inte var tillräckligt driven och motiverad… hade jag 

varit tillräckligt motiverad hade jag förstås sett till att det blev av… men det som jag 

satte ned som mål för mig, det var egentligen sådana saker som jag redan kände 

till.../... det slutade med att jag kom ut med dokument och saker som jag redan kände 

till känns det som.” 

   Lasse, arbetat i organisationen i 21 år. 

Om karriärplanering främst tilltalar personer som är drivna och vill utvecklas, kanske det 

finns en risk med att karriärplaneringen också upplevs utvecklande av individer med den 

inställningen. Om så är fallet kanske det inte är märkligt att studiens respondenter överlag är 

positiva till projektet. 

Effekter, möjligheter och hinder 

Tre faktorer som karriärplaneringen i efterhand avsåg att mäta var vad respondenterna lärde 

sig under karriärplaneringen, vilket beteende respondenterna i efterhand har utvecklat samt 

vad karriärplaneringen gav för resultat. Vid intervjuerna har dessa oftast beskrivits i 

möjligheter och hinder. I varje karriärplanering har respondenterna tillsammans med sin 

coach kommit fram till olika mål. Målen innebär ett eget ansvar att själv ta stegen mot dem, 

karriärplaneringen var första steget, men individen förväntas av organisationen att på egen 

hand gå vidare med detta.  

De möjligheter som respondenterna ser med att göra karriär inom organisationen är främst 

ljusa. Vissa menar att organisationens storlek gör att den borde kunna nyttja individens 

kompetens på något vis. 

”Problemet nu då för mig är som sagt att det ska göras en omorganisation, ingen 

vet hur det kommer att se ut …/…men någon nytta kan man väl ha av min kompetens 

någonstans, så kan jag känna, det är inte så att jag känner att det är helt kört 

liksom.” 

   Lisa, arbetat i organisationen i 4 år. 

Även om en karriär främst handlar om att ta steg mot detta själv, så menar respondenterna att 

det måste ske i samarbete med organisationen. Det bör finnas en dialog med respektive chef 

som kan hjälpa medarbetaren att ta steg som önskas. För de som inte arbetar i Stockholm 

finns en del geografiska hinder då dess verksamhetsenheter inte är lika stora. Vill man inte bli 
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chef så begränsas man delvis av möjligheterna. Det finns en tendens att medarbetare på 

enheter utanför Stockholmsområdet funderar mer på att byta arbetsgivare, men tror sig i 

slutänden bli kvar hos arbetsgivaren. Detta kan möjligen bero på en stark solidaritet gentemot 

företaget. 

 

”Om det då i sin tur då ska leda vidare till den typ av jobb som jag vill ha, typ bli 

sakkunnig inom företagsförsäkring, så kan jag liksom se att det jobbet finns ju då 

inte idag i organisationen och i min region där jag jobbar så…” 

   Anders, arbetat i organisationen i 13 år. 

De hinder som beskrivs med att göra karriär i organisationen är bland annat att lönepolitiken 

inte är fördelaktig. Trots att anställda byter tjänst erbjuds ibland ingen ny lön, vilket minskar 

engagemanget att ta steget mot nya utmaningar. Ett annat hinder är att karriärplaneringen bara 

blir en diskussion som inte resulterar i de mål individen önskar, vilket kan bero både på 

organisationen samt individen själv. För att förhindra detta önskar flera av respondenterna att 

någon form att uppföljning av karriärplaneringen skulle äga rum. Att man skulle ha ett 

uppföljningssamtal med sin karriärcoach, sin chef eller någon ansvarig på personalenheten för 

att diskutera om målen uppnåtts, detta tros skulle öka lönsamheten av karriärplaneringens 

effekter.  

 

”Det jag kanske skulle vilja ha är väl en… eventuellt en träff ett halvår senare, för 

att se hur de gått med mina steg, vad jag skulle göra, har jag gjort någonting, eller 

har jag inte gjort det och varför har jag inte gjort det.” 

   Erik, arbetat i organisationen i 8 år. 

Ett annat upplevt hinder med att göra önskad karriär är att medarbetare erbjuds en 

karriärplanering, vilket ska leda till konkreta mål, men sedan finns inget utrymme för resor, 

utbildning eller möjligheter att ta vidare steg inom organisationen. 
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”Ja på nått sätt då kan jag nog tycka att arbetsgivaren inte har fullgjort sin del av 

avtalet som man då ändå hade i den här karriärplaneringen, att det skulle leda till 

konkreta mål och handlingsplaner, och är det då så att jag inte får gå den här kursen då 

i företagsförsäkring…/… och är det då så att man inte är villig att fullfölja sådana här 

projekt då bör man kanske man inte skicka fler deltagare till sådana här projekt.” 

