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Förord 

Fyra år av studier på Linköpings universitet har kulminerat i denna studie, vårt 

examensarbete som vi utfört under vårterminen 2017. 

 

Vi är tacksamma för all den hjälp vi har fått för genomförandet av denna studie. Främst 

vill vi tacka vår handledare Jonas Söderlund som med sin kunskap har lett oss i studiens 

utveckling. Vidare så är vi oerhört tacksamma över respondenternas vilja att medverka i 

studien. Vi vill även tacka vår seminariegrupp som genom hela processen har bidragit 

med värdefulla insikter i vår studie. Slutligen vill vi tacka Maria Starck som tog sig tid 

att korrekturläsa hela studien. 

 

Linköping, 28 Maj 2017. 

Timmy Andersson 

Jimmy Eriksson Thorell 
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Sammanfattning  

Författare: Timmy Andersson & Jimmy Eriksson-Thorell 

Handledare: Jonas Söderlund 

 

Bakgrund: Teorier kring den gränslösa karriären har vuxit fram för att förklara de 

karriärer som är icke-linjära samt ej utspelar sig inom en och samma organisation 

genom hela karriären. Den stora skillnaden i den nya teorin är att individen har tagit 

över ansvaret för sin karriärutveckling från organisationen. Inom dessa teorier finns 

begreppet anställningsbarhet som beskriver den potentiella förmåga eller möjlighet en 

individ har att ta en ny riktning i karriären. 

 

Syfte: Syftet med vår studie var att undersöka hur individer som innehar en gränslös 

karriär upplever anställningsbarheten. Då majoriteten av den forskning som har gjorts 

inom fältet är av en organisatorisk utgångspunkt anser vi att det är motiverat att 

genomföra studien ur ett individperspektiv för att på så sätt täcka de kunskapsluckor 

som återfinns inom fältet. 

 

Metod: I studien använde vi oss av en kvalitativ metod, via intervjuer där 

respondenternas subjektiva upplevelse stod i centrum. Totalt genomfördes fyra 

intervjuer i studien med individer med karriärer som faller under definitionen för en 

gränslös karriär med hjälp av ett bekvämlighetsurval.    

 

Slutsats: Respondenterna ser enbart två av dimensionerna inom anställningsbarhet som 

delaktiga i deras egen anställningsbarhet, humankapital samt karriärsidentitet. Vidare 

kan förmågan att få en potentiell anställning delas upp i två processer: 

möjlighetsrealiserande & möjlighetsskapande. De dimensionerna som de tolkar som 

anställningsbarhet faller under båda processerna, medan det sociala kapitalet endast ses 

som en möjlighetsskapande process. Vi har även funnit att begreppet anställningsbarhet 

är bristfälligt i förhållande till teorin. Begreppet bör tydligare inkludera dels den 

möjlighetsskapande processen och dels förmågan att bibehålla en nuvarande anställning. 
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Abstract 

Title: The self-perceived employability within a boundaryless career - a qualitative 

study 

 

Authors: Timmy Andersson & Jimmy Eriksson-Thorell 

Mentor: Jonas Söderlund 

 

Background: Theories regarding the boundaryless career emerged to explain career 

paths that are not linear or confined to a single organisation throughout an individual’s 

career. The big difference within this new theory is that the individual takes 

responsibility for their career development instead of the organisation. The central term 

within these theories is employability, which describes the potential ability an 

individual has to change their career path. 

 

Purpose: The purpose of the study was to investigate how the individuals within a 

boundaryless career perceive their employability. Since most of the research within this 

area is conducted from an organisational point of view, there is a lack of research from 

an individual’s perspective and our aim is to increase understanding in this area. 

 

Method: We used a qualitative research approach in the study to capture the 

respondent’s subjective opinions about employability through the use of interviews. In 

total four interviews were conducted with individuals who fall within the definition of a 

boundaryless career, by use of a convenience sample. 

 

Conclusion: The respondent’s view two dimensions that affect employability and these 

are career identity and human capital. The ability to secure employment can be divided 

into two processes; opportunity creation and opportunity realisation. Respondent’s 

regard human capital and career identity as important for both opportunity and 

realisation processes, but view social capital as only affecting opportunity creation with 

no effect on realisation. We have concluded that the term employability has 

shortcomings compared to its theoretical basis. The term should include the process of 

opportunity creation as well as the ability to keep your current employment status. 
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1           Inledning 

I detta kapitel ämnar vi att skapa en övergripande förståelse av studien. Studiens 

problemformulering, syfte, forskningsfrågor, kunskapsbidrag samt disposition kommer 

att redogöras. 

1.1 Bakgrund/problemformulering 

Karriären har förändrats och kan idag ej förklaras endast utifrån de traditionella 

karriärsteorierna. Denna förändring har gett upphov till utvecklingen av nya teorier 

inom karriärsforskningen. Trots denna utveckling inom fältet så är definitionen av 

karriärer ändock densamma. Brown (2002) beskriver karriären som en individs samlade 

utveckling inom arbetslivet. Vidare fastslår han även att detta är en process som sträcker 

sig över en livstid.  

Karriärer har genom historien innehållit likartade element. Individer har genom deras 

karriärslivstider tillhört fåtalet organisationer, utvecklingen av dem har varit linjära och 

förekomsten av hierarkier har varit ett tydligt och vanligt förekommande inslag. 

Nutidens karriärer är emellertid ej lika entydiga som de tidigare varit. Idag existerar 

ingen enskild och tydlig bild över vad som är en objektivt framgångsrik karriär. En 

lärare vars främsta passion är att utbilda människor eftersträvar troligen inte efter en 

karriärsutveckling som leder till en rektorstjänst i framtiden. Detta då denna utveckling 

potentiellt skulle kunna begränsa lärarens möjligheter till att utbilda elever vilket ej 

skulle vara eftersträvansvärt för den lärare som valt sitt yrke utifrån den inre belöning 

hen erfar genom sin yrkesutövning. Att mista denna inre belöning borde således ej 

indikera en positiv utveckling för individen. En annan problematik med den 

traditionella synen på karriären kan tydas genom en individ som arbetar som konsult. 

Hen är anställd i en organisation men givet konsultyrkets natur arbetar konsulten i andra 

organisationer och söker därmed validering i sin yrkesutövning genom dessa 

organisationer snarare än den hen är anställd hos. Detta är frågor som de traditionella 

teoretikerna inom karriärsforskningen har svårt att förklara utifrån sina teorier. 
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Traditionella teorier inom karriärsforskningen har till stor del tagit utgångspunkt i att 

karriären utspelar sig inom en enda organisation, som befinner sig inom en stabil 

omvärld (Arthur, 1994; Baruch, 2006). Detta antagande ligger till grund för teorierna 

och är därmed väsentliga för att de skall vara applicerbara. Situationen på 

arbetsmarknaden har emellertid förändrats och många utav de karriärer som 

framkommer idag kan ej förklaras utifrån dessa teorier och ej heller kan dess utveckling 

över tid (Arthur, 1994; Hall & Moss, 1998; Baruch, 2004; Arthur, 2008). Till följd av 

detta har nya teorier under termen “boundaryless career” (hädanefter den gränslösa 

karriären) uppkommit som en kompletterande teori för de karriärer samt karriärvägar 

som ej kan förklaras utifrån de tidigare teorierna inom karriärsforskningen. Den 

gränslösa karriären definieras enligt Arthur (1994) på flertalet olika sätt och den 

tydligaste är när en karriär kontinuerligt förflyttar sig mellan olika organisationer. Andra 

definitioner innefattar när en person förbättrar sin position inom den befintliga 

organisationen genom att bli mer attraktiv på arbetsmarknaden eller ökar sin 

anställningsbarhet genom att ha tillgång till ett nätverk som erbjuder 

anställningsmöjligheter, alternativt förbättrar förmågan att få en anställning (Ibid). 

Anställningsbarhet innebär att tryggheten på arbetsmarknaden utgår utifrån en individs 

förmåga att vara attraktiv gentemot nya anställningar i framtiden och ej ur en minskad 

risk att förlora sin nuvarande anställning (Barley & Kunda, 2004). 

I dagsläget existerar det ej ett tydligt ramverk över vad en gränslös karriär. Den 

definitionen som Arthur (1994) gör över den gränslösa karriären tar sin utgångspunkt i 

att karriärerna är friare ifrån de organisatoriska gränserna än vad som traditionellt har 

varit. Som ett komplement till denna definition gör Arthur i form av de situationer han 

menar beskriver en gränslös karriär. En utav dessa situationer är gällande konsulter, som 

emellertid är anställda av en organisation, men utövar sitt yrke inom en annan 

organisation. Ett annat exempel karriären sträcker sig över flera olika organisationer. 

Genom karriärens transformation mot en allt mer gränslös företeelse så har synen på 

framgång förändrats. Positionen inom ett företag behöver numera ej längre vara det 

självklara måttet över en framgångsrik karriär (Arthur, Khapova & Wilderom, 2005). 

Framgång kan även mätas med subjektiva mått. Detta är något som de traditionella 

karriärsteorierna har svårt att belysa. Det är inte omöjligt att individer undviker en 

objektiv framgång till förmån för en subjektiv sådan. Detta kan förklaras utifrån en 
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mängd olika anledningar, däribland familjeskäl eller andra personliga anledningar 

(Arthur, 1994). Det finns emellertid ingen motsättning för att framgång fortfarande även 

kan mätas genom de historiskt traditionella måtten såsom lön, befordringar och andra 

objektiva mått (Seibert, Kraimer & Liden, 2001). 

 

Det teorierna rörande den gränslösa karriären tillför är möjligheten att använda 

alternativa definitioner, inte som substitut utan som komplement. Dessa möjligheter ger 

upphov till mer subjektiva definitioner på en framgångsrik karriär, som möjligheten att 

balansera arbetsliv och familjeliv (Clark, 2001). Arthur, Khapova & Wilderom (2005) 

hävdar att anställningsbarheten kan tydas som ett utav dessa alternativa mått över 

framgång inom en sådan karriär. Hur framgångsrik en karriär är kan generera olika svar 

beroende på vilka teorier som appliceras då de lägger olika vikt på de subjektiva kontra 

objektiva måtten. För personer inom en gränslös karriär anser dock Arthur, Khapova & 

Wilderom (2005) att det är de subjektiva måtten som är av större vikt då dessa beskriver 

hur individen själv ser på sin egen framgång karriären. Därmed bör fokus inom den 

gränslösa karriären läggas vid hur framgångsrik individen själv uppfattar sig i sin 

karriär.  

 

Tidigare studier har påvisat att det ej förekommer ett negativt samband mellan 

jobbtillfredsställelse och temporära kontrakt, förutsatt att kontraktssituationen är 

självvald (Origo & Pagani, 2008; De Witte & Näswall, 2003; Wilkin, 2012). Detta tyder 

på att individen kan inneha olika typer av kontraktssituationer och fortfarande uppleva 

en subjektiv tillfredsställelse i karriären. 

 

Att karriären blivit allt mindre linjär och samtidigt mer sekventiell har för individerna 

inneburit en minskad känsla av säkerhet i ens nuvarande karriärsituation. Detta är en 

kontrast gentemot de traditionella karriärsteorierna som förordade en livslång 

anställning. Detta har inneburit att koncept som anställningsbarhet har blivit allt 

viktigare för att förklara individerna på arbetsmarknaden (Hall & Moss, 1998; Arthur, 

1994; Baruch, 2004). Arthur och Rousseau (1996b p. 31) förklarar detta genom “skills 

create opportunities more than opportunities create skills. The new employment arena 

reverses traditional cause-effect assumptions.” De har upptäckt ett skifte i dagens 

karriärer där en individs färdigheter är det som skapar möjligheter i karriären, något som 
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bryter den traditionella synen inom vilken man ansåg att möjligheter var det som gav 

upphov till vidareutveckling av färdigheter. 

 

En hög grad anställningsbarhet garanterar ej en faktisk anställning, utan beskriver den 

potential en individ har att ta en ny riktning i karriären (Fugate, Kinicki & Ashforth 

2004). Det är genom en individs anställningsbarhet som jobbsäkerheten utgår ifrån. 

Anställningsbarheten som koncept innehåller flertalet olika dimensioner som påverkar 

den. Vilka dessa dimensioner är skiljer sig åt något mellan olika studier. Varje 

dimension innehåller olika faktorer som individen helt eller delvis kan påverka. Fugate, 

Kinicki & Ashfourth (2004) menar att det är dessa interna faktorer som individer bör 

fokusera på då de externa faktorerna ligger utanför individens kontrollsfär. Vår studie 

utgår utifrån den tolkning utav anställningsbarhet som Fugate, Kinicki & Ashfourth 

(Ibid) gör. I deras tolkning av ansällningsbarhet så innefattas tre olika dimensioner: 

personlig anpassningsförmåga, karriärsidentitet samt human- & socialt kapital. Ett antal 

andra studier som berör anställningsbarheten beskriver samma processer som Fugate, 

Kinicki & Ashfourth men där författarna valt att benämna dimensionerna de tillhör 

annorlunda. 

 

En utav de mest centrala dimensionerna inom anställningsbarheten utgår ifrån 

individens samlade kunnande och kompetenser. Idag är det sällan tillräckligt att enbart 

inneha en spetskompetens för att säkerställa en lyckad karriär. Allt fler karriärer avkrävs 

en kontinuerlig kompetensutveckling för att vara fortsatt slagkraftig och attraktiv på 

arbetsmarknaden (Van Der Heijde & Van Der Heijden, 2006). De kompetenser som 

ökar anställningsbarheten är kompetenser som ligger nära organisationers 

kärnkompetenser (Ibid). Detta innebär ett behov för individen att bredda sina kunskaper 

för att på så sätt göra dem relevanta i allt fler situationer och organisationer. Individer 

behöver således bedriva ett kontinuerligt inre utvecklingsarbete för att bibehålla och 

förbättra sin anställningsbarhet. Det innebär även att individen måste förstå sin 

omgivning och dess behov för att ha möjligheten att genomföra ett relevant inre 

utvecklingsarbete.  

