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Anna Johansson och Yvonne Backlund 
 
Kompetenstransfer handlar om att överföra sin kunskap och kompetens 
från en situation till en annan. Tidigare forskning har belyst transfer i en 
utbildningskontext men inte i en kontext av arbetsbyten. Syftet med 
studien var att se om variablerna: self-efficacy, karriärplanering, samt 
personlighetsdraget samvetsgrannhet har ett samband med 
kompetenstransfer i en kontext av omställning och byte av arbete. 
Studien genomfördes med hjälp av en webbaserad enkätundersökning 
och urvalet bestod av 62 personer som erhölls av ett 
omställningsföretag. Resultatet från en hierarkisk regressionsanalys 
visade att karriärplaneringsvariabeln karriärbyte hade ett signifikant 
samband med kompetenstransfer; personer som inte bytt bransch 
upplever mer kompetenstransfer än de som bytt bransch. Denna studie 
fann inte att variablerna samvetsgrannhet och self-efficacy var viktiga 
för kompetenstransfer vid arbetsbyten. Flera studier med ett större 
underlag behövs för att kunna dra mer pålitliga slutsatser huruvida 
dessa variabler spelar roll eller inte.  

 
 
Arbetslivet är i ständig förändring i och med att ny teknik introduceras, företag köps 
upp, går i konkurs, läggs ner eller slås ihop med andra verksamheter (Allvin, Aronsson, 
Hagström, Johansson, Lundberg, 2011). Finanskrisen 2008 bidrog till uppsägningar och 
varsel i hela västvärlden och i Sverige har varslen varit många under hösten 2012. Detta 
ställer krav på individens kunskap, rörlighet och omställningsförmåga när den ska söka 
ny anställning. När individen väl har fått ett nytt arbete finns det flera faktorer som 
påverkar hur personen upplever det nya arbetet såsom trivsel på arbetsplatsen, 
individens välbefinnande och hur individen upplever att den kan använda sig av sin 
tidigare kunskap och kompetens (Aronsson et al., 2012). 
 
Kompetens utvecklas genom att man erhåller kunskap i olika sammanhang exempelvis 
via utbildning eller på en arbetsplats. När man lärt sig något i en kontext är det viktigt 
att kunskapen kan användas i en annan kontext (Barnett & Ceci, 2002). Inom 
forskningen finns ett flertal begrepp som beskriver detta fenomen, exempelvis 
träningstransfer, färdighetstransfer, inlärningstransfer och kompetenstransfer (Chiaburu, 
Van Dam & Hutchins, 2010; Howard, 2000). I uppsatsen kommer fortsättningsvis 
begreppet kompetenstransfer att användas och med det menas att kunna överföra sin 
kunskap och kompetens från en situation till en annan (Barnett & Ceci, 2002). 
Kompetenstransfer fyller en viktig funktion när det ska finnas en fungerande rörlighet 
mellan olika arbeten eftersom individen överför kunskaper mellan företag och branscher 
(Aronsson et al., 2012). 
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Förutsättningar för kompetenstransfer har tidigare studerats i en utbildningskontext 
(Barnett & Ceci, 2002). Kompetenstransfer har inte undersökts närmare i kontexten av 
arbetsplatsbyten. Syftet med uppsatsen är att belysa kompetenstransfer när personer bytt 
arbete och genomgått en omställningsprocess, vilket är en form av transformering från 
ett arbete till ett annat (Trygghetsfonden, 2012). I en omställningsprocess kopplas det 
oftast in ett omställningsföretag som hjälper personer att hitta nytt arbete genom 
coaching och kompetensinventering (Bäckström, 2006). 
 
Tidigare forskning har visat att variablerna; self-efficacy, karriärplanering och 
personlighetsdraget samvetsgrannhet har ett samband med kompetenstransfer inom 
ramen för och i relation till utbildning och undervisning (Cheng & Hampson, 2008; 
Holladay & Quinones, 2003). Vi är intresserade av att undersöka om dessa variabler 
även har ett samband med kompetenstransfer i en kontext av arbetsbyte. 
 
Kompetenstransfer 
Ordet transfer kommer ursprungligen från latin, där trans betyder över och ferre som 
betyder bära. Transfer menas därmed att bära över men i vardagligt tal används ordet 
överföring (Jensen, 2006). Kompetenstransfer betyder att individen har möjlighet att 
använda sina tidigare kunskaper och erfarenheter i en ny situation som till viss del 
ställer andra krav. Begreppet transfer har inte fått samma uppmärksamhet som 
begreppen kunskap, kompetens och lärande (Barnett & Ceci, 2002). 

 
Teoribildningen kring transfer kommer från forskning inom pedagogik och psykologi. 
Forskning om perception, inlärning, minne och hur människan tänker ligger till grund 
för forskningen som har resonerat kring och undersökt transfer (Haskell, 2001). Nedan 
redogörs för olika begrepp inom transferteorin.  
 
Man kan skilja på fler aspekter av transfer. För det första kan det handla om att den 
kunskap som aktören har med sig är direkt applicerbar i den nya situationen, trots att 
den skiljer sig från den tidigare situationen. För det andra kan den tidigare kunskapen 
underlätta möjligheterna att lära sig de kunskaper och kompetenser som är nödvändiga 
för att bemästra den nya situationen (Barnett & Ceci, 2002; Haskell 2001). Barnett och 
Ceci (2002) använder termerna nära och långtgående transfer för att beskriva 
ovanstående. Med nära transfer menas att man överför något till en liknande kontext till 
skillnad från långtgående transfer som handlar om att man överför något till en situation 
som är helt olik det ursprungliga sammanhanget. 
 
Perkins och Salomon (1989) beskriver transfer i termerna low road och high road 
överföring. Något som upprepas relativt ofta och därmed blir automatiserat benämns 
som low road överföring. Det blir mer eller mindre automatiserat utan någon större 
ansträngning för individen exempelvis att köra personbil eller lastbil. Det är en reflexiv 
process vilken förekommer i nära transfer där likheten i kontexten har betydelse. Till 
skillnad från detta kräver en high road överföring ett mer abstrakt tänkande vilket 
innebär att överföra föreställningar eller begrepp från en situation till en annan. 
Exempelvis kan en individ som har lärt sig en strategi för hur många timmar den ska 
lägga på att studera till olika ämnen eller utföra andra uppgifter, är det troligt att den 
även som vuxen använder denna teknik när ett liknande strategiskt tänkande behövs. 
High road transfer kan uppstå även när det inte dyker upp något spontant ur minnet, 
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utan individen måste då först formulera problemet högt för sig själv för att sedan kunna 
dra sig till minnes en princip eller en strategi den använt sig av i en helt annan situation 
eller kontext, för att lösa ett problem. Det handlar då generellt sett om långtgående 
transfer (Perkins & Salomon, 1989, 1992). 
 