   Anders, arbetat i organisationen i 13 år. 

Det fanns även en viss oro över att det sker många omorganisationer i företaget och att det blir 

viktigt att inte falla utanför ramen. Oro upplevs över att våga ta steget till att söka nya tjänster 

utan att veta om man fångas upp om det inte fungerar. Tidigare forskning har visat att 

karriärplanering kan reducera stress och oro och se till att organisationens krav samstämmer 

med individen och att företag lyckas använda den kompetens som finns inom 

organisationen.
56

 Många interna utlysta tjänster kräver ofta akademisk utbildning. För de 

många medarbetare som inte har det begränsas de att söka sig vidare mot 

utvecklingsmöjligheter. 

 

”Mitt mål när jag gick in i karriärplaneringen för mig själv, det var att bli en valbar 

arbetstagare i organisationen, att jag skulle bli valbar för olika tjänster och bli en 

attraktiv arbetstagare…/… Jag har förvärvat kunskaper genom att jobba och 

studera på annat sätt… men då ser profilerna på de jobb man söker inom företaget 

ut på ett sånt sätt att jag nästan inte kan söka dom.” 

   Lasse, arbetat i organisationen i 21 år. 

Respondenterna har alla tagit någon form av steg mot en utveckling. Många har efter 

karriärplaneringen pratat med respektive chef om deras utvecklingsmöjligheter och önskemål 

om nya yrkesinriktningar, vidareutbildningar eller omplaceringar. Alla har bemötts positivt, 

men de är osäkra på om möjligheter kommer att utmynna i handling.  

 

”Jag ska göra en handlingsplan med min chef om en vecka då, och gå igenom lite 

sådär, vad blir nästa steg.” 

   Karin, arbetat i organisationen i 8 år. 
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Bland respondenterna identifieras alltså någon slags tröghet i organisationen som hindrar dem 

till utveckling; geografiska hinder där vissa positioner inte finns i alla regioner, krav på 

utbildning som sorterar bort utvecklingsmöjligheter för personer som saknar formell 

kompetens och en avsaknad av resurser för vidareutbildning. 

Är karriärplanering ett attraktivt erbjudande? 

Karriärplaneringen upplevs som ett positivt erbjudande till organisationens medarbetare av 

studiens respondenter. Det har öppnat upp mångas ögon för att fortsätta utvecklas i 

organisationen. Detta är dock ett pilotprojekt och denna utvärdering sker för att ta reda på om 

projektet ska fortskrida. Respondenterna har beskrivit att de inte pratat närmare med sina 

kollegor om sin karriärplanering. Kollegor har heller inte visat närmare intresse för projektet 

och vid frågan om de är någon som ställt frågor om projektet svarar en respondent; 

”Eh... nä det är det inte (skratt)” 

Karin, arbetat i organisationen i 8 år. 

Detta återkopplas till att de medarbetare som valt att gå karriärplaneringen är de som redan är 

driva, medan andra kollegor inte visar större intresse för möjligheter till utveckling. 

Karriärplaneringen har för studiens respondenter tydliggjort vilka möjligheter i organisationen 

de kan utveckla och har fått en mer positiv syn på arbetsgivaren. 

 

”Nämen den har nog hjälpt att få en lite ljusare bild på organisationen, hur jag 

skulle kunna stanna kvar här men ändå utveckla mig själv… alltså innan så kände 

jag nog att här finns ingenting, det är nog bara att se sig om ifall att jag vill göra 

nånting annat, annars får jag nog sitta med det jag gör.” 

   Karin, arbetat i organisationen i 8 år. 

Det har framkommit i undersökningen att om organisationen vill vara en attraktiv arbetsgivare 

måste det bevisas bättre i handling. 
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”Om man vill mena allvar med att vara en attraktiv arbetsgivare, om man vill mena 

allvar med att ta hand om sin personal och att man vill utveckla personalen, då 

kanske man ska göra det… man ska inte bara säga att du har chansen att och så 

kanske man inte har det riktigt det…/… Min upplevelse är att man får hjälp att bli 

styrd bort från företaget och det tycker inte jag stämmer överens med ett företag 

som tar ett samhällsansvar. Sen kan man säga såhär att vi ska vara effektiva, vi ska 

vara konkurrenskraftiga, alltså vi klarar oss inte på marknaden om vi inte sparkar 

ut dom sjuka… det kan vara en sanning.” 