 

En stärkt anställningsbarhet är fördelaktigt för både individen och organisationen. För 

individen är det den yttersta säkerheten i en gränslös karriär och för organisationen 
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innebär det en resurs vars värde ökar (Van Der Heijde & Van Der Heijden, 2006). Grant 

(2006) summerar detta i sin presentation av “Toward a knowledge-based theory of the 

firm”, där han explicit förklarar att kunskaper är varje organisations viktigaste resurs 

samt att denna kunskap till stor del innehas av de individer som återfinns i 

organisationen. Kompetensutveckling definieras som de aktiviteter som utvecklar eller 

upprätthåller kompetenser för funktion, lärande eller allmänna karriärskompetenser 

(Vos, Hauw & Heijden, 2011). Traditionellt har organisationerna ansvarat för individers 

kompetensutveckling genom, till exempel, formella program (Baruch, 2006). I och med 

utvecklingen av de moderna karriärerna har emellertid detta ansvar förflyttats gentemot 

individen (Van Der Heijde & Van Der Heijden, 2006). Detta överensstämmer med vad 

Arthur (1994) beskriver i sina teorier över den gränslösa karriären, där han menar att 

individen själv innehar ansvaret för sin karriärutveckling. 

 

Tidigare forskning har påvisat att individer som inte innehar fasta anställningar i mindre 

grad får ta del av karriärs- och kompetensutvecklande möjligheter ifrån de företag de för 

närvarande tillhör (Rousseau & Wade-Benzoni, 1994). Konsulter samt individer under 

temporära kontrakt är två exempel på grupper som således bör ta ansvar för sin egen 

kompetensutveckling då de inte kan förvänta sig att organisationen skall erbjuda den 

möjligheten (Barley & Kunda 2004; Rousseau & Wade-Benzoni, 1994). Vidare har 

forskningen även bevisat att kunskapsutbyte inom en organisation kan begränsas av den 

kontraktssituation som individerna befinner sig i. Nesheim & Hunskaar (2015) fann i 

sin studie att individer har en större benägenhet att delta i kunskapsutbyte när det sker 

individer emellan som befinner sig i likartade kontraktssituationer. Detta innebär att 

individer inom en gränslös karriär ej enbart kan förlita sig på organisationerna när det 

kommer till sin individuella kompetensutveckling. De behöver i framtiden ta ett allt 

större ansvar för sin egen utveckling. Detta är en stor kontrast gentemot de äldre 

teorierna inom karriärsforskningen som anser att det är organisationernas ansvar att 

utveckla sina anställdas kompetenser (Baruch, 2004). 

 

Individens samlade kompetenser är dock inte den enda dimensionen i konceptet om 

anställningsbarhet. Karriärsidentiteten och den personliga anpassningsförmågan är två 

andra dimensioner som påverkar individens anställningsbarhet. Personliga egenskaper 

som gör individerna mer flexibla och anpassningsbara inför nya erfarenheter innehar en 
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högre grad av anställningsbarhet (Fugate, Kinicki & Ashforth, 2004; Eby, Butts & 

Lockwood, 2003). Dessa personliga egenskaper har även ett positivt samband 

karriärsutvecklingens hastighet (Van Der Heijde & Van Der Heijden, 2006). Att förstå 

sin omgivning är ytterst viktigt, men att förstå sig själv i relation till omgivningen är 

minst lika viktigt. Individer som innehar en god förståelse för sina styrkor samt 

svagheter och kan se dessa i relation till omgivningen lyckas bättre i sina karriärer (Eby, 

Butts & Lockwood, 2003). Vidare är det en förutsättning att vara benägen att vilja 

införskaffa ny kunskap för att uppnå en god anpassningsbarhet (Hall & Mirvis, 1995). 

 

Den sista dimensionen i Fugate, Kinicki & Ashfourth’s (2004) koncept över 

anställningsbarhet är individens sociala kapital. Anställningsbarheten påverkas utav de 

sociala förmågor och resurser individen innehar. En person med ett stort och 

inflytelserikt nätverk som de har förmåga att nyttja har större möjligheter till att nå 

karriärmässiga framgångar (Barley & Kunda, 2004; Arthur & Rousseau, 1996a). 

Nätverken öppnar ej enbart upp möjligheten till fler karriärsteg, de kan även bidraga till 

en ökad kompetensutveckling om individen innehar möjligheten att nyttja de resurser 

som återfinns inom nätverken (Arthur, 2008). Dessa nätverk är ej heller endast en resurs 

för individerna själva, även organisationer drar fördelar av dessa nätverk då de 

möjliggör kunskapsutbyten mellan individerna. Kunskap som sedan utnyttjas i 

organisationernas verksamheter (Arthur & Rosseau, 1996a). 

 

Teorierna om en gränslös karriär förklarar karriärer inom projekt, konsulting samt andra 

temporära tjänster (Arthur, 1994). Detta är karriärer som tidigare inte kunnat förklaras 

då de traditionella teorierna saknar dimensioner för att beskriva dem. Dessa typer av 

karriärer har blivit allt mer frekvent förekommande inom flertalet industrier och är idag 

ett ytterst vanligt inslag inom mjukvaruindustrin (Barley & Kunda, 2004; Ang & 

Slaughter, 2001). I Taiwan använder sig över 50% av företagen inom mjukvaruindustrin 

personer som är anställda på någon form av temporära kontrakt (Wang & Kaarst-Brown 

2014) och liknande siffra för USA är 20% (Castellano, 2013). Vi ansåg därför att 

mjukvaruindustrin var en lämplig utgångspunkt för vår studie. Detta är även en 

utgångspunkt som tidigare forskning inom området har haft (se; Barley & Kunda, 

2004). Tillhörigheten till flertalet organisationer, sett över en karriärslivsstid är en tydlig 

distinktion gentemot den traditionella karriären som är allt mer singulär i sin teori. 
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Denna multipla organisationstillhörighet är ett vanligt förekommande fenomen inom 

mjukvaruindustrin. I synnerhet i Silicon Valley där det förekommer en hög grad av 

förflyttelse mellan organisationerna inom området (Arthur, 1994). 

 

Grunden för den gränslösa karriären ligger i individens frigörelse ifrån organisationerna. 

Detta ger upphov till ett ökat behov av ansvarstagande för den egna karriären. I och med 

denna uppluckring av de organisatoriska gränserna uppkommer en ny situation som 

tidigare inte funnits: Anställningsbarheten. Som koncept har detta i viss mån ersatt den 

säkerhet som traditionellt sett funnits i en anställning. Istället för att inneha en säker och 

fast anställning så är det anställningsbarheten som säkerställer individens framtida 

karriär. I den nya karriären är det essentiellt för individerna att ständigt göra sig 

anställningsbara. Vad innebär då denna nya utveckling där individerna själva måste 

ansvara för sin utveckling? Där de ständigt måste se till att vara anställningsbara för att 

säkra sin karriär och därigenom sin framtid. Vad är denna anställningsbarhet? Är det 

endast kopplat till anställningen (kontraktet) eller är begreppet för exkluderande inför 

vad det egentligen innebär? Vad gör individerna själva för att uppnå denna 

anställningsbarhet? Detta är något som intresserar oss då det inte återfinns några 

empiriska bevis för vad anställningsbarhet faktiskt innebär för individerna som innehar 

dessa typer av karriärer. 

 

Huruvida individerna i denna studie innehar karriär som är gränslösa är svårt att konkret 

svara på då ett tydligt ramverk saknas. Det är däremot tydligt att individerna har 

karaktäristiska som passar med de definitioner som Arthur (1994) har föreslagit. Detta 

är något som diskuteras djupare i analysdelen.  

1.2 Syfte 

Syftet med denna studie är att undersöka hur individer som innehar en gränslös karriär 

upplever sin anställningsbarhet. Då majoriteten av den forskning som har gjorts inom 

fältet är ur en organisatorisk utgångspunkt anser vi att det är motiverat att genomföra 

studien ur ett individperspektiv för att på så sätt fylla de kunskapsluckor som återfinns 

inom fältet. 
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1.3 Forskningsfrågor 

Utifrån individernas innehavande av gränslösliknande karriärer ämnar studien att 

besvara: 

 

Hur upplever individen sin egen anställningsbarhet? 

På vilket sätt anser sig individerna ha tagit ansvar över sin anställningsbarhet? 

När ser individerna sin anställningsbarhet som en aktiv företeelse? 

1.4 Kunskapsbidrag 

Vi tror att denna studie till viss del kan fylla den kunskapslucka som råder gällande den 

empiriska verkligheten inom den gränslösa karriären och specifikt kring konceptet 

anställningsbarhet. I dagens läge finns det förklarande teorier och undersökningar 

gjorda med utgångspunkt ur det objektiva perspektivet. Något som dock är avsaknat 

inom fältet är undersökningar gjorda ur ett individperspektiv. 

 

De studier vi funnit inom både gränslösa karriären (ex: Arthur, 1994) samt 

anställningsbarheten (ex: Fugate, Kinicki & Ashfourth, 2004) tar sin utgångspunkt i ett 

objektivt perspektiv där individen förstås utifrån en organisatorisk sammanhang.  

 

Det är av vår uppfattning att denna studie kommer komplettera den befintliga 

forskningen med en djupare förståelse för hur individer i en gränslös karriär medvetet 

eller omedvetet arbetar och tänker kring sin anställningsbarhet. Vi tror att denna ökade 

förståelse är nödvändigt för att kunna förstå framtidens individer i deras karriärer då 

flertalet författare (se: Arthur, 1994; Rousseau, 1995; Arthur & Rousseau, 1996; Hall & 

Moss, 1998; Baruch, 2004) tror att att karriärer likt den gränslösa karriären kommer bli 

allt mer vanligt förekommande. Detta då anställningsbarheten har en så central roll i 

framtidens karriärer då det är genom denna som karriärens fortlevnad och utveckling 

byggs. Utöver en ökad förståelse för karriären så tror även att studiens resultat kan 

komma HR-fältet till gagn då den ämnar att förstå människor i karriären. Framförallt 

kan resultaten vara särskilt intressant för jobbrådgivare för att förstå individerna de 

ämnar att hjälpa. 
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1.5 Disposition 

Nedan följer en kort beskrivning av vad som är det primära innehållet i de olika 

kapitlen för att ge läsaren en överblick av strukturen av studien. 

 

Kapitel 2 - Metod 

I metod kapitlet förklarar vi studiens tillvägagångssätt samt genomförande. Vi för även 

en diskussion kring de metoder vi använt oss utav. Avslutningsvis diskuterar vi rörande 

kvaliteten av studien samt de etiska aspekterna vi valt att följa i studien. 

 

Kapitel 3 - Teoretisk referensram 

I detta kapitel redogör vi för den teori och tidigare forskning som ligger till grund för 

studien. Teorierna berör främst den gränslösa karriären samt anställningsbarheten.  

  

Kapitel 4 - Empiri 

Resultatet av intervjuerna presenteras genom att redogöra för vad respondenterna 

narrativ. Detta presenteras genom att i löpande text beskriva deras berättelser som 

inkluderar uppväxt, utbildningar, arbetserfarenhet samt upplevelser rörande deras 

anställningsbarhet. 

 

Kapitel 5 - Analys 

I analysen bearbetas det empiriska materialet och klargör vad vi har funnit som är av 

intresse i vår studie. 

 

Kapitel 6 - Slutsats & Förslag till framtida forskning 

I detta kapitel presenteras de slutsatser som vi har kommit fram till i studien samt 

besvarar forskningsfrågorna. Avslutningsvis kommer vi även med förslag till framtida 

forskning inom området.   
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2 Metod 

Under detta kapitel presenterar vi en redogörelse för studiens praktiska genomförande 

samt motiverar de val vi har gjort i relation till vårt empiriska material. De moment 

som presenteras är våra val rörande metoden, tillvägagångssätt för datainsamling samt 

bearbetningen och analys av empirin. Utöver detta behandlar även avsnittet 

kvalitetsaspekten i studien samt de etiska principer som studien utgått ifrån. 

 

2.1 Val av ämnesområde 

Studiens ämne utvecklades genom det intresse vi innehade för den speciella 

kontraktuella situation som temporära kontrakt medför. Vi uppmärksammades främst 

om situationen genom en artikel rörande spelutvecklingsbranschen (se: Peticca-Harris 

et. al. 2015). Detta förde oss sedan vidare till teorierna inom den gränslösa karriären och 

mer specifik ledde det oss till ett utav de centrala begreppet inom teorierna, 

anställningsbarhet. När vi undersökte begreppet anställningsbarhet blev det uppenbart 

att majoriteten av den tidigare forskningen hade sin utgångspunkt ur ett organisatoriskt 

perspektiv. Vi såg därmed en brist på kunskap när det kommer till anställningsbarheten 

ur ett subjektivt perspektiv. 