För att transfer ska kunna uppnås krävs det att individen har skapat en grundläggande 
kunskap eller hög kompetens inom området, men det är också nödvändigt med en viss 
nivå av kunskap utanför det primära området för en lyckad transfer. Kunskap utanför det 
primära området kan innan den används ses som mindre viktig och irrelevant men kan 
vid ett senare tillfälle komma till användning genom att den skapar viktiga kopplingar i 
form av mentala ledtrådar som möjliggör att transfer sker (Haskell, 2001). När en 
individ som genomgått en utbildning direkt kan överföra och använda sig av den nyss 
inlärda kunskapen i ett jobbsammanhang beskriver Furnham (2005) det med termen 
horisontell transfer. Horisontell transfer bygger på att komplexiteten och 
svårighetsgraden för en uppgift är lika men att sammanhangen är olika. Den tidigare 
kunskapen i ett ämne är till stöd men inte en förutsättning för att förvärva ny kunskap. 
Det ser annorlunda ut när vertikal transfer sker då en primär och grundläggande 
kunskap inom ett område gör det möjligt för individen att höja sin kunskapsnivå 
exempelvis krävs kunskaper i grundläggande statistik för att kunna gå vidare och lära 
sig mer avancerad statistiska beräkningar (Furnham, 2005).  
   
Transfer kan både vara positiv och negativ. Positiv transfer innebär att det som lärs i ett 
sammanhang förbättrar en prestation i ett annat sammanhang. Exempelvis kan ett 
lärande hjälpa en individ att bättre förstå och hantera problem i sin arbetsvardag. 
Negativ transfer sker när lärande inom en kontext har negativ inverkan på prestationen i 
en annan kontext, exempelvis kan ett lärande misstolkas eller användas på fel sätt 
(Perkins & Salomon, 1992). 
 
Psykologiska banor där transfer sker är genom abstraktion och analogi. Abstraktion 
handlar om att utesluta vissa egenskaper hos ett fenomen, föremål eller företeelse till 
förmån för att lyfta fram andra. Principer för abstraktion kan fungera genom att forma 
identiska eller liknande egenskaper mellan olika situationer. Genom att identiska 
element kan finnas i olika kontexter kan abstraktion leda till långtgående transfer. 
Genom att representera problem och lösningar på en passande abstraktionsnivå ökar 
positiv transfer och därmed minskar negativ transfer (Perkins & Salomon, 1992; 
Haskell, 2001). I likhet med abstraktion innefattar analogi förmågan att se likheter och 
skillnader mellan strukturer, det vill säga olika typer av problem kan ha strukturella 
likheter vilket leder till att lösningar sprids och därmed överförs till olika typer av 
problem (Barnett & Ceci, 2002; Haskell, 2001). Generaliserbarhet är relaterat till 
transfer. Det finns olika typer av generaliseringar – från utbildningsrummet till 
fabriksgolvet och från en mycket specifik färdighet till en annan (Furnham, 2005). 
 
Transfermekanismer handlar sammanfattningsvis om att individen kan se likheter 
mellan situationer samtidigt som den har förmågan att skapa en relation mellan tidigare 
erfarenheter och de som för tillfället observeras. Detta i sin tur leder till att individen 
utvecklar principer som är generella och inte är bundna till en specifik kontext. 
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För att transfer ska kunna ske så finns det olika kluster av faktorer som påverkar. Det 
första klustret handlar om träningsdesignen. Med detta menar Veleda, Caetano, Michel, 
Lyones & Kavanagh (2007) i vilken grad utbildningen har utformats och levererats på 
ett sätt som ger individerna en möjlighet att överföra det som personen lärt sig till 
arbetet. Enligt Furnham (2005) bör en bra utformad utbildning innehålla stimulerande 
uppgifter, variation i form av både teori och praktik, fallstudier och rollspel. Individer är 
mer benägna att transferera de kunskaper de fått genom en utbildning till arbetet om 
personerna uppfattar att arbetet ger förutsättningar för detta. Organisationen bör vara 
insatt i innehållet i de utbildningar som medarbetarna genomgår för att kunna underlätta 
och ge förutsättningar för tillämpning av ny kunskap på arbetsplatsen (Veleda et al., 
2007). Det andra klustret handlar om arbetssituationen den anställde har på 
arbetsplatsen som även den har visat sig ha betydelse för transfer. Roullier och 
Goldstein (1993) fann att transferklimatet, det vill säga hur arbetssituationen ser ut både 
kan hämma och underlätta användandet av vad som lärts under utbildning. Ett positivt 
transferklimat innebär att personer som får feedback på hur de presterar efter att ha 
genomgått en utbildning blir sporrade till att använda de nya kunskaperna, vilket i sin 
tur underlättar transfer av kunskap från utbildning till arbetsplatsen (Veleda et al., 2007). 
Det tredje klustret handlar om hur individen fungerar som bär med sig sin kunskap 
vilket också är en viktig faktor som påverkar hur mycket transfer som sker. Det finns 
flera individuella egenskaper som påverkar transfer och några av dessa är individens 
locus of control, kognitiv förmåga, samvetsgrannhet, self-efficacy, motivation att lära 
samt neuroticism (Cheng & Hampson; Colquitt et al., 2001). 
 

Det finns mycket begränsad forskning om hur transfer sker när det gäller byte av ett 
arbete till ett annat arbete. I föreliggande uppsats kommer vi att undersöka variablerna 
på individnivå och speciellt titta på self-efficacy, karriärplanering och 
personlighetsdraget samvetsgrannhet, vilket tidigare forskning har visat vara faktorer 
som underlättar positiv transfer i en utbildningskontext. 
 
Self-efficacy 
Bandura (1982) beskriver self-efficacy som individens tilltro till sin egen förmåga att 
utföra och organisera en specifik uppgift. Self-efficacy består av dimensionerna: nivå, 
styrka och graden av generaliserbarhet. Med nivå menas vilken kvalitet, det vill säga 
hur bra individen tror sig kunna genomföra en uppgift, medan styrkan inbegriper hur 
säker personen är på sin egen förmåga att utföra uppgiften (Holladay & Quinones, 
2003). Generaliserbarheten handlar om hur individen överlag bedömer sin egen förmåga 
att utföra en uppgift exempelvis hur bra den är på att tala engelska och hur bra den 
tillämpar det i olika sammanhang (Furnham, 2005). 
 