   Lasse, arbetat i organisationen i 21 år. 

Ett alternativ är att istället att tydliggöra att man önskar medarbetare utifrån, nytt blod med 

nya kompetenser istället för att satsa på att vidareutveckla den kompetens som redan finns, 

beskriver respondenten vidare. Respondenter menar att detta har förändrats på senare år, att 

företaget tidigare var mer mån om den personal som redan fanns i organisationen. 

Respondenten menar att fler medarbetare har den upplevelsen.  

Organisationskultur  

Arif försöker empiriskt förklara relationen mellan mänskliga resursers utveckling och 

organisationers värderingar i förhållande till personalens kapaciteter.
57

 Samtidigt som det i 

studiens resultat framkommer kritik mot organisationen så beskriver respondenterna även att 

det finns en god stämning mellan medarbetarna och att företaget arbetar utifrån goda 

värderingar och visioner, vilket är viktigt för deras trivsel.  

”Det blir som ett mervärde i företaget så att det finns på något sätt… kundnyttan 

med våra samarbetsorganisationer som naturligtvis kan leda till goda saker, bra 

försäkringslösningar som är till nytta och ungefär våra samarbetspartners och våra 

medlemmar då så att på nått sätt så att jag tycker det känns väldigt bra.” 

    Anders, arbetat i organisationen i 13 år. 

Då denna organisation präglas av en stark företagskultur och antogs påverka utveckling och 

förändring i organisationen, blev detta något att ta hänsyn till i min studie. Om medarbetare i 

en organisation har samma föreställningar och tankar blir ett samarbete lättare.
58

 

Respondenterna tillfrågades därför om hur det var att arbeta i organisationen. Respondenterna 
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beskriver organisationen på olika vis. Vissa anser att organisationens grundvisioner har 

försvunnit, medan andra menar att den historiska företagskultur som finns i organisationen är 

något som hämmar utvecklingen. En stark hierarki beskrivs finnas kvar i företaget. Det 

upplevs finnas en ledarstil hos många som är hierarkisk och antas bero på 

organisationskulturen. Detta kan vara ett argument för att företaget har svårt att förändas då 

det finns en viss typ av ålderdomlig ledarstil.
59

 Människor med makt kan därav hämma 

medarbetares karriärmöjligheter.
60

 

 

”Och lite så har jag väl alltid upplevt att det har varit, men det förvånar mig för att 

man tror att försäkringsbolaget ska vara mer demokratiskt…/… Jag trodde att det 

skulle vara mer öppet, men det är precis tvärtom upplever jag det som…/… Den här 

hierarkiska ledarstilen gör att alla är livrädda för att göra fel och då slår man som 

neråt och då sitter det nån stackare då längst ned, som jag då tillexempel.” 

   Vera, arbetat i organisationen i 7 år. 

Företagskulturen beskrivs som speciell och att människor som börjar arbeta i organisationen 

växer in i den. Många har varit anställda i organisationen i stora delar av sitt liv och trots 

komplexiteten och storleken på organisationen så vet man mycket om kollegor i andra delar 

av organisationen, skvaller är inget ovanligt. 

”Det är nästan lite skyddad verkstad på något vis… Jag tror att man har som vuxit 

in i det på något vis… och det är en ohyggligt pratig organisation, jag har aldrig 

vetat så mycket om okända människor.” 

   Lisa, arbetat i organisationen i 4 år. 

Kulturen inom organisationer visar sig bland annat genom händelser specifika för företaget.
61

 

Flera respondenter har beskrivit händelser som de upplever bero på en företagskultur där man 

inte ska utmärka sig som person. Dagens samhälle kräver vanligen av organisationer att dess 

medarbetare ska ha utbildning, detta kan ses som en form av samhällsutveckling.
62

 I denna 

organisation beskriver respondenterna att akademiska meriter inte är något man bör framhäva 

att man har. Det skapar inte positiva reaktioner, vilket skulle kunna beskrivas som en kulturell 
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norm i företaget. 

 

”I bland kan jag få den här känslan att… du ska minsann inte tror att du är någonting 

för att du har studerat… men ibland så känns det inte som att det spelar nån roll över 

huvud taget, men det är väldigt sällan jag får något positiva reaktioner på det” 

   Lisa, arbetat i organisationen i 4 år. 

Att respondenterna är relativt nöjda med karriärplaneringen har inte nått ut till övriga 

kollegor, då detta inte är något man pratar om. De flesta respondenter menar att de skulle 

rekommendera andra kollegor att göra en karriärplanering, men bara om de tillfrågades. 