 

2.2 Forskningsstrategi 

För att uppnå studiens syfte samt besvara de frågor som ställts var en 

undersökningsmetod som ämnade till att förstå individerna ur deras eget perspektiv 

nödvändig. Valet föll därmed på den kvalitativa forskningsmetoden då den är ämnad till 

att just tolka och inte kvantifiera data. I en kvalitativ ansats ligger utgångspunkten i 

respondentens subjektiva perspektiv (Bryman & Bell, 2013). En kvalitativ ansats är 

därmed lämplig att använda för att skapa en djupare förståelse (Mik-Meyer & Justesen, 

2011). Denna djupare förståelse har varit nödvändig för att möjliggöra de slutsatser som 

vi har kommit fram till. Den kvalitativa ansatsen har även möjliggjort ett djupare fokus 

på detaljer i studien. Vi har genom detta kunnat använda data för att skapa någorlunda 

generaliserbara slutsatser.  
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2.3 Vetenskaplig ansats 

I denna studie har vi använt oss utav en induktiv ansats, där empirin låg till grund 

rörande de val av teorier vi gjorde. Vi fann i verkligheten en kontraktssituation i Silicon 

Valley som intresserade oss och som på sikt ledde oss till den gränslösa karriären samt 

begreppet anställningsbarhet inom den. Studiens process kan i viss mån ses som 

abduktiv/iterativ, vilket beskriver en process som innehar kännetecken av både 

induktion och deduktion (Alvesson & Sköldberg, 2008). I studien yttrar sig detta genom 

att teorierna för den gränslösa karriären har legat som grund till urvalet. Vi väljer 

ändock att beskriva vårt tillvägagångssätt som induktivt då det endast är vid valet av 

respondenter som denna abduktiva process kan skönjas. Vidare beskriver Bryman & 

Bell (2013) att respondenternas verklighet är essentiell för en induktiv ansats vilket 

ytterligare motiverar valet att nyttja en induktiv ansats i studien. En deduktiv ansats 

hade ej varit fördelaktig i vår studie då de modeller och teorier som finns inte har ett 

subjektivt perspektiv vilket hade inneburit svårigheter att nyttja dessa som grund för 

empirin. 

Att respondentens verklighet är vad som ligger till grund för det som studeras påvisar 

även att vår studie är av en fenomenologisk art och således skapas våra teorier och 

slutsatser ur deras egna tolkningar. 

 

2.4 Design 

Designen av en studie skiljer sig ifrån metoden i det avseendet att designen ämnar att 

förklara processen över hur data inhämtas (Bryman & Bell, 2013). Vår studie kan tolkas 

utifrån två olika designer. 

 

En tvärsnittsdesign kännetecknas av att studien behandlar fler än ett fall vid en specifik 

tidpunkt. Syftet är vanligtvis att ta fram kvantitativ data som granskas för att upptäcka 

olika sambandsmönster (Ibid). Generellt sett används dock enkäter samt strukturerade 

intervjuer inom en tvärsnittsdesign för att samla information kring specifika variabler, 

vilket ej är aktuellt i vår studie. 



 

12 

 

En fallstudie söker att inhämta en mer djupgående förståelse av erfarenheter processer 

och fenomen kopplat till det enskilda fallet (Bryman & Bell, 2013). Det råder emellertid 

delade meningar huruvida en fallstudie kan innehålla fler fall eller ej. Bryman & Bell 

(2013) förklarar att fallstudien skall ses utifrån ett singulärt fall, men Denscombe (2014) 

tillåter emellertid fåtalet fall i sin tolkning av fallstudien som designval. Bryman & Bell 

(2013) talar istället om multipel fallstudie i termen komparativ design. Komparativ 

design delar många likheter med fallstudien, dock med kontrasten att komparativ design 

ämnar att jämföra ett fenomen genom flera kontrasterande fall (Ibid) 

 

Vår studie är byggd på ett litet urval, dock fler än en, vilket indikerar att vår design är 

multipel till sin art. Vidare är den kvalitativ och ej kvantitativ. Vår studie innehar 

karakteristika för både en fallstudie och en tvärsnittsstudie vilket gör den svår att 

kategorisera i detta sammanhang. Vi väljer därför att kalla designen för en 

intervjustudie där urvalet är få till antalet och där syftet är att få en djupgående 

förståelse för individen egna perspektiv. 

 

2.5 Primärdata 

All primärdata i denna studie är insamlad genom omfattande intervjuer. Dokument och 

andra primärkällor har övervägts att användas men då kvalitén är svår att säkerställa har 

vi undvikit att ta med dessa i vår studie. 

 

2.6 Intervjuer 

2.6.1 Struktur på intervjuer 

Insamlandet av empiri har skett genom intervjuer. Denna metod är fördelaktig för att 

samla in relevant information för en kvalitativ studie (Bryman & Bell, 2013). Syftet 

med intervjuerna var att få förståelse för individerna i deras karriärer samt deras syn på 

anställningsbarhet. 
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Vi använde oss av semistrukturerade intervjuer vilket för oss innebar att en 

intervjuguide användes, där enligt Justesen & Mik-Meyer (2011) huvudfrågor samt 

teman ska inkluderas. Intervjuguiden lämnade ändock utrymme för uttömmande svar 

från respondenterna trots att ett flertal teman var förutbestämda. Motiveringen till att 

använda en intervjuguide var att säkerställa att vi fick den information vi ansåg 

nödvändig för att genomföra studien. Guiden användes dock enbart i detta syfte, i övrigt 

fick respondenterna bestämma frihet ge uttömmande svar även om detta föll utanför de 

teman vi hade. Den semistrukturerade utformningen tillät oss även att diskutera och 

utveckla de svar som respondenterna bidrog med. Denna typ av intervjuer är även vad 

Barely & Kunda (2004) använde sig av i sin studie vilket påvisar att det kan vara en 

lämplig metod för denna typ av studie. Antalet intervjuer begränsades av svårigheter att 

hitta lämpliga intervjuobjekt samt då tidshorisonten för studien ej tillät att en större 

mängd data skulle kunna analyseras. 

 

2.6.2 Intervjuguide 

Intervjuguiden skapades med ett fokus på att se till att alla relevanta teman för vår 

studie berördes i intervjuerna (Bryman & Bell, 2013). Vi valde att nyttja denna metod 

istället för att ha specifika frågor då sådana potentiellt skulle kunna begränsa de svar vi 

erhöll. Att använda en intervjuguide genererar en flexibilitet i intervjuerna där 

intervjuobjekten får det lättare att utveckla sina svar och prata om det som var relevant 

just i deras fall (Ibid). 

 

De områden som vi ville erhålla svar inom för att kunna besvara studien var: allmän 

information om respondenten, utbildning, anledning till val av industri att arbeta inom, 

anställning de har idag, tidigare anställningar, tankar om karriären och dess utveckling, 

tankar kring den gränslösa karriären samt uppfattningar kring anställningsbarhet. Den 

allmänna informationen om respondenterna är enligt Bryman & Bell (2013) viktig för 

att kunna sätta in svaren i ett sammanhang. 
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2.6.3 Genomförande av intervjuer 

Vid genomförandet av intervjuerna hade vi studiens syfte i åtanke och uppmuntrade 

därför respondenterna till att ge uttömmande och förklarande svar. Respondenterna fick 

även själva bestämma var intervjun skulle genomföras för att den skulle vara så bekväm 

som möjligt för dem. Detta motiverades utav att vi ville få så personliga svar som 

möjligt därav var det ytterst lämpligt att de skulle känna sig trygga, något som Kvale & 

Brinkmann (2014) menar är viktigt. Det är även viktigt att respondenten är motiverad 

under intervjun för att erhålla den önskade informationen (Kylén, 2004), vilket den 

öppna intervjumetoden medförde då respondenterna i viss mån styrde intervjun. Detta 

medförde att tre intervjuer genomfördes genom att använda samtalsprogramet Skype via 

datorn och att en intervju genomfördes i ett konferensrum hos företaget där 

respondenten var anställd. 

 

Ungefär en vecka innan intervjuns genomförande fick samtliga respondenter en kortare 

beskrivning av syftet med studien, samt våra förhoppningar av vad intervjuerna skulle 

generera.  

 

Vid genomförandet av intervjuerna fick respondenterna inledningsvis en upprepning av 

studiens syfte samt en uppmaning om att vara uttömmande och personliga i sina svar. 

Avslutningsvis frågades respondenterna om de hade något mer att tillägga samt om de 

kände sig nöjda med intervjun. 

 

Under intervjun var det en av författarna till studien som hade huvudansvaret att ställa 

frågor och den andre noterade viktiga detaljer som uppkom under samtalet samt ställde 

följdfrågor för att säkerställa att vi fick den information vi var ute efter. Intervjuerna 

spelades även in, med respondenternas tillåtelse, för att vi på så sätt skulle ges 

möjligheten att fokusera på frågorna och eventuella följdfrågor. Detta innebar även ett 

naturligt flöde i samtalen då vi inte hade ett behov av att ständigt teckna ned det som 

sades. 

 

Samtliga respondenter blev efter intervjuerna tillfrågade om hur vi skulle hantera deras 

personuppgifter och känslig information. En person ville att vi delvis skulle 

anonymisera honom och ytterligare en ville att vi helt skulle anonymisera. 
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2.7 Urval 

Gällande urvalet för denna studie så hade vi ett krav på individerna. De var tvungna att 

inneha karakteristika för en gränslös karriär. För att säkerställa detta så valde vi att 

fokusera på karriärister inom mjukvaruindustrin då denna bransch förhållandevis ofta 

karakteriseras av det Arthur & Rousseau (1996b) menar är gränslösa karriärer. Givet 

detta så föreföll ett slumpmässigt urval som mindre lämplig då detta ej skulle säkerställa 

de behov vi hade till studien..  

 

Givet de svårigheter vi hade med att finna den empiri vi hade behov utav så fick så fick 

vi nöja oss med en form utav bekvämlighetsurval. Ett bekvämlighetsurval karakteriseras 

utav Bryman & Bell (2013) som ett urval där författare väljer individer i sin studie 

utefter en princip av enkelhet. För oss visade detta sig genom att vi valde att söka 

företag i närområdet (Mjärdevi Science Park) för att underlätta den geografiska 

aspekten vid intervjuer. Vidare använde vi oss även av denna princip vid valet av två 

respondenter som fanns i vårt nuvarande nätverk.  

 

Det förefaller även rimligt att i viss mån kunna beskriva vårt urval utifrån det som 

Denscombe (2014) menar är ett ändamålsenligt urval, eller målstyrt urval som Bryman 

& Bell benämner det (2013). Detta då vi i våra kontakter med olika företag beskrev den 

typ av individ vi ämnade att intervjua, som bäst skulle kunna inneha den bakgrund som 

var relevant för studien. Således hade vi ett ändamålsenligt urval där vi i viss mån valde 

respondenter utefter det vi ansågs behöva för studiens genomförande. Dessa 

respondenter vi sökte var tvugna att inneha viss karakteristika för en gränslös karriär för 

studiens genomförbarhet. De egenskaper vi krävde av våra respondenter var att de 

antingen innehade en karriär som förflutit genom flera olika organisationer, alternativt 

att karriären utspelade sig inom mjukvarubranschen. Vi motiverar kravet på dessa 

egenskaper då den tydligaste markören för en gränslös karriär är just en karriär som 

utspelar sig över flera organisationer över tid (Arthur, 1994) samt att IT-branschen ofta 

lyfts som typisk bransch för denna typ av karriärer (Arthur & Rousseau, 1996b; Barley 

& Kunda (2004) 
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I vår studie fann vi totalt fyra individer som vi ansåg uppfylla de krav vi hade. Två utav 

individerna förmedlades vi kontakt via de organisationer de är anställda utav, medan vi 

fann de resterande två genom våra nätverk. 

 

Tre av fyra individer är aktiva inom mjukvarubranchen. Och tre av fyra individer 

innehar karriärer som har varat över flera organisationer. Vi hade således en individ som 

inte innehade en karriär inom mjukvaruindustrin, men vi motiverar inkluderandet av 

denna individ då han innehade en karriär som har utspelat sig över en stor mängd olika 

organisationer samt befattningar. Och inkluderingen av den individ som inte hade en 

karriär som har utspelat sig i flera organisationer motiverar vi dels genom att den 

återfanns inom den bransch vi på förhand var intresserade utav, men främst då denna 

individ var i starten av sin karriär vilket vi ansåg skulle potentiellt kunna inbringa en 

annan dimension i studien. 

 

Sammanfattningsvis var vi utefter förutsättningarna för studien nöjda med det urval vi 

använde oss utav. Vi anser att dessa fyra individer tillsammans ger studien validitet 

genom deras likheter och samtidigt nyans genom deras olikheter. Skulle dock 

förutsättningarna för studien varit annorlunda, främst gällande tidsaspekten, så hade det 

varit önskvärt att inkludera fler individer. Detta hade resulterat i en större möjlighet att 

göra generaliseringar utifrån resultatet. Det hade även varit intressant att inkludera ett 

antal kvinnor i studien. Exkluderingen av kvinnor i vår studie begrundas i en svårighet 

att finna kvinnor som svarade upp mot de krav vi hade i kombination med en allmän 

svårighet att komma i kontakt med potentiella individer överhuvudtaget till studien. 

 

2.8 Analysmetod 

Processen tog sin början omgående efter intervjuernas genomförande då en lätt 

genomgång av intervjun genomfördes muntligt mellan författarna för att fånga en 

generell förståelse över empirins övergripande innehåll. Den analytiska processen 

fortlöpte parallellt med inhämtandet av ny empiri under studiens framväxt. Då studiens 

empiri bygger på ett relativt litet urval så valde vi att genomföra en fullständig 

transkribering utav samtliga intervjuer då detta medför en större möjlighet att återgå till 
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den empiriska datan i framtiden utan bortfall utav information. Detta är även något 

Sjöström (2011) påtalar är av vikt vid genomförandet av en studie. 