Holladay och Quinones (2003) har varit intresserade av att undersöka betydelsen av 
self-efficacy som en motiverande mekanism för att förklara sambandet mellan praktik 
och inverkan på transfer. Nära och långtgående transfer kan kopplas till de olika 
dimensionerna av self-efficacy. Holladay och Quinones menar vidare att den 
uppskattning en individ gör vad gäller svårighetsgraden (nivå) för en uppgift och 
individens självförtroende (styrka) för en uppgift handlar om hur individen känner igen 
uppgiften. Känner individen igen en ny situation kommer den att skatta högt vad gäller 
nivå och styrka vilket kan kopplas till nära transfer eftersom det handlar om 
igenkänning. 
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Holladay och Quinones (2003) resultat visar att dimensionerna styrka och 
generaliserbarhet av self-efficacy också har en effekt på långtgående transfer. 
Människor med hög generaliserbarhet kommer att göra bättre skattningar av sina 
resurser för ett bredare spektrum av uppgifter, inkluderat uppgifter eller aktiviteter som 
de inte har praktiserat eller utövat tidigare. Detta leder till att personer som har en högre 
grad av generaliserbarhet presterar bättre på uppgifter som har transfererats mellan 
kontexter som är väldigt olika varandra än personer som har en låg grad av 
generaliserbarhet. Som tillägg till Holladay och Quinones studie har Mathieu, 
Martineau och Tannebaun (1993) funnit ett samband mellan self-efficacy nivå och 
styrka och nära transfer. Velada et al., (2010) visar att personer med en högre tilltro till 
sin förmåga är mer motiverade att överföra kunskaper som de fått under en utbildning 
till arbetsplatsen, vilket även bekräftas i Chiaburus och Lindsay (2008) studie. 
 
Self-efficacy har inte studerats närmare i en kontext av arbetsplatsbyte. Med bakgrund i 
forskningen om utbildningstransfer antas att self-efficacy inte enbart har betydelse vad 
gäller transfer mellan utbildningsinsatser och arbeten utan även för transfer mellan ett 
tidigare arbete och ett nytt arbete. Self-efficacy är antagligen viktig i sammanhanget då 
personer ska ta med sig sin kompetens och tillämpa den igen i en ny kontext. Därför 
antas det att: 
 
Hypotes 1: En högre grad av rapporterad self-efficacy kommer att relatera till en högre 
grad av upplevd kompetenstransfer.     
 
Karriärplanering: karriärmål, karriärinformation och karriärbyte 
En annan viktigt faktor som har visat sig hänga ihop med positiv kompetenstransfer är 
karriärplanering. Karriärvägar är idag mer öppna, dynamiska och flytande mellan olika 
anställningar och olika företag (Hallqvist, 2005). Att öka sin anställningsbarhet är att 
öka framtida karriärmöjligheter och detta ligger i linje med Aronsson et al:s. (2012) 
resonemang om att anställda idag själva får ta mer ansvar för sin yrkesmässiga 
planering och utveckling då karriärplanering inte längre är lika vanligt inom företag 
eller organisationer. Individen styr och planerar själv sin karriär och har en proaktiv 
attityd som innebär att den fattar väl genomtänkta beslut om sin karriär som bygger på 
individens egna värderingar och inte enbart på externa belöningar (Briscoe & Hall, 
2006). 
 
Colquitt, LePine och Noe (2000) menar att karriärplanering handlar om i vilken 
utsträckning anställda skapar och uppdaterar specifika planer för att uppnå sina 
karriärmål. Karriärplanering har enligt Colquitt et al., (2000) visat sig relatera till 
transfer i en utbildningskontext. Personer som planerar sin karriär visar sig ha tydliga 
mål och engagerar sig oftare i sina arbeten eftersom det har mer klart för sig vad det vill 
uppnå eller hur deras befintliga arbete sedan kommer att leda vidare till nästa arbete. 
Detta förklarar antagligen också varför Noe och Schmitt (1986) fann att personer som 
deltagit i en utbildning var mer motiverade att överföra det nyss inlärda till arbetsplatsen 
om deras engagemang för arbetet var högt. 
 
Cheng och Ho (2001) visar att karriärmål har ett samband med transfer i en 
utbildningskontext. Den som sätter upp mål för sin karriär uppvisar ett större intresse 
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för sin framtida yrkesutveckling. Individer med karriärmål hanterar också hinder och 
motgångar som kan uppstå på vägen mot karriären bättre, tillskillnad från personer utan 
mål. Det krävs planering och utforskning av olika möjligheter för att sätta upp och 
uppnå mål (Cheng & Ho, 2001). Karriärplanering innebär att individen ständigt måste 
planera, styra och reflektera över sin karriär och denna aktivitet får ett ökat fokus i tider 
av omställning och uppsägningar (Blustein, 1997). I planeringen ingår även enligt 
Blustein att individen måste söka efter relevant information som kan leda till att den 
tänkta karriären uppnås eller att personen hittar ett nytt arbete. Det finns flera källor att 
hämta information från och Stumpf, Colarelli och Hartman (1983) menar att de två 
främsta källorna är i individens omgivning men också inom individen själv. Stumpf et al. 
menar att det också handlar om inom hur många olika yrkesområden som personen letar 
information om och vilken grad av fokus och engagemang som personen lägger ner på 
att söka information om olika karriärområden. Det kan antas att personer som 
genomgått ett omställningsprogram har en tydligare plan för sin karriär och letar mer 
målinriktat efter information om olika möjligheter till nytt arbete. Därmed borde de 
uppvisa mer kompetenstransfer efter omställning.  
 
Hypotes 2a: En högre grad av karriärplanering i form av tydliga karriärmål kommer att 
relatera till en högre grad av upplevd kompetenstransfer. 
 
Hypotes 2b: En högre grad av karriärplanering i form av informationssökning om olika 
karriärmöjligheter kommer relatera till en högre grad av upplevd kompetenstransfer.      
 