Några menar att man inte ska prata så mycket om att göra karriär, att kulturen på företaget ser 

ut så, att individer inte ska sticka ut och ta för mycket plats. Då respondenterna inte pratat om 

detta blir det svårare för övriga medarbetare att intressera sig för projektet och själv genomgå 

en karriärplanering. Som tidigare nämnts har kollegor å andra sidan inte visat närmare intresse 

för projektet.  

 

”Man har väl inte gått ut själv och sagt så mycket… man har legat lite lågt, men det 

är nog beroende av att det är som det är här, ibland så kan det var så att folk säger 

saker ”jaha har hon fått det”, den här avundsjukan, det känner jag nog här, att man 

ligger nog lågt med saken mer än till sina närmaste då, så att vi har inte pratat så 

mycket om det… ja lite så, för man vet att det sticker i ögonen på nån, det är lite den 

kulturen här” 

   Vera, arbetat i organisationen i 7 år. 

Organisationens kultur kan bli ett hinder för organisationens utveckling på det viset att 

medarbetare inte vågar ta för sig och kanske framföra att de vill göra en karriär åt något håll, 

vidareutbilda sig eller förflytta sig inom organisationen.  

Organisationens utveckling och förändring 

Respondenterna tillfrågades i studien huruvida förändringar i organisationen har skett och de 

beskriver att omorganisationer ofta förekommer. De flesta upplever att det har skett 

förändringar, men på olika sätt. Vissa tydliga förändringar skedde för några år sedan då en ny 

företagsledning tog över organisationen.  
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”Det är kul, det har hänt mycket sen jag började, då var det väldigt mossigt, det var 

väldigt gammalt när jag började på företaget…/… för 5-6 år sedan så gjorde man 

någon slags omorganisation och ganska många fick gå i förtidspension och efter det 

har det kommit in väldigt mycket nya yngre människor. Tempot har höjts, det är 

mycket högre tempo nu än vad det var tidigare.” 

   Erik, arbetat i organisationen i 8 år. 

De förändringar som skett i organisationen upplevs inte alltid positiva. Vissa medarbetare 

upplever att klimatet har blivit tuffare på arbetsplatsen.  

 

”Det har förändrats… på ett drastiskt sätt nästan… man säger att man ska vara en 

modern HR-enhet, vi ska vara en attraktiv arbetsgivare, men om man blev sjuk 

tillexempel… jag har en kamrat som gick in i väggen och det blev en j-la historia 

runt det här, man hittade ingen reträtt plats åt honom, han fick välja om han ville 

komma tillbaks till det jobbet han hade, för att de kunde inte sparka honom.” 

   Lasse, arbetat i organisationen i 21 år. 

Förändring och utveckling går inte alltid hand i hand. Vissa respondenter beskriver 

organisationen som svår att förändra och att detta delvis kan bero på den rådande kulturen i 

organisationen, vanor som är svåra att bryta. Förändringar mottas inte heller väl av alla 

medarbetare, vilket gäller de flesta organisationer. Vissa individer beskrivs bemöta 

förändringar hårdare än andra, särskilt de medarbetare som arbetat i företaget väldigt länge 

och möjligen har stagnerat sin utveckling.
63

 Några av respondenterna menar att så länge 

organisationen bara flyttar runt på samma människor kommer ingen större förändring att ske. 

 

”Det kan ju aldrig hända nånting nytt så länge man bara flyttar runt samma 

människor, enda gången nån egentligen byts ut det är när någon säger upp sig 

frivilligt eller går i pension …/…vissa tycker att det här är ganska bekvämt och bra, 

så vi har inget behov av att förändra då… Det funkar, det gör det ju, men 

förändringar möts ju inte med glädjetjut.” 

Lisa, arbetat i organisationen i 4 år 
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Förändringar är ofta svåra att implementera hos medarbetare. Kontinuerligt sker 

omorganisationer i företaget och vissa av studiens respondenter menar att de inte märker av 

dessa alls, detta för att företaget fortfarande upplevs byråkratiskt och trögrörligt.
64

 Chefer och 

människor byter platser, nya arbetssystem försöks införas, men detta är lättare sagt än gjort.  

 

”Det har varit ganska svårt att avveckla system, man tar in nya system men man 

avvecklar inga gamla och då blir det ganska stora driftkostnader tillslut när man 

har 100 system som ska underhållas…/… Det tar tid liksom att sätta in alla i dom 

här nya systemen eftersom att det är en stor organisation.” 