 

I hanteringen av den transkriberade empirin genomfördes en färgkodning av innehållet 

där stycken delades in i olika områden (ex: utbildning samt uppväxt). Detta gav oss en 

större möjlighet att finna de områden i datan som var av intresse. Dessa områden 

jämfördes respondenterna emellan för att i empirin kunna urskönja lik- och olikheter 

mellan respondenterna. 

 

I efterföljande moment bearbetade vi datan ytterligare för att finna olika nyckelområden 

som var kopplade till de forskningsfrågor vi i studien har ställt. Dessa nyckelområden 

reducerades ytterligare till nyckelbegrepp vilket medförde en större möjlighet att se 

likheter samt skillnader hos våra respondenter. 

 

Denna metod utav bearbetning av det empiriska materialet efterliknar det som Bryman 

& Bell (2013) beskriver som tematisk analys, alternativt en lättare variant av grundat 

teori. Det som skiljer dessa två metoder åt är att den grundade teorin är en metodologi 

medan den tematiska analysen endast är en metod (Ibid). Detta medför att den grundade 

teorin är mer explicit förklarad i hur den genomförs. I en fullständig grundad teoretisk 

analys skall författarna till fullo först analysera empirin innan teori eftersöks (Ibid). 

Detta är något som delvis har genomförts i denna studie. Empirin var det som till en 

början låg till grund för den teori som eftersöktes, men vartefter intervjuerna 

genomfördes påbörjades arbetet att eftersöka lämplig teori för att beskriva vår empiri. 

Således kan denna process i viss mån ses som abduktiv. 

 

Tillvägagångssättet för att finna de nyckelområden och nyckelbegrepp i studien 

efterliknar den kodning man genomför i en grundad teori. Denscombe (2014) beskriver 

kodningen som en process i tre steg. Först genomförs en öppen kodning där kortfattat 

gör en summering över innehållet. I nästkommande steg genomförs en axial kodning 

där olika koder genererar nyckelkategorier genom deras associationer med varandra. 

Slutligen görs en selektiv kodning där nyckelkategorier genererar formuleringen av 

olika koncept. Dessa koncept ämnar att förklara relationen mellan olika 

nyckelkategorier. 
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I vår bearbetning av empirin har vi genomfört en variant av kodning som till sist 

genererade respondenternas upplevelser inför sin anställningsbarhet genom en mängd 

olika egenskaper, situationer och processer. Det som emellertid talar emot att vi i 

studien har använt oss utav en fullständig grundad teori är det faktum att vi ej 

eftersträvade en teoretisk mättnad i studien på grund av den begränsade tidsramen 

studien hade. Denscombe (2014) beskriver denna teoretiska mättnad med att författarna 

ej avstannar med inhämtandet utav ny empiri förrän all ny inhämtad empiri endast 

bekräftar den redan inhämtade datan. 

 

2.9 Kritik 

Nedan följer kritik kring de beslut som tagits kring studien. Detta kan ha påverkat både 

processer samt resultat av studien. 

 

2.9.1 Metodkritik 

Valet att främst inrikta oss på individer som hade karriärer inom mjukvaruindustrin 

innebär resultaten från studien inte är representativa för alla karriärer som täckts inom 

teorierna inom den gränslösa karriären. Urvalet i studien medför att resultatet ej säkert 

speglar hela populationen som innefattas inom den gränslösa karriären. Dock var det 

emellertid ett val vi kände oss betvingade att göra sett till den tidsram vi hade. 

 

Vidare skulle en mer genomarbetat intervjuguide inneburit en större grad replikerbarhet 

samt stärka tillförlitligheten av studien. Framförallt i kombination med mer 

kontrollerade intervjuer (Bryman & Bell 2013). Dock så är studien kvalitativ och 

teoretisk vilket på förhand innebär en svårighet att replikera då ett stort urval för en 

sådan studie ej hade varit önskvärd. Det urval vi använt oss utav i studien anser vi är 

tillräckligt omfattande och relevanta för studien.  
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2.9.2 Källkritik och validitet 

Under vårt arbete med studien har vi främst använt oss av vetenskapliga artiklar som är 

publicerade i välkända tidskrifter. Vidare har vi även använt oss utav böcker. Nyttjandet 

utav kända författare och tidskrifter inom fältet medför en större säkerhet för att 

informationen innehar en hög kvalité (Bryman & Bell 2013). Trots detta har vi 

kontinuerligt ifrågasatt informationen samt författarna för att göra oss säkra över 

kvalitén i studien. Detta har medfört att vi har lagt stor tyngd vid de verk skapade av 

erkända forskare inom området, såsom Michael Arthur samt Douglas Hall.     

Gällande förstahandskällorna finns risken att de undanhållit viss information för att inte 

påverka synen av företagen de har varit verksamma inom. Detta har vi dock försökt att 

begränsa så mycket som möjligt genom att erbjuda möjligheten till att vara anonyma 

samt censurerat namnen på en del av organisationerna.    

 

Överförbarheten är sammankopplad med den externa validiteten och förmågan att 

generalisera ett resultat (Guba & Lincoln, 1989). Då studien är kvalitativ till sin art så är 

det ej upp till författarna att bedöma huruvida studien är generaliserbar gentemot en 

annan situation. Däremot kan vi som författare främja en större generaliserbarhet genom 

att tydligt beskriva metodaspekterna i studiens genomförande samt ge så fullständig 

information gällande studiens empiri för att på så sätt ge läsaren möjlighet att få en 

djupgående förståelse för studien utifrån tid, plats och kontext. Genom inkluderingen en 

längre berättelser gällande respondenterna ges läsaren en större möjlighet att förstå 

varför vi har tolkat våra respondenter som vi gjort. Det är av vår uppfattning att 

övergripande fragment ifrån denna studie går att applicera på en större population som 

innehar typiska karakteristika för en gränslös karriär. Dessa fragment är, men ej enbart, 

de möjlighetsrealiserande och möjlighetsskapande processerna vi funnit. Vi anser att 

även om innehållet i dessa processer möjligen skiljer sig åt över olika populationer så är 

det av vår uppfattning högst troligt att dessa processer återfinns i en större population 

även om denne skulle skilja sig ifrån våra respondenter. 

2.10 Etik 

Under en forskningsprocess är det viktigt att personerna som är delaktiga i studien 

behandlas på ett etiskt korrekt sätt. För att säkerställa detta följde vi de etiska riktlinjer 
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som föreslås av Bryman & Bell (2013). Dessa riktlinjer delas även utav 

Vetenskapsrådet (2002) som menar att dessa ska efterföljas inom svensk forskning. 

Dessa regler är: informationskravet, samtyckeskravet, konfidentialitetkravet samt 

nyttjandekravet. 

 

Samtliga respondenter som deltog i studien har gjort det av fri vilja och har fått förklarat 

för sig att de innehaft möjlighet att avbryta intervjun i det fall de så önskat. Innan 

intervjuerna informerades dem om studiens syfte samt hur deras deltagande kommer att 

användas. Respondenterna hade möjligheten att vara anonyma samt att få företagsnamn 

censurerade. Alla uppgifter och data som är insamlade används enbart i denna studie. 

Inga uppgifter eller data kommer sprids till någon annan utan tillåtelse. Alla uppgifter 

och data har behandlats med försiktighet och alla respondenter fick möjligheten att 

granska det empiriska material där de varit inblandade. Vidare gavs de möjlighet att 

göra ändringar i de fall de ansåg att vi misstolkat dem. Detta gör att vi uppfyller de 

tidigare nämnda kraven.        
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22 

3 Teoretisk referensram 

Under följande kapitel har vi sammanställt tidigare forskning som vi anser ha relevans 

gentemot den empiri vi har samlat in. I detta kapitel tar vi upp de generella teorierna är 

grunden i vår studie, så som teorierna rörande den gränslösa karriären samt teorier om 

anställningsbarhet. Vidare kommer vi under detta kapitel förtydliga eventuella begrepp 

som kan kännas främmande för läsaren. 

 

3.1 Karriär 

En tolkning av begreppet karriär görs av Brown (2002) som förklarar karriären som en 

individs samlade utveckling inom arbetslivet, vidare han menar även att karriären är en 

livslång process. Baruch (2006) beskriver karriären som en livsresa. Sammantaget så tar 

majoriteten av de tolkningar som finns fasta på två aspekter: Karriären är kopplad till 

arbetslivet samt att det är fråga om en process som sträcker sig över en lång 

tidshorisont. 

 

Karriärens historia kan dateras tillbaka till den tid då vi människor var jägare eller 

samlare, som över tid transformerades till jordbrukssamhällen. I dessa tider var 

karriärerna fasta, där man ofta gick i sina fäders fotspår (Gottfredson, 2002). Innan den 

industriella revolutionen var cirka 85% av jordens befolkning sysselsatta med jordbruk 

(Baruch, 2006). När den industriella revolutionen inleddes så påbörjades en massiv 

förändring av människans karriärsliv. Normen förändrades till att vara anställd inom 

företag som arbetade med produktion. Under 1900-talet skedde nästa transformation. Då 

produktionen blev allt effektivare krävdes färre anställda för att uppnå samma 

produktion som tidigare. Detta ledde till en framväxt av serviceindustrin inom vilka 

servicejobben framkom som nya typer av karriärer (Baruch, 2006). Mot slutet av 1900-

talet hade en ny typ av industri framkommit, där kunskapen är resursen, 

kunskapsindustrin. Grafen nedan visar den utveckling som skett där vi människor från 

början inte hade några organisationer, vi var ägare utav våra egna karriärer. Under 

industrialistiska revolutionen förändrades detta då organisationerna insteg som 

dirigenter av karriärerna. Utveckling sedan produktionens guldår har varit tydlig, allt 
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fler karriärer har blivit mer kopplade till individerna och organisationernas kontroll över 

våra karriärer har minskat i stadig takt. 

 

 

Figur 1. De organisatoriska gränsernas utveckling i karriären 

 

3.2 Den traditionella karriären 

Den traditionella karriären i modern bemärkelse framkom vid den industriella 

revolutionen. Detta innebar att organisationerna insteg som ansvarstagare för 

individernas karriärer (Parker & Inkson, 1999). Detta gjorde de genom anställningar, 

träning & utveckling samt genom befordringar (Baruch, 2006). Detta är än idag vanligt 

inom många organisationer då de anställda ses som deras främsta resurs (Grant, 1996). 

 

Den nutida forskning, som än idag är aktuell, gällande dessa traditionella karriärer tog 

sin början under 70-talet utav framför allt fyra forskare: Edgar Schein, John Van 

Maanen, Douglas Hall och Lotte Bailyn (Arthur, 1994). Dessa forskare gjorde fyra 

viktiga upptäckter som fortfarande används inom karriärsforskningen. Först och främst 

tog de fram en definition av karriären som var universell för både individer och 

organisationer. Vidare upptäckte de att tidsdimensionen var viktig när det kom till 

relationen mellan individ och organisation. Genom sin forskning lade de även grunden 

för karriären som ett forskningsområde, som bredde ut sig över flertalet olika 

forskningsfält. Till sist såg de karriären både ur ett subjektivt och objektivt perspektiv. 
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Det subjektiva perspektivet utgick utifrån individernas egen tolkning av sin 

karriärssituation medan den objektiva tog utgångspunkt utifrån den institutionella 

tolkningen av samma situation. 

 

Den traditionella karriären tillhör individen, men planeras och hanteras utav de 

organisationer de tillhör (Baruch, 2004). I och med organisationernas starka ställning är 

det dem som har varit drivkrafterna bakom utvecklingen av individernas karriärer. 

Traditionellt förväntades anställda att arbeta för en organisation under större delen av 

sitt verksamma arbetsliv och med detta som utgångspunkt förväntades organisationerna 

hjälpa sina anställda att utveckla sina karriärer (Ibid). En lyckad karriär sågs utifrån 

objektiva markörer såsom lön och position inom företaget (Rosenbaum, 1979). På sent 

70-tal var även organisationerna tydligt hierarkiska (Arthur, 1994), där det fanns en 

tydlig objektiv karriärstege för de anställda individerna att klättra inom. 

 

Det som är gemensamt för samtliga utav forskarna är att karriären sågs som ett fenomen 

starkt kopplat till det organisatoriska, där karriärerna tolkades genom organisationerna 

(Arthur, 1994). Vidare sågs organisationerna och dess externa miljöer som stabila 

(Ibid), något som idag är högst tveksamt (Hall & Moss, 1998). Hall & Moss (1998) fann 

dock få indikatorer som påvisade att det på något sätt var så att relationsbaserade 

livslånga anställningar skulle ha varit normen i USA. Inte heller trodde det att det skulle 

ha varit en norm någonstans i världen, de ansåg att den förskönade bilden med den 

livslånga anställningen till stora grader var en myt. 

 

3.3 Den gränslösa karriären 

“Careers matter! 

They matter more because of the new economy, which is characterized by 

interdependent work activities in both the national and global arenas. It is an economy 

influenced by changing technology and more dynamic than most people have seen. It is 

an economy in which opportunity, insecurity, flexibility, and uncertainty coexists, 

thereby confusing workers and policymakes alike. A better understanding of work and 

time, and so of careers, is a critical need. But traditional concepts about work and time - 

such as job security - suggests little more than disorder, or even chaos, in the new 
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economic era. New concepts, and new models of success in life and work, are urgently 

needed to help us interpret what’s going on” (Arthur & Rousseau, 1996b s.3). 