Att byta arbete kan vara ett steg i individens karriärutveckling, vilket kan innefatta att 
individen byter arbete inom eller mellan olika företag men det kan också handla om en 
rörlighet i form av att individen helt byter bransch. När en person gör ett karriärbyte 
innebär det att personen korsar ett antal karriärgränser i form av funktionella, 
organisatoriska eller industriella gränser (Sullivan & Arthur, 2006). Individen kan ses 
som en kunskapsbärare genom att den överför kunskaper mellan företag och branscher 
(Aronsson et al., 2012). Tschopp, Gubler, Doden och Grote (2012) menar att när 
individen byter karriär tar den olika stora steg, det enklaste steget är när individen byter 
från ett arbete till ett liknande arbete, lite större blir steget mellan olika branscher och 
störst är steget när man helt byter yrke. Ju större steg i karriärbytet en individ tar desto 
svårare är det att transferera den tidigare inlärda kunskapen. Med bakgrund i 
transferforskningen kan det antas att ett större byte kräver mer långtgående och vertikal 
transfer. Det är troligt att individen upplever det svårare att överföra och återanvända 
den tidigare kompetensen vid ett karriärbyte. Vi antar därför att: 
 
Hypotes 2c: Karriärbyte kan relateras till en lägre grad av upplevd kompetenstransfer 
 
Personlighet 
Personlighetsdrag kan ses som relativt varaktiga och stabila mönster individen har för 
att tänka, känna och bete sig på ett visst sätt (Feist & Feist, 2009). Det finns många 
modeller som belyser olika aspekter av individens personlighet och forskning har 
genom åren försökt att få klarhet i vilka modeller som är mest tillförlitliga. Modellen 
som används mest idag är The Big Five som beskriver fem dimensioner av personlighet 
(Maltby, Day & Macaskill, 2007). The Big Five eller fem faktor modellen har utvecklats 
av Costa och McCrae (1997) och används för att gruppera de olika personlighetsdragen. 
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De fem personlighetsdragen är neuroticism, extraversion, öppenhet, medgörlighet och 
samvetsgrannhet. Tillsammans representerar de grundläggande dimensionerna bakom 
personlighet. I denna uppsats kommer samvetsgrannhet belysas eftersom detta 
personlighetsdrag har visat sig ha betydelse för kompetenstransfer. 
 
Samvetsgrannhet 

Enligt Costa och McCrae (1997) handlar samvetsgrannhet om hur en individ planerar, 
organiserar och utför uppgifter. En person som får höga poäng inom denna dimension är 
målmedveten, noggrann, punktlig, pålitlig, organiserad och viljestark. Samvetsgrannhet 
har konsekvent relaterats till förmågan att prestera i olika typer av arbeten. 
 
Samvetsgrannhet rapporterades i Colquitt et al., (2000) som positivt korrelerat med 
motivation till lärande. En individ som är noggrann till sin personlighet reflekterar 
utifrån ett lärandeperspektiv i större utsträckning över vad den gör och på vilket sätt den 
utför uppgifter. Enligt Haskell (2001) måste kunskap vara av en djupare karaktär innan 
den är möjlig att överföra till en annan kontext. En mycket ytlig kunskap innebär 
oförmåga att tränga in i principer och därigenom svårigheter att transferera. En person 
som är noggrann, organiserad och planerande kan tänkas ha ett mer strukturerat sätt att 
organisera sin inlärning på och detta kan möjligtvis leda till en djupare inlärning som i 
sin tur har ett samband med vad som kan transfereras. Detta skulle då kunna förklara 
Cheng och Hampsons (2008) fynd som visar att samvetsgrannhet är relaterat till 
förmåga att kunna transferera kunskap från utbildning till arbete.  
 
Sambandet mellan samvetsgrannhet och lärande har även funnits i en annan studie av 
Cheramie och Simmering (2010). De menar att även andra psykologiska mekanismer 
kan tänkas förklara sambandet mellan samvetsgrannhet och transfer, då det i deras 
studie har visat sig att de med mera samvetsgrannhet från början tar mer ansvar för sitt 
eget lärande och därmed underlättar transfer från utbildning till arbete. Vi antar att 
liknande mekanismer finns i en kontext av arbetsbyten eftersom en person som är 
samvetsgrann i en situation är det också i andra sammanhang eftersom 
personlighetsdrag är egenskaper som är bestående och stabila över tid. Vår sista hypotes 
är: 
 
Hypotes 3: En högre grad av rapporterad samvetsgrannhet kommer att vara relaterat till 
en ökad grad av upplevd kompetenstransfer.  
 
Syfte 
Syftet med uppsatsen är att belysa kompetenstransfer hos personer som genomgått en 
omställningsprocess och efter de bytt arbete. Vi vill se om variablerna; self-efficacy, 
karriärplanering och personlighetsdraget samvetsgrannhet har ett samband med 
kompetenstransfer i en kontext av omställning och byte av arbete.  
 

Metod 
 

Undersökningskontext och undersökningsdeltagare 
Denna uppsats har en viss anknytning till ett pågående forskningsprojekt om 
omställning. Genom detta projekt har kontakt fåtts med ett omställningsföretag och via 
dem har personer kunnat rekryteras till studien. Personerna som ingår i studien har alla 
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tagit del av ett omställningsprogram hos detta omställningsföretag. Företagets uppgift är 
att hjälpa uppsagda till ett nytt arbete. Det program som personerna genomgått sträcker 
sig över sex månader och omfattar bland annat kompetensinventering, vägval, coaching 
och jobbmatchning. 
 
Det krav som ställdes angående deltagarna till uppsatsen var att respondenterna skulle 
ha fått ett nytt arbete under 2012. Företaget tog fram uppgifter på relevanta respondenter 
ur sin databas. Respondenterna var bosatta i Växjö, Kalmar, Jönköping, Karlskrona och 
Kristianstad. Det kom att bli 62 undersökningsdeltagare varav 48 män (77,4%) och 14, 
kvinnor (22,6%) med en medelålder på 40 år.  
 