   Karin, arbetat i organisationen i 8 år. 

Att organisationen utvecklas i takt med den sociala kontexten är viktigt för dess överlevnad.
65

 

För att vidareutveckla sina medarbetare måste de anställdas önskemål om utveckling försöka 

tillgodoses från organisationen. Några respondenter har uppnått sina mål med 

karriärplaneringen. Varför alla mål inte uppfyllts beror dels på komplexiteten i organisationen 

och att utbildningar som önskats inte godkänns så snabbt. Detta är ett problem som kan antas 

bero på tröghetsfaktorn i organisationen. Tröghetsfaktorn är både synlig och osynlig i 

organisationen.
66

 Några respondenter upplever att visst arbete inte riktigt används och frågan 

kan då ställas om medarbetaren gör ett arbete som värdesätts. 

 

”Jag kände att de saker jag tog fram inte användes och att ja… det kändes ganska 

meningslöst att gå till jobbet, att ta fram saker och sen är det ingen som använder 

det så kändes det som bara, men varför gör jag det här” 

   Erik, arbetat i organisationen i 8 år. 
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Diskussion 

Diskussionsavsnittet utgår från studiens syfte, frågeställningar och resultat. Personliga 

analyser diskuteras tillsammans med en kritisk granskning av genomförd studie.  

Det övergripande syftet med studien var att undersöka effekterna av en organisations 

karriärplanering ur ett medarbetarperspektiv. Upplevelserna av karriärplaneringen har av 

studiens respondenter mestadels varit positiva. Karriärcoachen har öppnat upp många tankar 

till personlig vidareutveckling för individerna, vilket var ett av organisationens syften med 

projektet. Respondenternas egna drivkrafter har därmed utvecklats och de har kommit fram 

till vad de själva faktiskt är bra på och behöver utveckla. Engagemanget upplevs ha ökat hos 

de flesta av studiens respondenter. Detta visar på att de lärt sig något av den karriärplanering 

de genomgått. Någon respondent har upplevt att denne inte lärt sig något, vilket främst berott 

på dennes egen motivation samt att personen känner sig lite hämmad i sin utveckling på grund 

av alla förändringar som sker i organisationen. Viljan till utveckling beskrivs av alla 

respondenter och detta är i sig ett stort steg på vägen. Samtliga respondenter har reflekterat 

över sin arbetssituation och därmed utvecklats på något vis. Respondenterna upplever vidare 

att erbjudandet om karriärplaneringen har stärkt arbetsgivarens attraktionskraft, särskilt 

anställda utanför Stockholm, känner att de fått en bättre chans till utveckling.  

Respondenterna upplever att det finns möjligheter att göra karriär inom organisationen. 

Främst på grund av företagets komplexitet där de antar att dess kompetens kan komma att 

behövas på något vis. Karriärplaneringen har bidragit till att se nya vägar, att inte bara tänka 

uppåt i organisationen utan också sidledes till närmare specialistyrken eller 

utbildningsmöjligheter. Karriärvägarna är dock inte tydliga på alla vis. Vissa respondenter 

känner sig begränsade på grund av enheternas storlek, att mycket arbete centraliseras till 

huvudkontoret samt att vissa respondenter inte har akademisk utbildning som de menar att 

organisationen ofta numera kräver. De beskriver att organisationen gärna får tydliggöra dessa 

karriärvägar ytterligare. En tolkning av dessa upplevelser är att strukturen ibland sätter käppar 

i hjulet för individernas utveckling, vilket i sin tur påverkar organisationens utveckling. 

Samtliga medarbetare har utifrån sina mål som framkommit av karriärplaneringen, tagit någon 

form av steg mot att uppnå dem. Någon har uppnått alla mål, någon har i detta stadium pratat 

kort med sin chef om sina utvecklingsmöjligheter. Respondenterna har på olika vis är positiva 

för projektet och organisationen som därmed kan tros ha uppnått projektets effektmål i stora 
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drag. I studien framkom önskemål om en vidareutveckling av karriärplaneringens resultat, en 

närmare kontakt med personalenheten eller någon form av uppföljning. Detta för att målen 

inte ska rinna ut i sanden. Även om karriärplaneringen är individens eget ansvar, kan det vara 

en god idé att knyta an från organisationens sida hur målen kan uppnås för medarbetare om så 

önskas. 