 

Den förändring av världsbilden som har skett innebär att många utav dagens karriärer 

inte längre kan förklaras utifrån enbart de traditionella karriärsteorierna. Arthurs (1994) 

teorier om den gränslösa karriären kom därför till ett komplement till de befintliga 

teorierna då han ansåg att de fortfarande hade relevans, men att de ej räckte till för att 

beskriva alla typer av karriärer. Även andra författare har kommit till liknande slutsatser 

(Rousseau, 1995; Arthur & Rousseau, 1996; Hall & Moss, 1998; Baruch, 2004). De är 

samtliga överens om att de traditionella teorierna förutsätter en stabil omvärld, vilket de 

ej anser stämma idag. Vidare menar dem enhälligt att de existerande teorierna ej räckte 

till för att beskriva alla karriärer. 

 

Arthur (1994) förklarar att genom frigörelsen från organisationerna har individen själv 

tagit över planering och kontroll över sina karriärsliv. Hall & Moss (1998) med sina 

teorier om “protean career” förklarar att många karriärer idag styrs utifrån en människas 

inre. Dem menar att det är en individs egna karriärsval och sökandet efter 

självuppfyllelse som är den centrala kärnan. I protean career mäts framgången i 

karriären genom interna (psykologiska) kriterier och inte objektiva mått som 

traditionellt varit värdemätaren över karriärer. Rousseau (1995) beskriver flera 

skillnader från den traditionella karriären och betonar hur dagens psykologiska kontrakt 

har gått ifrån att vara ”long-term” (relationsbaserade) till mer kortvariga 

(transaktionsbaserade). Baruch (2004) menar att karriären har gått ifrån det traditionella, 

som var linjärt, statisk och rigid, till att idag vara mindre linjära samt mer dynamiska 

och flytande. 

 

Tankarna om en karriär olik den traditionella har funnits sedan lång tid tillbaka. Redan 

1976 hade Hall (1976) vigt ett kapitel i sin bok ”Careers in organizations” till  “protean 

career”. Men det är inte förrän 1994 när Arthur (1994) presenterar sin gänslösa 

karriärsteori som forskning på allvar börjar ta sin form rörande detta fenomen. I sin 

artikel ”The Boundaryless career: A new perspective for Organizational inquiry” 

beskriver Arthur (1994) vad hans teorier om den gränslösa karriären tar fasta på som de 
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traditionella teorierna ej kunnat förklara. Han gör detta genom att beskriva sex stycken 

karriärssituationer: 

1: När karriärer likt den i Silicon Valley korsar över flera olika arbetsgivare. 

2: När en karriär finner validitet och ”marketability” utanför den nuvarande 

arbetsgivaren, likt en akademiker. 

3: När en karriär upprätthålls genom organisatoriska nätverk och information, likt en 

mäklare. 

4: När traditionella organisatoriska karriärsgränser, speciellt hierarkisk rapportering och 

karriärstegen saknas. 

5: När en individ avfärdar existerande karriärmöjligheter på grund av personliga eller 

familjeskäl 

6: Vid tolkningen av individen i karriären som uppfattar en gränslös framtid, oavsett de 

strukturella restriktioner som finns 

 

Det gemensamma för alla dessa karriärssituationer är att individen är oberoende av en 

enskild organisation (Ibid). Den gränslösa karriären ses därmed som ett koncept där 

karriären varken är linjär eller singulär. 

 

Essensen i den gränslösa karriären ligger i individen frigörelse ifrån organisationerna. 

De ses istället som självständiga i deras karriär, fri ifrån de organisatoriska gränserna 

(Arthur & Rousseau, 1996b). Istället har information, externa nätverk och den externa 

miljön tagit plats som viktiga delar i en individs karriär. Teorierna om den gränslösa 

karriären förutsätter inte att omvärlden är stabil, de förklarar den istället som dynamisk 

och mer instabil (Ibid). 

 

Det finns flertalet bevis för den gränslösa karriärens existens. År 1993 kunde Maguire (i 

Arthur & Rousseau, 1996) påvisa att den genomsnittliga anställningstiden i en enskild 

organisation endast var fyra till sex år i USA, vilket är långt ifrån en livslång 

anställning. Även Cheng (i Arthur & Rousseau, 1996) kunde 1991 påvisa att i Japan var 

denna siffra endast åtta år. Detta trots att Japan traditionellt sett har, åtminstone i teorin, 

varit ett land med väldigt trygga och långa anställningsförhållanden. 

Bevisen för att en gränslös karriär existerar återfinns även i det fokus på projekt som 

förekommer inom många organisationer. Projekt har vuxit fram som ett naturligt 
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verktyg som används av företag för att generera förmågan att vara mer flexibla (Turner, 

2016). Att projektformen har vuxit sig stark har inneburit att temporära kontrakt har 

blivit en normal anställningsform inom många industrier. 2003 genomförde Kallenberg, 

Reynolds & Marsden (2003) en studie som påvisade att cirka 30% av amerikanska 

företag använde sig av enbart heltids samt deltidsanställda, alla övriga företag använde 

sig utav någon annan anställningsform utöver heltidsanställningar. 

 

Eftersom projekt avslutas när de är färdigställda och ej fortsätter på obestämd tid 

påverkas karriärutvecklingen för de som arbetar inom projekt, vilket innebär att många 

söker sig till konsultroller (Lloyd-Walker, French & Crawford, 2016). Nya termer har 

skapats på grund av detta, för att förklara dessa karriärsval som till exempel “portfolio 

career” (Ibid) samt tidigare nämnda “boundaryless career” (Defillippi & Arthur, 1996). 

För individerna som arbetar under temporära kontrakt finns det olika motivationer till 

varför de har gått från permanent anställning till temporära kontrakt. Enligt Barley & 

Kunda (2004) var den främsta motivationen att undvika den politik som omgärdar 

permanenta anställningar. Andra anledningar till varför personer väljer att arbeta under 

temporära kontrakt inkluderar högre lön samt högre grad av självständighet (Ibid). 

De stora industriella organisationerna innehar idag inte samma position på marknaden 

som de tidigare haft och med dess försvagning har även den traditionella karriären 

försvagats (Arthur & Rousseau, 1996b). Silicon Valley är ett exempel där mobilitet, 

nätverk och nya organisationsformeringar står för framgången, snarare än expansion 

från stora centraliserade organisationer. Drucker (1992) menar att detta är ett 

paradigmskifte där vi rör oss ifrån ett industrisamhälle i riktning mot ett 

kunskapssamhälle och att detta innebär en förskjutning av makten ifrån organisationerna 

till individerna. Att finna, lära och nyttja andra individers kunskaper blir då 

fundamentalt viktiga för individens karriär och karriärsutveckling (Arthur & Rousseau, 

1996b). Detta innebär att nätverk blir en ytterst viktig komponent i individernas 

karriärer. Men på samma gång som individerna breddar och nyttjar sina nätverk är detta 

även en tillgång för de organisationer de för tillfället tillhör. Dessa nätverk blir 

strategiskt intressanta för organisationerna (Ibid). Nätverken blir också till 

kunskapskanaler där alla individer både ger och tar kunskap och om dessa nätverk är 

kopplade till en eller flera organisationer så absorberas denna kunskap även av 

organisationerna. 
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Silicon Valley är ett typexempel på en region och industri som har nyttjat de gränslösa 

karriärerna fördelaktigt. Framgången i Silicon Valley beror inte på någon enskild 

organisation. Det är den öppna miljön med relativt fria informationskanaler mellan 

organisationerna, individernas mobilitet mellan dem samt formationen av nya 

organisationer som ligger till grund för den framgång som återfinns i området (Saxenian 

i Arthur & Rousseau, 1996b). I och med individernas mobilitet så ökar den kollektiva 

kunskapen då individerna både ger och får utökad kunskap genom sin mobilitet mellan 

olika organisationer i området. Det är därmed de olika nätverken: individ till individ, 

individ till organisation och organisation till individ som genererar synergier och den 

slagkraft som blomstrar i området. 

Det är inte bara inom de formella nätverken som denna kunskap utvecklas. Även inom 

informella nätverk återfinns denna typ av kunskapsutbyte individer emellan. The 

Homebrew Computer Club startades som ett informellt nätverk för datorintresserade på 

70-talet. Detta nätverk, ett forum för kunskapsdelning i olika former, växte snabbt i 

storlek och idag hittar vi mer än 20 IT-företag, däribland Apple, som startats utav 

tidigare medlemmar (Sexenian i Arthur & Rousseau, 1996). Syftet med detta informella 

nätverk var ej för att söka karriärmässiga framgångar utan för att generera en inre 

belöning. 

Inom den gränslösa karriären har objektiva markörer för en lyckad karriär, såsom den 

hierarkiska stegen (Hall, 1999), ersatts utav mer subjektiva och framför allt mer 

känslostyrda upplevelser av framgång (Arthur & Rousseau, 1996b). Individens känsla 

av framgång kan kopplas till lärande och utveckling i din gränslösa karriären (Weick i 

Arthur & Rousseau, 1996b). I den gränslösa karriären är det individerna själva som 

innehar ansvaret över sin karriär, något som annars varit organisationernas ansvar 

(Barley & Kunda, 2004). 

De Filippi & Arthur (1994) föreslog på 90-talet att karriären skall ses som 

kompetensbaserad, motsvarande den kompetensbaserade synen på företagen. Halls’ 

(1992) kompetensbaserade syn på företagen innehåller tre vitala delar: 

organisationskultur, ‘know-how’ och nätverk. Filippi & Arthur (1994) matchade dessa 

delar genom en kompetensbaserad syn på karriären innehållandes ‘Know-why’, ‘know-

how’ och ‘know-whom’. Filippi & Arthur (1994) menar att know-why är kopplat till 

identitet, värderingar och intressen. Know-how till kunskap, förmågor och abiliteter och 
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know-whom till relationer; inom och utom organisationer, både personliga samt 

professionella. den kompetensbaserade synen på karriären är sammankopplad med Halls 

kompetensbaserade syn på företagen och att det är genom en individs 

karriärskompetenser som en organisation bygger sina kompetenser (Filippi & Arthur, 

1994). 

 

Detta skifte mot en mer gränslös karriär där individen innehar ansvaret har inneburit en 

minskad säkerhet för individerna (Hall & Moss, 1998; Arthur, 1994; Baruch, 2004), då 

karriären inte längre kan ses som singulär. Detta innebär att individerna under sin 

arbetslivstid kommer tillhöra många olika organisationer (Peel & Inkson, 2004), och 

detta medför att karriärssäkerheten inte är lika stark som den historiskt varit. Genom 

detta har anställningsbarhet blivit en viktigt faktor i karriären (Barley & Kunda, 2004). 

Nu måste individerna själva säkerställa sina framtida anställningar genom att göra sig 

anställningsbara på arbetsmarknaden (Hall, 1996). En faktor som påverkar 

anställningsbarheten ligger i individens samlade kompetenser, något som traditionellt 

sett organisationer har ansvarat för att utveckla genom till exempel formella program 

(Baruch, 2006). 

Florida & Kenney (1990 i DeFilippi & Arthur, 1994) menar att hypermobilitet inom den 

gränslösa karriären, det vill säga en hög grad av personalomsättning av högt utbildad 

personal kan innebära att organisationerna inte ser värdet i att vidareutbilda sin 

personal. Detta är även något som Rousseau & Wade-Bezoni (1994) fann i sin studie, 

där de upptäckte att organisationerna hade en större benägenhet att utbilda sin personal 

över entreprenörer. Vidare har forskningen även visat att kunskapsutbyte inom en 

organisation kan begränsas av den kontraktuella situation som individerna befinner sig 

i, där man har en större benägenhet att delta i kunskapsutbyten när det sker med 

individer som innehar en liknande situation (Nesheim & Hunskaar, 2015). 

 

Peel & Inkson (2004) fann fem faktorer som var viktiga för individen i valet mellan en 

organisatorisk karriär eller en gränslös: självständighet, inkomst & säkerhet, personlig 

utveckling, förändring och medverkande. Peel & Inkson (2004) fann att när det kommer 

till autonomi, eller självständighet, fanns det vissa tydliga fördelar med att inneha en 

gränslösa karriär, främst friheten att bestämma hur man utför jobbet, vart och när. Dock 

fann de att detta inte alltid är fallet, under vissa förhållande är det inga större skillnader 



 

30 

mellan grupperna i termer av frihet då organisationerna som anställer dem på det 

gränslösa kontrakten hade sådana krav att friheten uteblev, även Barley och Kunda 

(2004) fann detta. 

 

I valet mellan den traditionella karriären och den gränslösa uppkommer en ’trade-off’ 

mellan inkomstmaximering och säkerhet. Entreprenörer innehar en större 

inkomstmöjlighet än individen inom den traditionella karriären dock kommer detta ej 

utan en kostnad i form av minskad säkerhet (Peel & Inkson, 2004). 

 

Ett annat bekymmer uppkommer berörande personlig utveckling i karriären. 

Entreprenör måste själva bekosta sina vidareutbildningar, något som både ger upphov 

till en kostnad samt ett inkomstbortfall (Ibid) 

 

Den sista faktorn som Peel & Inkson (2004) fann var medverkandefaktorn. De fann stöd 

för att gruppen individer under det gränslösa kontraktet i större utsträckning sågs som 

outsiders, att de ej var en del i organisationen. Detta innebär, beroende på individ, både 

en fördel och en nackdel. Detta innebär att individer i mindre utsträckning behöver 

engagera sig i det “politiska spelet” på arbetsplatsen men samtidigt innebär det också en 

minskad identifiering med företaget och en minskad social interaktion. Ett ämne som 

har diskuterats länge som slutligen har nått konsensus är avsaknaden av samband 

mellan jobbtillfredsställelse och temporära kontrakt, förutsatt att kontraktssituationen är 

självvald (Origo & Pagani, 2008; De Witte & Näswall, 2003; Wilkin, 2012) 

3.4 Anställningsbarhet 

Anställningsbarhet är ett begrepp som många gånger används på olika sätt och med 

flera olika innebörder, vilket gör att termen kan anses sakna en konkret och precis 

definition (Hillage & Pollard, 1998). En bred definition för anställningsbarhet är dock 

“Employability is about having the capability to gain initial employment, maintain 

employment and obtain new employment if required.”(Hillage & Pollard, 1998, p.1). 