Procedur 
I slutet av november 2012 skickades ett mail med en länk till en elektronisk webbenkät 
ut till 98 personer. Mailet skickades till personernas privata e-postadress från 
omställningsföretaget. Anledningen till att enkäten gick ut från omställningsföretaget 
och inte någon av oss var att företaget skrivit på en sekretessförbindelse som innebar att 
de inte fick lämna ut personernas e-postadresser till någon utomstående. I mailet 
beskrevs syftet med enkäten samt information om ungefärlig tidsåtgång för ifyllning av 
enkäten. Respondenterna informerades även om att deras svar var anonyma, då 
databasen bara var tillgänglig för uppsatsförfattarna och projektet. 
Omställningsföretaget kommer endast att få en resultatrapport på gruppnivå vilket 
innebär att enskilda svar inte kommer att kunna utläsas. Personerna informerades också 
om att deltagandet var frivilligt. På enkätens första sida fanns information om vilka 
skalor som använts. Ett påminnelsemail skickades efter två dagar till samtliga 98 
personer och efter fem dagar skickades ytterligare en påminnelse till alla personer. 
Datainsamlingen avslutades efter den andra påminnelsen. Deltagarna erbjöds två 
trisslotter som ersättning för sitt deltagande. Fullständiga svar erhölls från 57 personer, 
tre personer meddelade att de inte ansåg sig kunna svara då de inte fått något arbete, 10 
personer hade börjat fylla i enkäten men inte fullföljt ifyllningen på mer än de första 
frågorna. Svarsfrekvensen på de tre mailutskicken blev 58 %. I denna uppsats har även 
data använts från fem personer som deltog i den pilotstudie som föregick denna uppsats. 
Pilotstudien syftade till att utforma och testa en webbenkät för att se om den lämpade 
sig för att användas till innevarande uppsats. Webbenkäten besvarades av fem 
undersökningsdeltagare och följdes upp med intervjuer. Undersökningsdeltagarna i 
pilotstudien valdes ut med samma kriterier och genom samma procedur som deltagarna 
som ingår i innevarande uppsatsstudie. Enkäten bedömdes vara lämplig att användas. 
Sammanlagt har data från 62 respondenter analyserats.    
 
Mätinstrument 
Enkäten skapades med hjälp av webbverktyget Limesurvey version 1.90+, frågorna 
valdes ut utifrån ett antal validerade skalor. För att säkerställa att alla items mätte de 
olika faktorerna som de avsåg att representera utfördes explorativ faktoranalys med 
SPSS. Som extraktionsmetod valdes principal faktor analys med Varimax rotation 
eftersom faktorerna visat sig vara relativt oberoende av varandra. Items med för låga 
faktorladdningar (<.40) eller dubbelladdningar på flera faktorer uteslöts. För närmare 
information om faktorstrukturen se tabell 1. 
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Self-efficacy mättes med items framtagna av Judge, Locke, Durham och Kluger (1998) 
och besvarades på en femgradig Likertskala från stämmer inte alls till stämmer helt. 
Den bestod av från början åtta items varav fyra reverserade. Ett exempelitem var ”Jag är 
tillräckligt stark för att klara av svårigheter i livet”. Faktoranalysen visade att de 
reverserade items laddade dubbelt det vill säga på fler faktorer och därför uteslöts. Alfa-
värdet beräknades till 0,87. 
 
Frågorna kring karriärplanering översattes och valdes ut från Career Exploration Survey 

(CES) som tagits fram av Stumpf, Colarelli och Hartman (1983). Frågorna besvarades 
på en femgradig Likertskala från stämmer inte alls till stämmer helt och bestod av nio 
items. Karriärplanering mättes i två faktorer. Den första var karriärmål och bestod av 
fem items, ett exempel item var ” Hur säker är du på att du vet exakt vilket yrke du vill 
ha?”. Alfa-värde beräknades till 0,90. Den andra faktorn var karriärinformation och 
bestod av fyra items och ett exempel item var ”I vilken utsträckning har du utfört 
följande när du letade efter ditt senaste arbete? Undersökt olika yrkesvalsmöjligheter?”. 
Alfa-värdet beräknades till 0,82. 
 
Karriärbyte operationaliserades genom att mäta om personerna efter omställningen bytt 
till en annan bransch. Frågan var ”Har du bytt bransch” och besvarades med ett ja eller 
nej svar. 58 % av respondenterna hade bytt bransch och 42 % hade stannat inom samma 
bransch.  
 
Frågorna om personlighetsdraget samvetsgrannhet valdes ut från The HP5 inventory 
som tagits fram av Gustavsson, Jönsson, Linder och Wienryb (2003). Frågorna 
besvarades på en femgradig Likertskala från stämmer inte alls till stämmer helt. 
Samvetsgrannhet mättes med fyra items. Ett exempelitem var ”Jag har en tendens att 
handla på ögonblickets ingivelse utan att tänka mig för så noga”. Alfa-värdet 
beräknades till 0,85. 
 
Utfallsvariabeln kompetenstransfer mättes med sex items framtagna i ett löpande 
forskningsprojekt som genomförs av Claudia Bernhard-Oettel och kollegor på 
Psykologiska Institutionen, Stockholms Universitet. Ett exempelitem var ”Jag kan 
bygga vidare på min tidigare kompetens”. Frågorna besvarades på en femgradig 
Likertskala från stämmer inte alls till stämmer helt.  Från början bestod skalan av sju 
items men ett item uteslöts på grund av att svar från föreliggande övningsuppsats visade 
att frågan kunde missuppfattas. Alfa-värdet beräknades till 0,87. 
 
Kontrollvariabler var ålder (i år), kön (1= kvinna, 2= man), högsta utbildning (1 = 
förgymnasial, 2 = gymnasial, 3 = eftergymnasial) samt försörjningsansvar. Samtliga 
frågor i enkäten var obligatoriska att svara på. 
 
Tabell 1. Itemladdningar och alfanivå för variablerna transfer, samvetsgrannhet, self-

efficacy och karriärplanering. 
  Laddning Alfa 

 Transfer  0,87 
1. De kunskaper jag använt i min tidigare arbetsroll har varit till nytta i min nya 

roll 
0,79  

2. Jag kan bygga vidare på min tidigare kompetens 0,83  
3. Den kompetens som jag förvärvat i tidigare roller är användbar i min nya roll 0,86  
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4. Den kunskap som krävs i mitt nya arbete ligger nära den jag hade i mitt gamla 0,83  
5. Jag blev anställd eftersom jag hade en specifik kompetens 0,45  
6. Jag har kunnat använda mig av principer eller allmänna tillvägagångssätt från 

tidigare erfarenheter för att förstå eller lösa problem i mitt nuvarande arbete 
0,62  

    
 Samvetsgrannhet  0,85 
1. Jag har en tendens att handla på ögonblickets ingivelse utan att tänka mig för så 

noga 
0,77  

2. Det händer ofta att jag lite förhastat ger mig in i saker 0,79  
3. Jag brukar ”tala först och tänka sedan”  0,67  
4. Jag anses vara impulsiv 0,89  
    
 Self-efficacy  0,87 
1. Jag är tillräckligt stark för att klara av svårigheter i livet 0,76  
2.  Jag kan hantera de situationer som uppstår i livet 0,95  
3. Jag känner mig kapabel att tackla verkligheten på ett effektivt sätt 0,84  
4. Jag kan ofta hantera de problem som uppstår 0,71  
    
 Karriärplanering   
 Karriärmål  0,90 
 Hur säker är du på att du vet …   
1 .. vilket typ av arbete som passar dig 0,75  
2. .. vilken typ av företag/organisation du vill arbeta i 0,87  
3. .. exakt vilket yrke du vill ha 0,90  
4. .. vilket specifikt företag/organisation du vill jobba på 0,74  
5. .. vilken specifik tjänst du vill ha 0,83  
    
 Karriärinformation  0,82 
 I vilken utsträckning har du utfört följande när du letade efter ditt senaste ar-

bete? 
  