Ett av karriärplaneringen mål är att erbjuda medarbetarna möjlighet att reflektera över sin 

utveckling, vilket i sin tur syftar till att utveckla organisationen i stort. Även om medarbetarna 

har tydliggjort sina drivkrafter och karriärmöjligheter för sig själv, måste organisationen 

kunna erbjuda möjligheterna till den utveckling som också önskas, annars tappar 

karriärplaneringen en del av sitt syfte. Flera av respondenternas steg mot utveckling är att 

vidareutbilda sig, vilket de talat med sina respektive chefer om och bemötts positivt. Ingen har 

dock fått ett klartecken om att vidareutbildning ska äga rum. En av respondenterna har 

exempelvis fått nej då ingen ekonomisk möjlighet till utbildning fanns just då. Om 

individerna inte får möjligheten att exempelvis vidareutbilda sig, beskrivs detta kunna göra 

respondenterna besvikna, då målen med karriärplaneringen inte går att uppnå. Självklart 

måste det vara realistiska mål, men för vidareutveckling av medarbetare är utbildning kanske 

något organisationen bör satsa på om så önskas av de anställda, trots att det medför vissa 

kostnader. Annars kan exempelvis engagemanget hos medarbetare sjunka och i slutänden 

utgöra större organisationskostnader än vad vidareutbildning gör.  

Karriärplaneringen är ett bra sätt att öka individers engagemang, men de medarbetare som 

valt att gå karriärplaneringen verkar främst vara sådana personer som redan har ett stort 

engagemang och motivation. Jag tror att man måste finna en lösning på att nå fram till 

medarbetare som saknar visst engagemang och söka få de personerna att välja att göra en 

karriärplanering. Dessa personer kanske inte ser det som nödvändigt att genomgå en 

karriärplanering, men antas komma att uppskatta det om det skulle motiveras till chansen. Vid 

ett fortsatt projekt kan det vara en idé att marknadsföra karriärplaneringen bättre internt för att 

nå ut till de medarbetare som kanske har stagnerat i sin utveckling till viss del. 

Det har framkommit i studien att medarbetarna inte gärna pratar med sina kollegor om att de 

vill göra karriär. Det upplevs lite fult att som individ ta plats på arbetsplatsen, en form av 

avundsjuka påstås finnas och mycket onödigt prat upplevs. Orsaken till detta tros bero på 

organisationskulturen, att normer och värderingar i organisationen innebär att ingen ska känna 

ett mindre värde än någon annan medarbetare. Vilket utåt sätt är ett bra förhållningssätt. Men 
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detta kan, som studiens resultat visar, även hämma medarbetares steg mot den utveckling som 

organisationen faktiskt önskar, att utvecklas mot ett mer konkurrenskraftigt företag på 

marknaden.  

Den upplevda byråkratin präglar organisationen, vilket kan innebära ett hinder för utveckling 

av dess medarbetare. Beslutsfattandet är långdraget och upplevs ta onödigt lång tid, företaget 

upplevs som trögrörligt. Organisationen har enligt respondenterna förändrats, men frågan är 

om den går mot den utveckling som ledning och personalenheten önskar. Genom intervjuerna 

tydliggörs att respondenterna ha olika synsätt på de förändringar som sker i organisationen 

och hur saker bör hanteras. Detta kan vara ett problem, då organisationers framgångar ofta 

grundar sig på medarbetares gemensamma tankar och värderingar. Respondenterna beskriver 

att det finns en bra sammanhållning mellan medarbetare i företagets arbetsgrupper, men 

kritiserar andra grupper och enheter. 

I linje med tidigare forskning visar det sig också här att karriärcoacherna bidragit med att 

skapa en struktur för individen och hjälpt individen att sätta ord på deras tankar och drömmar. 

Att centraliseringen i organisationen kan vara avgörande för hur individen sedan lyckas med 

sin karriärplanering är ett resultat som också det är i linje med tidigare forskning. 

Respondenterna klagar en del på organisationens byråkrati, men samtidigt är organisationens 

komplexitet en förutsättning för att medarbetare har möjlighet till en intern karriär.  

Tidigare forskning inom området har visat att den mänskliga faktorn är en viktig källa för 

organisationers framgångar, vilket studiens resultat också belyser. Karriärplanering har visat 

sig vara ett bra sätt att vidareutveckla individens mål. Denna studie kan bidra till 

forskningsområdet på så vis att den fokuserar på medarbetares upplevelser av att delta i en 

karriärplanering i den sociala arbetsmiljökontext de befinner sig i.  