Inom anställningsbarhet ingår flera dimensioner och olika studier behandlar olika av 

dessa dimensioner. Fugate, Kinicki & Ashforth (2004) pratar om hur personliga 

egenskaper som gör individen mer anpassningsbar och öppen för förändringar stärker 

anställningsbarheten. Detta möjliggör individens förflyttning mellan jobb, både inom 
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och utom organisationen den för tillfället tillhör. Anställningsbarhet är en process som 

innebär en ökad möjlighet till en framtida anställning och inte nödvändigtvis en garant 

för den. 

 

Osipow (1990) menar att nästintill alla teorier som finns inom området 

karriärutveckling, vilket i förlängningen även innebär anställningsbarhet, har sin 

utgångspunkt i två faktorer: personen och dennes omgivning. Det är genom samspelet 

mellan dessa faktorer som individen tillfaller sig unika egenskaper vilket gör denne 

anställningsbar. McQuaid och Lindsay (2005) hävdar att arbetsgivare anser att en 

person som innehar tillräckliga kunskaper och egenskaper som är eftertraktade är 

anställningsbar.   

 

Anställningsbarheten ämnar att fokusera på personen då de externa faktorerna ligger 

utanför individens kontrollsfär (Fugate, Kinicki & Ashforth, 2004). De faktorer som 

individen kan i viss mån påverka är kopplade till vad Fugate, Kinicki & Ashforth (2004) 

menar är personcentrerade, såsom identitet, personlig anpassningsbarhet och human- & 

socialt kapital. Dessa tre dimensioner kan ses singulärt som viktiga, men det är när man 

tolkar deras interaktion med varandra som man får konceptet om anställningsbarheten 

(Ibid). 

 

 

Figur 2. Anställningsbarhetens koncept (Fugate, Kinicki & Ashforth, 2004) 
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3.5 Karriärsidentitet 

Karriärsidentiteten ämnar att svara på frågan “vem är jag?” i en karriärskontext (Fugate, 

Kinicki & Ashforth, 2004). Karriärsidentiteten innehåller mål, förhoppningar, rädslor, 

personliga egenskaper och liknande. Likt andra typer av identiteter, såsom 

organisationsidentitet och ens sociala identitet, handlar karriärsidentiteten om hur 

individen själv definierar sig utifrån ett karriärsperspektiv. Det som i viss mån skiljer 

sig åt är att karriärsidentiteten är longitudinell då det handlar om att tyda ens egen 

historia, nutid samt valen inför framtiden. 

 

Karriärsidentiteten fyller funktionen att byta ut de institutionaliserade 

karriärsstrukturerna med individuella psykologiska strukturer, vilket genererar en form 

utav kompass för individen i en tid där allt färre förutbestämda roller i karriären kan bli 

framgångsrikt emulerade (Ibid). Detta ger upphov till en motivationsfaktor för 

anställningsbarhet. 

 

Det är genom narrativ som karriärsidentiteten förklaras. Dessa narrativ är historier som 

individer skapar för att formulera och ge mening åt det förflutna, nutida och framtida 

karriärsrelaterade erfarenheter (Fugate, Kinicki & Ashforth, 2004). I dessa narrativ 

spelar motivationer en stor roll då det är genom dessa narrativ som man ämnar att 

imponera på en betydelsefull publik, såsom en potentiell arbetsgivare. Det är även 

genom dessa som individen lägger en grund för hur den kan ses som en möjlig resurs, 

vilket är essentiellt för anställningsbarhet. 

3.6 Personlig anpassningsbarhet 

En individ med en hög grad av personlig anpassningsbarhet har förmågan att förändra 

sina personliga egenskaper för att möta den kravbild som individen ställs inför. Nivån 

av framgång i att anpassa sig inför förändring ligger i individens aktivitet i 

förändringsarbetet. En individ som är mer aktiv i anpassningsarbete är också mer 

framgångsrik i densamma. Enligt Fugate, Kinicki & Ashforth (2004) måste individer i 

föränderliga miljöer aktivt engagera sig i sin arbetsmiljö för att på så vis vidhålla tre 

viktiga faktorer för att inneha en god anpassningsbarhet. Dessa faktorer är adekvat 

information rörande deras omgivning och deras relation inom den. Interna faktorer för 
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anpassning, såsom vissa individuella attribut och kognition. Samt den tredje faktorn är 

att de måste vara flexibla och mottagliga för förändring. Forskning (Crant, 2000; 

Pulakos et. al. 2000) visar att denna anpassningsbarhet är en resurs både för 

organisationer och individer då den påverkar både organisationens prestationsförmåga 

samt individens framgång i karriären. 

 

Fugate, Kinicki & Ashforth (2004) fann fem olika individfaktorer speciellt relevanta när 

det kommer till personlig anpassningsbarhet: optimism, benägenhet att lära sig, 

öppenhet, inre kontroll-lokus och generaliserad självförmåga. 

 

Optimism 

Om individen är optimistiskt till sättet innebär det att hen ser positivt på framtiden. Att 

hen tror på sin förmåga att överkomma eventuella hinder och utmaningar som framtiden 

kan generera, i form av förändring. Optimistiska personer är mer sannolika att se 

möjligheterna i sin karriär och innehar ett större driv att uppnå sina mål, vilket tyder på 

en aktiv och adaptiv karriärssyn vilket i tur leder till en större anställningsbarhet 

(Fugate, Kinicki & Ashforth, 2004). Optimism tillsammans med humankapitalet har en 

direkt koppling till objektiv framgång i karriären (Judge, Cable, Boudreau, Bretz, 1994). 

 

Benägenhet att lära sig 

Enligt Hall & Mirvis (1995) är benägenheten till lärdom fundamentalt viktigt inom 

anpassningsbarheten. Proaktiva personer tenderar att oftare försöka lära sig mer om sin 

omgivning i termer som faror och möjligheter (Fugate, Kinicki & Ashforth, 2004). De 

ser inte ett nederlag som något enbart negativt, utan som en möjlighet att lära sig utav 

den och i förlängningen utvecklas. Förmågan att lära sig är något som tydligt kan 

kopplas samman med framgång i karriären enligt Hall & Mirvis (1995). 

 

Öppenhet 

Öppenhet kopplas ofta samman med benägenheten till lärande då det krävs att en 

individ är öppen inför nya erfarenheter för att kunna ta lärdom av dem och det är genom 

denna öppenhet som individen ser sina möjligheter i karriären (Fugate, Kinicki & 

Ashforth, 2004). Individer som är mer öppna till sitt tankesätt är ofta mer flexibla, vilket 

är ytterst viktigt när det kommer till att hantera osäkra situationer. 
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Inre kontroll-lokus 

Skillnaden mellan en inre och yttre kontroll-lokus ligger i individens uppfattning om 

huruvida denne ser sig själv kunna påverka händelser runt omkring dem eller om de 

anser att dessa händelser är resultat som är bortom deras egen kontroll (Rotter, 1966 i 

Fugate, Kinicki & Ashforth, 2004). Detta innebär att individer som har en inre kontroll-

lokus i större utsträckning engagerar sig i proaktiva insatser i förhållande till de 

individer som inte ser sig själva kunna påverka omgivningen i lika stor utsträckning. 

 

Generaliserad självförmåga 

Judge, Erez & Bono (1998) förklarar den generaliserade självförmågan som en individs 

uppfattning om dennes egen förmåga att prestera i en mängd olika situationer. De 

kopplar samman denna generaliserade självförmåga med en individs självkänsla. I 

förhållande till anpassningsbarhet kan denna förmåga tolkas som en individs syn på sin 

kapacitet att vara just adaptiv, anpassningsbar. Den generaliserade självförmågan har en 

positiv inverkan på en individs uppfattning utav deras personliga anpassningsförmåga 

och påverkar även deras målmedvetenhet när de ställs inför osäkerhet, samt underlättar 

både identifieringen och realiseringen utav karriärmöjligheter (Fugate, Kinicki & 

Ashfourth, 2004) 

 

3.7 Human- & Socialt kapital 

Både humankapital och det sociala kapitalet är något som en individ bygger upp över 

tid med syftet att på något sätt få användning utav det i framtiden. En individs förmåga 

att se och realisera möjligheter kopplas samman med dessa två typer av kapital eller 

resurser som individen innehar (Fugate, Kinicki & Ashforth, 2004). 

 

Det sociala kapitalet byggs upp genom en individs relationsbyggande handlingar vilket 

genererar så kallad goodwill. Denna goodwill yttrar sig sedan i olika former, bland 

annat genom information och inflytande i nätverk (Ibid), vilket ger individen tillgång till 

möjligheter hen ej hade kommit i kontakt med om det inte vore för sin goodwill i 

nätverket. Den potential som finns i det sociala kapitalet är direkt avhängigt nätverkets 

storlek och den styrka eller makt nätverket har. 
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Individer med ett stort socialt kapital har en större möjlighet att hitta sitt nästa steg i 

karriären genom dessa nätverk (Fugate, Kinicki & Ashforth, 2004). Det sociala kapitalet 

har till och med en positiv effekt på lönen som en individ får enligt Boxman, de Graaf 

och Flap (i Fugate, Kinicki & Ashforth, 2004). I och med att kapitalet är bundet till 

individen och inte till den organisation hen tillhör innebär det att kapitalet sträcker sig 

över både organisationer och tid. Således genererar denna resurs förmågan att hitta 

möjligheten för individen, inte bara mellan organisationer utan även över hela industrier 

och karriärer. 

 

Det humana kapitalet påverkas av en mängd olika faktorer, såsom ålder, emotionell 

intelligens och kognitiv förmåga (Fugate, Kinicki & Ashforth, 2004), men de faktorer 

som är av störst betydelse för karriärens utveckling är faktorerna utbildning och 

erfarenhet (Judge et al., 1994). Vid nyrekrytering ställer arbetsgivare ofta krav på 

utbildning för den berörda tjänsten (Fugate, Kinicki & Ashforth, 2004). Med erfarenhet 

menar Fugate, Kinicki & Ashford (2004) den kompetens en individ har samlat genom 

sina erfarenheter. Erfarenhet ger individen färdigheter och underförstådd kunskap vilket 

direkt kan kopplas till individens anställningsbarhet. 

 

Humankapitalet tolkas enligt Fugate, Kinicki & Ashforth, (2004) som en individs 

möjlighet att möta de prestationskrav som en viss anställning medför. Det går därmed 

att koppla samman en individs humankapital med dennes personliga 

anpassningsförmåga. 

 

3.8 Invärtes relationer mellan dimensionerna 

Tillsammans skapar anställningsbarhetens olika dimensioner de tre nödvändiga 

faktorerna för att en effektiv anpassning ska kunna komma till: adekvat information, 

lämpliga inre förutsättningar samt rörelsefrihet (Fugate, Kinicki & Ashforth, 2004). Alla 

dessa tre dimensioner (personlig anpassningsförmåga, karriärsidentitet och socialt och 

humankapital) har en påverkan på varandra och för att förstå anställningsbarheten som 

koncept, eller någon av dess dimensioner måste man enligt Bandura (i Fugate, Kinicki 

& Ashforth, 2004) undersöka hela konstellationen av faktorer. 
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Karriärsidentitet och personlig anpassningsförmåga 

Hall & Mirvis (1995) menar att relationen mellan dessa två dimensioner är viktig på 

grund av tre orsaker. Först och främst, givet den mängd potentiella karriärsval påverkar 

ens karriärsidentitet de utmaningar som kräver anpassning. För det andra, givet 

omgivningens ständiga påverkan är ens karriärsidentitet ständigt under utveckling. För 

det tredje menar Hall & Mirvis (1995) att allt fler individer definierar sig själva som 

anpassningsbara och att detta leder till en självuppfyllelse då de tar till sig beteenden 

som just detta. 

 

Karriärsidentiteten förklarar “vem är jag/vem vill jag vara”, medans den personliga 

anpassningsförmågan möjliggör “hur” detta skall realiseras (Fugate, Kinicki & 

Ashforth, 2004). 

 

Kariärsidentitet och socialt och humankapital 

Erfarenhet är som beskrivet en viktig komponent i byggandet av både det sociala 

kapitalet och humankapitalet. Genom olika jobb bygger individen upp både sina 

färdigheter och ett kontaktnät med tillhörande rykte som i sin tur kan leda till ytterligare 

ökningar i båda kapitalen, och som integreras med karriärsidentiteten (Fugate, Kinicki 

& Ashforth, 2004). Dessa färdigheter och nätverk som skapas av individen används 

sedan för att förverkliga de möjligheter som framtiden inbringar, vilket kan vara frukten 

av ens strävan i karriären, det vill säga en del av ens karriärsidentitet. Ashforth (i 

Fugate, Kinicki & Ashforth, 2004) förklarar detta genom att beskriva att en person som 

ser sig själv som innehavare av ett stort vetande med ett gott rykte kommer söka jobb, 

utbildning och kontakter som genererar erfarenhet som främjar dessa element i deras 

identitet. 

 

Det sociala kapitalet tillsammans med det humana definierar “Vem jag är”, och 

karriärsidentiteten kan leda till ytterligare investeringar inom dessa kapital. 