6. Undersökt olika yrkesvalsmöjligheter? 0,58  
7. Samlat information om specifika arbeten eller företag?  0,94  
8. Samlat information om arbetsmarknaden och mina möjligheter till arbete? 0,62  
9. Sökt information inom ett specifikt yrkesområde?  0,77  
Notering. N=62 

 
 

Resultat  
 
För att se om det fanns ett samband mellan kompetenstransfer och self-efficacy, 
karriärmål, karriärinformation, karriärbyte, personlighetsdraget samvetsgrannhet samt 
kontrollvariablerna beräknades en bivariat korrelation. Detta för att se hur alla 
variablerna hänger ihop med varandra och hur stort sambandet är mellan varje enskild 
variabel och kompetenstransfer.  
 
 I tabell 2 redovisas korrelationer för samtliga variabler. Medelvärden och 
standardavvikelser redovisas för self-efficacy, karriärmål, karriärinformation, 
personlighetsdraget samvetsgrannhet, ålder, försörjningsansvar och utbildningsnivå. 
Transfervariabeln visar ett signifikant negativt samband med utbildningsnivå (r= -0,34, 
N=62, p<0,05). Transfervariabeln visar även ett positivt signifikant samband med 
karriärbyte (r=0,61, N=62, p<0,01). Några andra signifikanta samband mellan transfer 
och övriga variabler kunde inte visas. Därutöver finns det signifikanta korrelationer 
variablerna emellan. 
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Tabell 2. Korrelationer mellan samtliga variabler samt medelvärden och 
standardavvikelser för variablerna 1-5 samt 7-9 

 
Notering: *p ≤ .05; **p ≤ .01; ***p≤.001 
- = Inget möjligt värde. 
 
 
Korrelationsanalysen visar att det finns ett samband mellan kompetenstransfer och 
karriärbyte samt kontrollvariabeln utbildning. Som en utvidgning av korrelationen görs 
tre multipla regressionsanalyser för att pröva hypoteserna. De multipla 
regressionsanalyserna tar fler variabler i beaktandet samtidigt och visar på relationen 
mellan variablerna och kompetenstransfer. I steg 1 kontrollerades bakgrundsvariabeln 
utbildning eftersom utbildning är relaterade till kompetenstransfer. I steg 2 testades 
variablerna self-efficacy, karriärplanering som innefattar karriärmål, karriärinformation 
och karriärbyte och samvetsgrannhet. Resultatet av dessa redovisas i tabell 3, 4 och 5. 
Där visas de standardiserade regressionskoefficienterna (β) och Adjusted R Square (Adj 

R
2) som anger den förklarade variansen av beroendevariabeln kompetenstransfer. R 

square change (∆R2 ) anger den unika variansen som variablerna i steg 2 tillför utöver 
den varians som  är relaterad till  utbildningsnivå i steg 1. 
 
Tabell 3 visar resultatet från regressionsanalysen med self-efficacy som variabel. I steg 
1 där kontrollvariabeln utbildning läggs in är den förklarade variansen till 
kompetenstransfer 10 %. Utbildningsnivå visade ett signifikant och negativt samband 
med kompetenstransfer (β = -0,34 p<0,01) vilket betyder att personer med högre 
utbildning upplever kompetenstransfer i mindre utsträckning än de med lägre utbildning.  
 
När self-efficacy läggs in i steg 2 går den förklarade variansen ner till 8 %. Self-efficacy 
är inte relaterad till kompetenstransfer (β = 0,00, p > 0,05) och resultatet ger därmed 
inte stöd för hypotes 1. 
 
 
 
Tabell 3.  Stegvis regressionsanalys med variabeln Self-Efficacy  
 Kompetenstransfer 

    β β 
Steg 1      

 Utbildning   -0,34** -0,34** 
Adj R

2    0,10**  
      

Steg 2      
 Self-Efficacy    -0,00 

             
  M SD 1 2 3 4 5 6 7 8 9 
             
1. Kompetenstransfer 3,64 1,10          
2. Samvetsgrannhet 1,90 0,86 -0,08         
3. Self-efficacy 3,60 0,61 -0,06 0,04        
4. Karriärmål 3,53 0,93 0,07 0,05 -0,03       
5. Karriärinformation 3,21 1,16 -0,18 -0,03 0,15 0,12      
6. Karriärbyte - - 0,61** 0,02 -0,22 0,08 -0,45**     
7. Ålder 40,00 10,66 -0,08 -0,35** 0,03 -0,09 -0,19 -0,05    
8. Utbildningsnivå  2,03 0,68 -0,34** 0,30* 0,17 0,05 0,22 -0,24 -0,20   
9. Försörjningsansvar 2,08 0,84 0,20 -0,21 0,17 -0,16 -0,12 0,00 0,09 -0,27*  
10. Kön - - 0,24 -0,05 -0,17 0,10 -0,26* 0,15 0,04 -0,43** 0,01 
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Adj R
2     0,08 

∆R
2     -0,02 

Notering:  *p ≤ .05; **p ≤ .01; ***p≤.001 
 
Tabell 4 visar resultatet från regressionsanalysen med karriärvariabler . När variabeln 
karriärbyte läggs in i steg 2 ökar den förklarade variansen med 28 %. Det är enbart 
karriärbyte som visar ett positivt signifikant samband med kompetenstransfer (β=0,62, 
p<0,001). Det betyder att personer som stannar inom samma bransch upplever mer 
kompetenstransfer. Karriärmål och karriärinformation är inte relaterat till 
kompetenstransfer. Resultatet ger därmed inte stöd för hypotes 2a och 2b. Hypotes 2c 
får stöd. 
 