Slutsats 

Intervjuerna pekar på att det finn en tröghet i organisationen. Detta beror delvis på 

organisationens kultur, en upplevd byråkrati och en viss typ av ovilja och oförmåga till 

förändringar hos medarbetare finns. En tolkning av det som framkommer i intervjuerna är att 

organisationskulturen i företaget hämmar medarbetarna i den mån att de inte vill sticka ut och 

vågar inte alltid ta steget mot den karriär och utveckling de önskar. Tanken leder till 

organisationens kultur som delvis manifesteras i gemenskap och solidaritet. Det blir då tydligt 

att karriärplanerings-projektet, som stimulerar individen till att tänka utveckling och 
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förändring, kan upplevas utgöra ett hot mot kulturen. Kultur kan förändras och 

karriärplanering kan potentiellt utveckla och motverka tröghet, även om det finns andra 

organisatoriska moment som också påverkar trögheten.  

Inom spänningsfältet mellan utveckling och förändring finns intressanta aspekter. Här visar 

sig den kontext som utgör ramen inom vilken medarbetares resa måste förstås. Utveckling av 

individer inom organisationer kan förstås som en utveckling inom befintliga ramar, här finns 

resursmässiga hinder, geografiska hinder och även formella krav som tycks hindra individen 

att nå sina karriärmål. Måhända är individens ansvar ett viktigt första steg, men som sociolog 

blir det också viktigt att påpeka att kontexten inom vilken individen befinner sig i spelar en 

viss roll.  

Jag har i studien försökt vara så neutral som möjligt i mötet med mina respondenter. Analysen 

är grundad på min subjektiva bedömning av andra människors beskrivningar av deras 

upplevelser. Kvalitativ metod upplever jag som ett bra val för studien och den kunskap jag 

erhållit besvarar studiens syfte och frågeställningar. Tidigare forskning om karriärplanering 

finns och denna undersökning tillför kunskap från ett medarbetarperspektiv.  

Förslag på vidare forskning 

Ledarskapet har ibland framhållits som ett problem i studien, inte i hela organisationen men 

på en mellanchefsnivå. Några av de som intervjuats upplever att det är mellancheferna som 

främst bromsar utvecklingen och förändringen i organisationen mot ett mindre önskat 

hierarkiskt ledarskap. Ledarskap är en kontextuell faktor som det inte funnits utrymme att 

fördjupa inom ramen för denna uppsats, men en intressant utveckling här vore att undersöka 

hur organisationens chefer hjälper till att utveckla medarbetare; är cheferna positiva till att 

människor byter tjänster eller önskar vidareutbilda sig? 

Utbildning är en stark komponent till arbete idag. Organisationer önskar vid nyanställningar 

ofta att sökande både ska ha utbildning och erfarenhet, vilket inte alla samhällets medborgare 

har. Många av den studerade organisationens medarbetare har arbetat i företaget under en lång 

tid och utbildningsnivån är förhållandevis låg i organisationen. Här finns intressanta 

frågeställningar kring orsakerna till stabiliteten. Jobbar man kvar för att man är lojal och trivs, 

eller finns det en risk att de jobbat kvar för att de är oroade över att de inte ska ha möjlighet 

att få andra jobb? Om förklaringen är att man jobbar kvar för att man är lojal och trivs finns 
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god anledning att fundera på hur utbildning kontra erfarenhet egentligen behandlas inom 

organisationen. Måste medarbetare ha teoretisk kunskap trots lång arbetslivserfarenhet? 
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Bilaga 1 

Intervjuguide till medarbetare som deltagit i Karriärplanering 

för alla  

Inledning  

Presentation och undersökningens syfte. 

Genomgång av dokument som respondenten godkänner. 

Samtycke att spela in intervjun på band för möjlighet till transkribering. 

Frågor innan vi sätter igång? 

 

Respondentens bakgrund 

- Berätta lite kort om dig själv. 

o Utbildning och arbetslivserfarenheter?  

- Hur länge har du arbetat i organisationen? 

o Nuvarande tjänst och enhet. 

o Bytt tjänst under din tid på företaget? Orsak? 

- Beskriv hur det är att jobba inom organisationen. 

 

Respondentens upplevelse av Karriärplaneringen 

- Varför valde du att gå Karriärplanering för alla? 

- Innan karriärplanering; 

o Varför just vid den aktuella tidpunkten? 

o Inställning? 

o Upplevelse av personliga utvecklingsmöjligheter? 

- Beskriv hur din karriärplanering gick till. 

o På vilket sätt bra/på vilket sätt dåligt? 

o Önskade mer eller annorlunda? 
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Effekten av karriärplaneringen  

Lärande – Vad har respondenten lärt sig och hur visar sig en personlig utveckling? 