 

Personlig anpassningsförmåga och socialt och humankapital 

Individer som innehar en större förmåga att anpassa sig hanterar osäkra omgivningar 

mer effektivt än de som är mindre anpassningsbara. I sin studie fann Seibert, Kraimer & 
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Crant (2001) att proaktiva personer har en större benägenhet att tillvarata relationer, 

vilket är utav yttersta vikt när det kommer till det sociala kapitalets värde. Proaktiviteten 

kan även kopplas till ens identitet (Ibid). Båda dessa två dimensioner är i symbios med 

varandra då det är genom det sociala kapitalet och humankapitalet som ens personliga 

anpassningsförmåga utvecklas, främst genom humankapitalet. Och det är genom den 

personliga anpassningsförmågan som individen kan tillgodogöra sig mycket utav de 

kapital som finns att införskaffa. 
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4 Empiri: 

I detta kapitel redovisas den data som vi insamlat genom intervjuer med våra 

respondenter. Datan från varje respondent redovisas för sig och presenteras i ordning 

av arbetslivserfarenhet i stigande ordning. 

 

4.1 Robin 

Tabell 1, Översikt Robin 

Ålder 28 år 

Utbildning Medel 

Arbetserfarenhet Låg 

Oro/säkerhet inom karriären Medel 

Generalist/Specialist Generalist 

Typ av anställning Fast anställning 

 

Robin är 28 år gammal och kommer att byta jobb inom en snar framtid, hans andra jobb 

sedan hans universitetsutbildning. Det nya jobbet är som systemutvecklare hos Scania 

och den tidigare anställningen var som systemutvecklare för ett stort svenskt 

industriföretag i Örebro. Robins universitetsutbildning är en utbildning i simulering 

samt dataspelsteknik. 

 

Robin är uppväxt i Vagnhärad, en ort utanför Nyköping, med sina föräldrar samt en 

yngre bror. Han beskriver en väldigt trygg uppväxt med en bra relation till sin familj 

och han tror att det har bidragit till att ha blivit den ödmjuka samt empatiska människan 

han beskriver sig som idag. Dock beskriver han sig inte som någon social person utan 
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mer åt det introverta hållet. Robin uppskattar även att ha en säkerhet i tillvaron och en 

stabil jobbsituation. 

 

När det gäller utbildning är Robins universitetsutbildning, inom simulering samt 

dataspelsteknik på Örebros universitet, grundpelaren och är den viktigaste utbildning 

han innehar. Att han valde just denna inriktning var dock inte självklar utan det fanns 

även andra val, såsom industridesign samt lärare. Utbildningen var en kandidatexamen 

på tre år och även då han hade tankar om att fortsätta att studera till en master inom 

robotik valde han bort detta tack vare dålig tajming. Efter universitetet har Robin läst en 

kurs inom gruvmetodik via hans första jobb, den kursen blev dock aldrig färdigställd. 

Robin har även gjort värnplikt där han lärde sig mycket om hur han fungerar som 

person och hur han kan hantera press. 

 

“Det blir en sporre för att utveckla sig mera, lära sig mera, så man faktiskt blir säker 

på sin sak.”    

 

Direkt efter utbildningen fick Robin ett jobb som systemutvecklare för ett stort 

industriföretag i Örebro. Denna anställning beskriver Robin att han fick via sina 

kontakter där hans handledare rekommenderade honom att söka tjänsten och han fick 

goda referenser från sin studierektor samt att han hade den utbildning som krävdes. 

Trots detta beskriver Robin det som en slump att han fick jobbet. Robin var dock inte 

helt nöjd med den tjänsten han fick och framförallt då arbetsuppgifterna. I början 

handlade arbetsuppgifterna väldigt mycket om testning, felsökning samt 

projektledararbete, vilket inte var vad Robin hade tänkt sig. Detta gjorde att Robin 

började söka efter andra anställningar. Med tiden lyckades han kommunicera med sina 

chefer och förändra arbetsuppgifterna, vilket fick honom att stanna kvar ett tag till. I 

förlängningen var det dock detta i kombination med att han ville flytta närmare 

Stockholm som gjorde att han valde att byta till Scania. 

 

“Jag tror att jag fick det här jobbet pga väldigt goda referenser av min studierektor och 

handledare.”   
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Även när det gäller jobbet på Scania var det kontakter och referenser som hjälpte Robin 

att få anställningen, även om det inte var till lika stor hjälp som det första jobbet. 

Intervjun fick Robin komma till utan hjälp av sina kontakter men väl på intervjun hade 

Robin samt intervjuaren gemensamma kontakter vilket han tror hjälpte honom. Dock är 

Robins känsla att det var hans personlighet som var den största anledningen till varför 

han fick anställningen. Att Robin skulle passa in i teamet tror han var den stora 

bidragande faktor, men att han faktiskt även innehar kompetensen som krävs var 

självklart även ett krav. 

 

“ Nätverket är väldigt viktigt för att få in foten men sen så oftast räcker det inte hela 

vägen. [...] men det räcker ofta för att komma till intervju och är du en vettig människa 

kommer du vidare därifrån. Men sen där, då kan det vara så att man ska göra 

anställningsprover för att visa att man kan, så då kan det vara bra att ha en 

kompetens.” 

 

När det gäller anställningsbarhet är inte det något som Robin ägnat några större tankar 

åt. Som tidigare nämnt har han upplevt att hans kontakter är något som har hjälp honom 

mycket när det gäller att säkra anställningar men det har ändå inte gjort att han aktivt 

försökt att utöka sitt nätverk. Utöver nätverket säger Robin att de personliga 

egenskaperna är oerhört viktiga då mycket av arbetet inom denna bransch sker inom 

team och om du inte kan arbeta bra inom ett team är det en stor nackdel. Även att vara 

flexibel och ha möjlighet att flytta till arbetet, framförallt Stockholm där han nu ser en 

stor brist på arbetskraft inom hans område, tror Robin har en stor påverkan på 

anställningsbarheten. Andra personliga egenskaper som han ser som viktiga är viljan att 

ständigt lära sig nytt samt ett driv att arbeta hårt. Då Robin anser att han naturligt är en 

person som är väldigt lätt att komma överens med och redan nu har planerat att flytta till 

Stockholm anser han inte att han behöver arbeta på att förbättra personlighetsaspekten. 

När det gäller kompetensen ser Robin att kompetensen främst är ett minimikrav inom 

den aktuella branschen. Det är ett måste att inneha den kompetensen som krävs för den 

uppgift eller anställning personen ska arbeta med men det är inte denna som ser till att 

du blir anställd. För sin egen del försöker Robin att ständigt utveckla sina kompetenser 

för att hänga med i den tekniska utvecklingen. Han utvecklar ständigt sin kompetens 

automatiskt på sitt arbete via sina dagliga uppgifter. Utöver detta har Robin även ett 
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privat intresse för mjukvaruutveckling och arbetar sporadiskt på privata projekt för 

nöjes skull. Han ser dock en skillnad i vad han lär sig hemma och på arbetet. Han anser 

att det han lär sig på arbetet är mer relevant då det är stora krav på till exempel 

kodningen som sker på arbetet medan han inom sina privata projekt enbart behöver få 

det att fungera. Utöver detta arbetar inte Robin med någon specifik 

kompetensutveckling. Med detta som bakgrund så är Robin relativt säker på att han 

skulle lyckas få en ny anställning vid behov och han säger att han är ungefär 60-70% 

säker. 

 

“Jag som sagt tror att jag är väldigt lätt att komma överens med och just Scania är ju 

ett sånt företag som inte är rädda för att lära upp anställda. För dom är det inte lika 

stort krav på kompetens som det är personkemi. Därför tror jag att jag blir väldigt 

attraktiv för att jag blir lätt att komma överens med.” 

 

Incitamenten för att utveckla sin anställningsbarhet utgår för Robin främst ifrån att 

känna sig säkrare på jobbet och få en säkrare livssituation snarare än att utveckla 

karriären. Den enda dimensionen inom anställningsbarhet som Robin aktivt jobbar med 

att utveckla är kompetensen och detta är främst för att känna sig säkrare på jobbet. 

Tidigare har han utvecklat kompetenserna, främst då via universitetet, för att kunna 

arbeta inom det område han önskat och det var det som var drivkraften för att han ville 

utbilda sig. Han menar att för olika jobb krävs olika erfarenheter, kunskaper och 

personligheter. Han har tidigare haft möjligheter till att gå relevanta kurser för att öka 

sin kompetens och då erbjudits tid från företaget för att färdigställa dessa kurser samt 

eventuellt en monetär belöning, den monetära belöningen erbjöds om hela hans team 

uppnått en minimigräns kollektivt för kompetensutveckling under året. Trots detta har 

Robin inte valt att utnyttja denna chans. Inom karriärutvecklingen ser Robin att en ökad 

anställningsbarhet är något som för hans karriär framåt och att anställningsbarheten 

främst är synlig vid någon slags förändring i karriären. Robin har inte som mål att bli 

chef eller liknande inom något företag utan ser istället en framgångsrik karriär som 

möjligheten att själv kunna välja vart han vill jobba samt med vilken tjänst.   
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“Det handlar inte om att stega upp och bli chef. utom det handlar mer om att nu är jag 

så pass duktig att jag kan jobba med det jag vill, då har jag kommit jävligt långt i min 

karriär” 

 

4.2 Tomas 

Tabell 2, Översikt Tomas 

Ålder 36 år 

Utbildning Hög 

Arbetserfarenhet Medel 

Oro/säkerhet inom karriären Låg 

Generalist/Specialist Generalist 

Typ av anställning Fast Anställning 

 

Tomas är 36 år och arbetar för tillfället på ett företag i Linköping som arbetar med 

trafiksäkerhetslösningar och han arbetar som applikationsingenjör. Trots att hans titel är 

applikationsingenjör är hans faktiska roll mer mot en projektledarroll, dock har han 

inget budget- eller personalansvar. Tomas universitetsutbildning innefattar civilingenjör 

inom teknisk fysik, kurser inom externredovisning samt 30 högskolepoäng i tyska. 

 

Tomas är uppväxt i Finspång med vad han beskriver som en arbetarfamilj och han har 

fyra syskon, tre äldre syskon, tio till sju år äldre, samt en tre år yngre bror. Tomas 

beskriver det som en tre plus två familj då de tre äldre syskonen flyttade innan han blivit 

speciellt gammal. Tomas är en plikttrogen person och går väldigt seriöst in i allt han tar 

sig för. Detta speglas tydligt i cyklingen som är Tomas stora intresse där han tränar på 

en relativt seriös motionsnivå. Tidigare har Tomas även varit musikalisk aktiv och 

sjungit i kör men tiden för det finns inte längre på grund av jobb och familj. I övrigt som 
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person beskriver sig Tomas som en relativt social person där han anser sig ha en stark 

kommunikativ förmåga. Idag bor Tomas med sin fru, som arbetar som lärare, samt sina 

tre barn. 

 

“Ganska seriös i allt jag tar mig för tycker jag, kallas lite skämtsamt Mr. 100% av 

kompisarna. Jag kan inte göra nånting utan att gå in för det totalt.“ 

 

Tomas utbildningar börjar med en universitetsutbildning på Linköpings universitet som 

civilingenjör inom teknisk fysik. Tomas ville komma bort från Finspång samtidigt som 

han inte visste vad han ville göra och kände då att en utbildning som civilingenjör var 

ett bra val, framförallt eftersom han inte behövde välja inriktning före år tre. När han 

sedermera blev tvungen att välja inriktning föll valet på att specialisera sig inom signal 

och bildbehandling. Värt att notera är att Tomas var väldigt otålig med att bli klar med 

utbildningen och läste extra kurser varje termin vilket gjorde att han blev klar på fyra år 

istället för fyra och ett halvt. Examensarbetet Tomas gjorde handlade om hur 

stridsflygplan ska navigera även vid en avsaknad av gps, detta gjorde han så bra att han 

vann ett pris från Radionavigeringsnämnden. Efter att Tomas var klar med sin 

civilingenjörsexamen fortsatte han ändå att studera samtidigt som han jobbade och läste 

kurser inom programmering samt två kurser inom externredovisning på distans. 

Litteraturen för dessa kurser betalades av Tieto, det företag där Tomas var anställd efter 

universitetet. Vidare har Tomas studerat tyska på distans vid Umeås universitet. Han 

ansåg att det var en fördel i sin nuvarande tjänst, då han har mycket kontakt med tyska 

kunder. 

 

“Jag började med och plugga lite på distans på universiteten. När det var sommar så 

brukade jag cykla och så men på vintern tog jag alltid buss, så på den tiden tog jag då 

och pluggade. Så jag läste lite c-sharp programmering och läste in två kurser på 

externredovisning.”     

 

Tomas arbetsliv började på dåvarande ABB i Finspång där han arbetade ett år på 

datasupporten för deras konstruktionsavdelning. Efter universitetet valde Tomas att 

jobba för SAAB, där han även genomfört sitt examensarbete, dock inte som anställd av 

SAAB utan som en konsult där han själv var anställd på Tieto. Detta arbete kom relativt 
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naturligt då han arbetade på samma avdelning där han gjort sitt examensarbete och i 

princip bara fortsatte med samma arbete. Tomas stannade kvar som konsult på SAAB i 

två år och hade samma position på SAAB fram till det att han slutade. Under tiden då 

han arbetade som konsult kände han sig inte som det. Han hade inga andra personer från 

sitt konsultföretag som arbetade vid någon avdelning i närheten av honom och han fick 

delta i de flesta aktiviteter som SAAB anordnade för sina anställda. Efter ett tag 

tröttnade Tomas på SAAB och ville flytta till ett snabbare företag samt arbeta mer inom 

det han studerat på universitetet. Han visste dock inte vad han ville göra för att känna att 

han kom framåt i karriären utan var intresserad både av att arbeta inom projektledning 

och programmering, vilket var orsaken till att han läste kurserna inom programmering 

samt externredovisning.    