Tabell 4. Stegvis regressionsanalys med tre karriärvariabler  
 Kompetenstransfer 

    β β 
Steg 1      

 Utbildning   -0,34** -0,22* 
Adj R

2    0,10**  
      

Steg 2      
 Karriärmål    0,02 
 Karriärinformation    0,14 
 Karriärbyte    0,62*** 

Adj R
2     0,38*** 

∆R
2     0,28*** 

Notering:  *p ≤ .05; **p ≤ .01; ***p≤.001 
 

Tabell 5 visar resultatet av regressionsanalysen med samvetsgrannhet som variabel. När 
samvetsgrannhet läggs in i steg 2 går den förklarade variansen ner till 8 %. 
Samvetsgrannhet är inte relaterad till kompetenstransfer (β = 0,03, p > 0,05) och 
resultatet ger därmed inte stöd för hypotes 3. 

 
 
Tabell 5. Stegvis regressionsanalys med variabeln samvetsgrannhet  
 Kompetenstransfer 

    β β 
Steg 1      

 Utbildning   -0,34** -0,34** 
R

2    0,10**  
      

Steg 2      
 Samvetsgrannhet    0,03 

Adj R
2     0,08 

∆R
2     -0,02 

Notering: *p ≤ .05; **p ≤ .01; ***p≤.001 
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Diskussion  
 
Syftet med uppsatsen var att se om variablerna; self-efficacy, karriärplanering och 
personlighetsdraget samvetsgrannhet har ett samband med kompetenstransfer i en 
kontext av omställning och byte av arbete. Tidigare forskning belyser transfer och 
variablerna i en utbildningskontext och i denna studie ville vi pröva om liknande 
resultat kunde påvisas i ett annat sammanhang. 

 
Som resultatet visar finns det enstaka samband mellan kompetenstransfer och 
variablerna. Endast karriärbyte (hypotes 2c) visade ett signifikant samband med 
kompetenstransfer. Personer som inte bytt bransch upplever mer transfer och detta 
ligger i linje med Barnett och Ceci (2002) resonemang om att nära transfer innebär att 
det är lättare att överföra kompetens när steget inte blir så långt. Detta kan även 
illustreras med Low road transfer i och med att kunskaper och förmågor blir 
automatiserade och kräver mindre ansträngning. Utbildning visar ett svagt negativt 
samband med transfer vilket kan tyda på att om man har en lägre utbildningsnivå är det 
lättare att överföra sin kompetens från ett arbete till ett annat arbete. Det kan eventuellt 
vara så att personer som har en lägre utbildning och samtidigt inte bytt bransch upplever 
mestadels horisontell transfer. Le Grand, Szulkin och Tåhlin (2001) menar också att 
personer med kortare utbildning eller ingen utbildning oftast har arbeten som inte 
innebär någon större komplexitet utan kan många gånger bestå av arbetsuppgifter som 
är rutinmässiga och därmed lättare att överföra vid byte av arbete. Haskell (2001) 
poängterar dock att vad som är nära transfer för en person kan tänkas vara långtgående 
transför för en annan och menar att detta handlar om individens förmåga att använda 
sina sinnen i situationer som är nya. 
 
Den stegvisa regressionsanalysen visade inget signifikant samband mellan transfer och 
samvetsgrannhet (hypotes 3) eller self-efficacy (hypotes 1). Detta är inte förenligt med 
tidigare studier som har visat på ett samband med variablerna och transfer i en 
utbildningskontext. Dock har en viss tveksamhet funnits i studierna om 
samvetsgrannhet, Burke och Hutchins (2007) skriver att samvetsgrannhet har studerats i 
samband med motivation till att lära och har på så sätt kunnat härledas till transfer. 
Herold, Davis, Fedor och Parsons (2002) påpekar att personlighetsdimensionen borde 
studeras separat för att se hur den hänger samman med transfer. Det kan även vara så att 
andra personlighetsdrag än samvetsgrannhet kan ha betydelse för kompetenstransfer 
exempelvis locus of control eller neuroticism som denna studie inte har mätt. Även 
mentala och fysiska förmågor kan ha ett samband med hur mycket transfer som sker 
(Cheng & Hampson, 2008). 
 
Self-efficacy hade ett högt medelvärde i den studerade gruppen och en låg spridning i 
data vilket betyder att personerna har svarat relativt likartat och det blir svårt i analysen 
att hitta varians. En förklaring till det skulle kunna vara att samtliga 
undersökningsdeltagare har genomgått ett omställningsprogram där upplägget har varit 
lika för alla. Personerna har bland annat fått coachning och inventerat sina resurser och 
styrkor. Det höga medelvärdet kan vara ett resultat av att personerna byggt upp en större 
tilltro till sin egen förmåga genom coachningen. Dessutom har alla personer i studien 
faktiskt fått ett arbete, vilket kan tänkas öka personernas self-efficacy. 
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På liknande sätt som med self-efficacy kan det finnas en tänkbar förklaring till varför 
Karriärmål (hypotes 2a) och karriärinformation (hypotes 2b) inte fick stöd. Det höga 
medelvärdet och låga standardavvikelsen kan vara resultatet av att 
undersökningsdeltagarna genomgått ett omställningsprogram där upplägget varit lika 
för alla. En stor del av omställningsprogrammet syftar till att inventera personernas 
kompetens och karriärmål. Efter detta får personerna också hjälp och stöd med att söka 
information om olika arbeten och hur man hittar ett nytt arbete. Detta kan leda till att 
personerna i studien skattar högt på karriärmål och karriärinformation vilket gör att det 
blir svårt för analysen då det saknas varians i deltagarnas svar.  
 
Teorierna om transfer är relativt abstrakta och det kan göra det svårt att omsätta i 
praktiken. Vår studie har mätt personernas upplevelse kring deras transfer, det vill säga 
hur mycket de själva upplever att de kan använda sig av tidigare kunskaper och 
principer. Teorierna belyser inte upplevd transfer och i forskningen som har granskats 
för denna uppsats finns det inga djupare resonemang kring hur medvetna 
transferprocesserna egentligen är hos individen. Går det att överhuvudtaget transferera 
utan att vara medveten? Det behövs mer forskning inom ämnet men det är även av 
betydelse att ta reda på hur upplevd transfer kan kopplas till low road och high road 
respektive nära- och långtgående transfer. 
 