Eget ansvar 

- Berätta, vilka mål kom du och din coach fram till?  

o Har dessa uppnåtts? 

o Hur ska de uppnås? 

Egen utveckling 

- Beskriv hur du möjligen har utvecklats av programmet. 

o Exempel.  

 

Beteende- Hur använder sig respondenten av sin kunskap och har personen intern 

möjlighet att göra den karriär den önskar? 

Intern rörlighet 

- Berätta hur du ser på möjligheterna att göra karriär inom organisationen. 

o Personligen.  

o Har karriärplaneringen bidragit till att tydliggöra detta?  

o Har något förändrats med i din arbetssituation?  

 

Resultat- Hur ser respondenten på sina karriärmöjligheter och framtiden? 

Yttre förutsättningar  

- Beskriv hur dina framtida utvecklingsmöjligheter ser ut hos arbetsgivaren. 

o Möjligheter/hinder? 

o Chefers betydelse? 

 

Attraktiv arbetsgivare  

- Tycker du att karriärplanering är ett bra erbjudande till medarbetare och hur?  

o Hur beskriver du din karriärplanering för andra?  

o Rekommenderar du karriärplanering till dina kollegor? 

o Är karriärplaneringen ett erbjudande som bidragit till att du förändrat synen på din 

arbetsgivare?  
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Avrundning och övrigt 

- Kan du tänka dig att göra ytterligare karriärplanering i framtiden?  

- Har du något annat som du skulle vilja tillägga?   
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Bilaga 2 

Inför deltagande i forskningsstudie gällande ämnet 

karriärplanering 

Studiens syfte:  Syftet med denna studie är undersöka hur väl organisationens 

Karriärplanering för alla möter de mål som satts upp inför projektets start. Studien kommer 

att utgöra en del av den totala utvärdering som görs av personalenheten. Resultatet av studien 

kommer att presenteras i en D-uppsats i Sociologi vid Stockholms universitet. Resultatet kan 

komma att bidra till fortsatt forskning inom området. 

Huvudforskare: Sara Bäckström, är huvudansvarig för detta projekt. Om du vill komma i 

kontakt med mig angående studien så nås jag antingen på  

E-post: saba8034@student.su.se  

 

Akademiska handledare:  Charlotta Stern från Sociologiska institutionen, Stockholms 

universitet (lotta.stern@sociology.su.se) och Josefin Bernhardsson från SoRAD, Stockholms 

universitet (josefin.bernhardsson@sorad.su.se).  

 

Kontaktperson företaget:  För övriga frågor gällande Karriärplanering för alla och den 

utvärdering som pågår, vänligen kontakta organisationens personalenhet. 

 

Deltagande:  Medverkan i denna studie och intervjun förväntas ta mellan ca.30-60 minuter 

och sker via personligt möte eller via telefon. Frågorna handlar om dina upplevelser, resultat 

och framtidsutsikter av din karriärplanering. Ingen kompensation för deltagande utbetalas. 

Om önskemål finns kan intervjun skickas till dig i skriftlig form när den har transkriberats, för 

ditt godkännande. 

Konfidentialitet:  Dina uppgifter kommer att behandlas konfidentiellt och informationen 

från intervjuerna kommer att lagras via ljudupptagning som ingen annan än huvudforskare 

Sara Bäckström kommer att ha tillgång till. Du kommer att vara fullkomligt anonym, förutom 

i själva intervjusituationen. Eventuell igenkännbar information kring dig eller din arbetsplats 

kommer att kodas i resultatbeskrivningen. Materialet kommer inte att användas till något 

mailto:saba8034@student.su.se
mailto:lotta.stern@sociology.su.se
mailto:josefin.bernhardsson@sorad.su.se
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annat än just denna uppsats. Uppsatsen kommer att lagras i Diva, vilket är universitetets 

databas. 

Frivillighet:  Det är frivilligt att ställa upp som intervjuperson och du kan när som helst 

under intervjuns gång avbryta din medverkan.  

Tillåtelse av användning av intervjumaterial genom ljudupptagning :  

Genom din underskrift nedan samtycker du till att intervjun sker via ljudupptagning samt ger 

ditt medgivande till att medverka i denna studie. Du är införstådd med studiens syfte och dina 

rättigheter som medverkande. Behåll gärna en kopia av denna tillåtelse för din egen del. 

 

_______________________   _____________________ 

Medverkandes signatur    Ort och datum 

______________________   _____________________ 

Huvudforskares signatur    Ort och datum 