Transferforskningen har tidigare bedrivits i relation till utbildning eftersom det är 
mycket angeläget för skolan att skapa lärande som är överförbart i livet. Att använda 
transferteorin för att applicera i ett arbetslivssammanhang har i föreliggande studie dock 
varit svårt då de förväntade sambanden inte kunde påvisas. Studien har metodiska 
brister vilket beskrivs i metoddiskussionen. På ett teoretiskt plan verkar det relevant att 
utforska på vilket sätt transferteorin går att använda i en kontext av arbetsplatsbyte. 
Konjunktursvägningar ställer krav på individens rörlighet mellan yrken och 
arbetsplatser och att kunna transferera sin kunskap kan ses som en nödvändighet för att 
kunna behålla sin plats och kunna röra sig ute på arbetsmarknaden (Aronsson et al., 
2012). Ett transferperspektiv i arbetssammanhang kan ge kunskaper om individens 
förutsättningar i ett föränderligt arbetsliv. 
 

Metoddiskussion 

Det finns flera metodaspekter som kräver diskussion. En möjlig förklaring till att 
studien inte fick det resultat som förespåddes kan vara att skalan som användes för 
transfer inte var tillräckligt utprövad. Dock visade faktoranalysen att skalan bestod av 
en faktor och hade en god reliabilitet. Tidigare transferforskning mäter transfer genom 
att genomföra tester efter ett inlärningstillfälle för att se hur mycket transfer som sker, 
det har ofta haft en experimentell design (Blume, Ford, Baldwin & Huang, 2010).  
Transferskalan i denna studie mäter graden av upplevd kompetenstransfer och det kan 
då bli svårt att generalisera till hur det sett ut i förhållande till tidigare forskning. Som vi 
ser det finns det inget annat sätt att mäta transfer på än att mäta individens upplevelse 
eftersom det annars skulle innebära att man var tvungen att mäta många olika 
arbetsmoment som ett arbete innebär och sedan mäta utfallet av dessa.  
 
Ett problem med transferskalan kan vara att den inte skiljer på de olika 
transferaspekterna som nära respektive långtgående transfer, vertikal respektive 
horisontell transfer. Dock verkar inte detta vara något problem i föreliggande stickprov 
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eftersom faktoranalysen visar på god struktur. Skalan som mäter upplevd transfer bör 
trots detta ses över och utvecklas ytterligare för framtida användning. Andra skalor som 
använts i studien har varit utprövade och validerade och har visat god faktorstruktur. 
 
Urvalet i studien har gjorts av ett omställningsföretag som också skickat ut enkäten till 
undersökningsdeltagarna. Vi bad om att få tillgång till så många personer som möjligt 
men det fanns inte fler personer i datasättet. Undersökningspersonerna kontaktades 
genom e-post som omställningsföretaget skickade ut och det är möjligt att resultatet 
hade kunnat se annorlunda ut om enkäten skickats ut från en oberoende källa, eftersom 
det finns en risk för en socialönskvärdhet i svarssituationen. Samtidigt kan det ha varit 
en fördel att mejlet kom från omställningsföretaget som respondenterna kände till, då 
svarsfrekvensen oftast blir sämre när personer får e-post från en okänd avsändare. Det är 
riskabelt att dra några generella slutsatser från studien då undersökningsdeltagarna var 
förhållandevis få. För att få ett resultat som har en större tyngd hade studien behövt fler 
svar. En anledning till bortfall i studien kan vara rubriken på e-post meddelandet ”Hur 
går det för dig på ditt nya jobb”. Det kan tänkas att några av de personer som fått ett nytt 
arbete trots detta inte är nöjda och därför väljer att inte svara på enkäten. En annan 
tänkbar förklaring kan vara att de som inte upplevt sig nöjda med omställningshjälpen 
valt att inte delta då de såg att e-post meddelandet kom från omställningsföretaget. Det 
kan ha uppfattats som att undersökningen gjordes av företaget och inte av en oberoende 
part. Det framkom under datainsamlingen att tre stycken personer inte hade fått ett 
arbete och därför inte svarade på enkäten. Det kan tänkas att det var några fler som inte 
fått ett arbete och därför inte svarade.  
 

Denna studie är baserad på en enskild undersökning och inte gjord över tid. Personerna 
mäts en gång och vi vet inte hur self-efficacy, karriärplanering, samvetsgrannhet och 
transfer utvecklas eller förändras över tid. Med anledning av detta är det svårt att dra 
några slutsatser om huruvida variablerna har ett samband med kompetenstransfer över 
tid. Det skulle till exempel vara tänkbart att de som upplever att de kan transferera sin 
kompetens upplever stärkt self-efficacy över tid och detta kan inte prövas eller uteslutas 
i den här studien.  
 

Framtida forskning och sammanfattande ord 
Forskningen kring transfer och arbetsplatsbyten är begränsad och det finns ett fortsatt 
behov av att ta reda på mer om detta eftersom många människor byter arbeten idag på 
grund av varsel. Resultaten i vår studie har kunnat kopplas till nära transfer då personer 
som inte bytt bransch upplever mer kompetenstransfer i och med att det nya arbetet 
liknar det tidigare. Behovet av att identifiera andra variabler som relaterar till transfer är 
betydelsefullt för att kunna fastställa att det finns i en kontext av arbetsbyten. Att 
studera människor över tid som inte fått ett arbete skulle kunna ge en tydligare bild av 
vilka variabler som hänger ihop kompetenstransfer. Resultatet från en sådan studie 
skulle kunna komplettera vidare forskning om kompetenstransfer. Att öka kunskapen 
inom detta område och hitta framgångsfaktorerna för lyckade arbetsplatsbyten skulle 
kunna bidra till att företag och organisationer utvecklas och blir mer lönsamma. 
Transferforskningen skulle även kunna bidra med kunskaper som är värdefulla i 
rekryteringssammanhang i och med att en person kan ha kompetenser som inte är direkt 
relaterade till det sökta arbetet men som kan vara av betydelse för det nya arbetet. 
Ellström (1996) menar att företag och organisationer måste vara flexibla och förnya sig 
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för att kunna möta omvärldens krav och överleva på marknaden. Den viktigaste 
resursen i detta sammanhang menar Ellström är de anställdas kompetens. Att individen 
hamnar på rätt arbetsplats så att kompetensen kommer till ny användning även efter en 
uppsägning är av stor betydelse och kan leda till positiva effekter både för individ och 
företag (Aronsson et al., 2012).  
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