 

“Det är konsulter som suttit i 15-20 år så de fungerar inte som konsulter och jag kände 

mig inte som konsult heller. Tieto försökte ha konsultträffar så vi sågs en gång i 

månaden och åt lunch ihop och sågs nån kväll. Men det kändes väldigt krystat för de 

var ju inte de som var mina kollegor.”    

 

Efter konsulttiden hamnade Tomas på Autoliv, ett bilsäkerhetsföretag i Linköping. Där 

arbetade han med bildbehandling. Då det var ett mindre företag fick han vara med i hela 

utvecklingskedjan för de produkter som de tog fram. Därefter tog Tomas återigen en 

anställning hos SAAB, den här gången som anställd av SAAB, där han fick möjlighet 

att arbeta som scrum master, vilket är en typ av en projektroll, och stannade då på 

SAAB i tre år. Efter detta började Tomas arbeta på det företag, som arbetar med signal 

samt kontrollsystem för bilar, där han är idag. Tomas nuvarande uppgift är att sitta som 

spindeln i nätet i olika projekt och se till att den mjukvara som företaget säljer ska 

fungera så bra som möjligt hos kunden. Han ansvarar även för testning samt planering, 

så det är i princip en projektledarroll utan budget eller personalansvar. 

 

“Mitt ansvar är egentligen bara just den här produkten till Audi A8 och se till att det 

tekniska funkar så bra som möjligt. Det är åt ett projektledarhåll men inte helt.”   

 

Tomas har haft hjälp av sina kontakter och nätverk när han har lyckats få de flesta av 

sina jobb, det var enbart jobbet på Autoliv som han sökte eftersom han såg annonsen. 
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Han hade dock inte reflekterat någonting över att det är via kontakter han fått 

information om jobben innan vi ställde frågan. Däremot efter att ha funderat på det tror 

Tomas att hans nästa arbete, om han byter igen, även det kommer att påverkas av de 

kontakter han har.   

 

“Jag ser inte vem som i nuläget skulle kunna ha den kontakten men det gjorde jag å 

andra sidan inte inför de andra jobben heller innan kontakten förmedla det. Så jag tror 

ändå att jag har nätverket för det.” 

 

När det gäller anställningsbarhet tänker Tomas direkt på kompetens när han hör 

uttrycket. Han menar att kompetensen ska möta det som företaget efterfrågar och att det 

handlar om ren anställning, antingen att byta företag eller att byta roll inom ett företag. 

När Tomas utvecklar vad han anser om anställningsbarhet berättar han att han tror att en 

examen är en grundbult för att visa att man är kompetent. Han tror också att en bred 

kompetens är viktigare för anställningsbarheten än en djup kompetens, då han anser att 

man snabbt kan lära sig detaljkunskaper om behovet skulle uppstå. Uppfyller personen 

dock kravet på en examen och kompetensen är det personligheten som är det viktigaste, 

företagen behöver veta om personen är driven och hårt arbetande, även en bra 

kommunikativ förmåga anser han har varit viktig för hans egen del. Detta gör enligt 

Tomas att nätverket blir oerhört viktigt då om en person inom företaget kan gå i god för 

en arbetssökande är det en större chans att personen har de personlighetsdrag som 

efterfrågas. Övriga personliga egenskaper, såsom hur anpassningsbar en person är, anser 

Tomas är mer väsentligt i ett mindre företag än ett större företag. Detta eftersom 

händelser som påverkar organisationen får en större påverkan inom ett mindre företag. 

 

“[...]att man har någon person på företaget som kan gå i god för att det här är en hårt 

arbetande människa eller vad det nu månne vara. Men jag själv skulle nog värdesätta 

det, om man kunde avgöra på en person om det här ett tomt prat eller om det bakom 

dom här orden finns ett driv att göra det som behövs göras.”   

 

Arbetet med sin egen anställningsbarhet har Tomas försökt att utveckla kontinuerligt 

och då är det nästan enbart kompetensutvecklingen som han arbetat med. Redan tidigt i 

karriären, när han arbetade för Tieto, tog Tomas extra kurser på universitet för att 
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bredda sin kunskap och möjliggöra fler anställningar som var av intresse för honom. 

Detta har han fortsatt med och läser nu tyska för att öka kompetensen inom sin 

nuvarande position och förbättra sin prestation där. Tomas har nu kommit till den punkt 

i karriären där han inte känner sig orolig över sin anställning eller anställningsbarhet 

utan är övertygad om att han kan hitta ett nytt arbete som passar honom fall det skulle 

behövas. Han är också säker på att han skulle kunna få andra uppgifter på det företag 

han för nuvarande tillhör, istället för att förlora sin anställning, ifall de skulle hamna i 

ett läge som kräver att de förändrar hans roll.   

 

Tomas upplevelse rörande framgång inom sin egen karriär definieras mycket av 

tillfredsställelse på arbetet. Något som han anser är oerhört viktigt är möjligheten till 

flexibelt arbete där han kan anpassa arbetstiden efter hans träning samt möjligheten att 

hämta och lämna barnen på dagis samt skola. Han ser också framgång i att kunna känna 

en personlig tillfredsställelse på arbetet. Han vill lyckas med de uppgifter han tar åt sig 

och även känna att han gradvis får ett större och större ansvar. Tomas tycker inte att han 

behöver nå en ny titel på företaget utan det är arbetsuppgifterna som visar om han har 

lyckats eller inte. Tomas anser att han i sitt nuvarande arbete har en situation som 

tillfredsställer många av dessa faktorer för hans subjektiva framgång. 

 

“Så det är något jag värderar på en arbetsplats, hur man kan forma sin tid till 

träning.”       

 

4.3 Daniel 

Tabell 3, Översikt Daniel 

Ålder 36 år 

Utbildning Hög 

Arbetserfarenhet Hög 

Oro/säkerhet inom karriären Låg 
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Generalist/Specialist Specialist 

Typ av anställning Egen företagare 

 

Daniel, 36 år gammal, är uppvuxen i Älmhult. Har doktorerat på Örebro universitet där 

han forskade på simulatorer åt försvarsmakten. Efter en innehållsrik karriär, både 

nationellt och framförallt internationellt har han börjat dra sig tillbaka mot Sverige för 

att driva sitt egna företag hemifrån. 

 

”… det har vart en plan att vara iväg och få till karriären men att kunna komma hem 

igen och jobba mer hemifrån, så det är det som varit min plan nu senaste tiden. och jag 

har väll börjat komma dit nu”. 

 

Redan under sin uppväxt fick Daniel upp sitt intresse för det tekniska. Även om de 

gamla PC-spelen ämnade till underhållning blev Daniel minst lika intresserad av de 

tekniska aspekterna av datorn. 

 

”… men för mig är det inte bara spelet som är det intressanta utom det är hela 

konceptet med hårdvara.” 

 

Andra intressen som Daniel hade under sin uppväxt var motocross, men på grund av 

den höga belastning han idag har på sitt arbete har han ingen möjlighet att bejaka några 

av sina intressen då jobbet tar upp allt för mycket tid. 

 

Daniel beskriver sig som ganska introvert och analytisk, utan att för den skull blir inlåst 

i sig själv. Han har inga problem med att vara social men han har heller inget behov 

utav det, utan kan lätt stänga in sig och göra sin grej. Folk i hans närhet uppfattar, enligt 

honom själv, honom som en rätt tystlåten människa. Han är en person som inte gärna 

drar fokus till sig. Han ser sig som något långsint om någon sårar honom. Daniel är 

väldigt tydlig med att han ogillar hierarkier, då han ser detta som väldigt ineffektivt för 

att få saker gjorda. 
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”… jag gillar inte att flasha med det jag kan, heller. Så… vad säger man… dom har ett 

talesätt “nullius in verba” i England, Brittiska vetenskapsrådet. Det betyder ungefär 

“lyssna inte på vad jag säger utan kolla på vad jag gör” så det är väl så” 

 

Trots år utomlands på grund av arbete har Daniel ett stabilt nätverk av vänner, 

framförallt ett nätverk av kompisar som han knöt an med under sin studietid i Borås. 

Daniel hade sin plan färdig redan som liten, med en far och farbror som var pilot skulle 

även han bli det. Något även både hans bror och bästa vän ämnade att bli. Både brodern 

och bästa vännen lyckades med sina planer och är idag piloter. Men för Daniels del blev 

det en motgång under uppväxten då han inte klarade av de färgseendetester som avkrävs 

pilotutbildningar. 

 

”… jag ville bli pilot då. min pappa är pilot, min farbror är pilot min lillebror är pilot 

nu och min bästa kompis. jag lärde mig att landa, eller flyga en och tvåmotoriga 

flygplan när jag var 4år, men det sket sig i tonåren för jag klarade inte färgtesten.” 

 

Detta blev påfrestande för Daniel då han var 15 år gammal, att behöva revidera sin plan 

för karriären. Men med nya målsättningar läste han ekonomi på gymnasiet för att sedan 

studera ett tekniskt basår på universitet i Växjö samtidigt som han listade ut exakt 

vilken väg han vill gå i livet. Efter att ha blivit antagen till utbildningar i ekonomi, 

juridik och dataingenjör valde han det sistnämnda då han kände att intresset fanns för 

ämnet, samt den utmaning han skulle kunna ställas inför. Redan under tiden han 

utbildade sig till dataingenjör visste han att det ej skulle räcka med 3 års utbildning 

inom ämnet. 

 

”Jag vet vad jag vill göra nu och jag vet att det kommer ta tid. Den här 3-åriga 

utbildningen kommer inte att räcka. Jag behöver magister och doktor efter det, för att få 

den kunskapsnivå som jag vill ha. Och jag tänkte då också, att har jag en doktor så har 

man den som en cred ifall man vill ut i världen.” 

 

Efter 3 års utbildning på Blekinge Tekniska Högskola valde Daniel att läsa en 2-årig 

master i Borås inom automation. Tiden för utbildningen spenderade han både i Borås 

och på Chalmers. Trots en 2-årig master var Daniel inte nöjd, utan han var fast besluten 
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att doktorera inom områden. Ett halvår efter sin masterexamen i automation började han 

sin doktorandtjänst på Örebro Universitet. Under sin tid som doktorand jobbade Daniel 

med ett företag i Älmhult som gjorde simulatorer åt försvarsmakten. Detta handlade 

även hans doktorsavhandling om. En simulator som kunde simulera ”dismounted 

infantry”, det vill säga marktrupper som körs ut i fält av fordon. För att uppnå en 

simulation som fyllde ändamålet krävdes det bland annat ett golv som möjliggjorde 

förmågan att röra sig i 360 grader under simuleringen. 

 

”När stridsvagnen stannar så springer de ut och säkrar området, och vi ville få med 

dom i samma spel som de som kör stridsvagnen då. Men eftersom de rör på sig fysiskt 

behövde vi något sätt att kunna simulera hur man tänker annorlunda, för det är en 

väldig skillnad att sitta med mus och tangentbord gentemot att röra på sig fysisk. så det 

var främst den integrationen som jag jobbade med…” 

 

Karriären, som har till stor del varit förlagd utomlands, har varit en påfrestning för både 

Daniel och hans familj. Daniel har sin fru och 2 barn plus ett bonusbarn hemma i 

Sverige, i ett hus på landet utanför Älmhult. Där bor familjen med hundar, katter och 

hästar. Under sin karriär utomlands har Daniel varit borta från familjen under längre 

perioder. 

 

”Jag har varit borta i kanske 3 månader sen varit hemma i 2 veckor sen varit borta i 3-

5 månader. Så det har varit jättetufft, speciellt för barnen. Mitt äldsta, han fyller 9 nu 

och det har varit jobbigast för han såklart.” 

 

Daniel och hans fru kom båda tidigt överens om att ge Daniel möjligheten att ägna stor 

tid för sin karriär. Målet i karriären var att på sikt bli så framgångsrik att han kunde dra 

sig tillbaka till Sverige och familjen. Detta är en process han idag har initierat. 

 

”… så visst dom har fått stå till sidan nu men planen var när jag åkte iväg att bygga upp 

mitt kontaktnät och i stort sett att bygga upp ett beroende av mig hos mina kunder så att 

dom behöver mig. Men med tiden så kan jag diktera villkoren lite mer och samtidigt 

utveckla en organisation, en intern organisation, hos kunden som kan utföra det som 

jag vill fast jag inte är där. Och det är dit vi har börjat komma nu.” 
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Tanken att ta med familjen dit karriären styrde var något som både Daniel och hans fru 

funderade på. Dock kom de båda fram till att familjen nog ändå hade det bäst om de fick 

vara kvar i Sverige under tiden som Daniels karriär utvecklas. 

 

”Egentligen skulle man ju ha gjort det här innan man skaffade familj. Men å andra 

sidan var det villkoret när vi skaffade barn att hon visste att jag skulle iväg och jobba, 

och om hon väljer att inte åka med då får hon ta det ansvaret den tiden. Men å andra 

sidan så jag känner ju ändå att det är okej, hon måste inte jobba utan hon kan ta hand 

om familjen på heltid.” 

 

Daniel har under sin karriär vidareutbildat sig i oavbruten takt, ständigt på jakt efter 

kunskap. Redan under universitetsstudierna läste han extra kurser inom 

ekonomiområdet. Detta innebar att han under vissa perioder av sina studier studerade på 

150 % för att bejaka sitt intresse av de ämnen som inte återfanns inom hans program. 

Utöver dessa krediterade utbildningsformer har Daniel utbildat sig inom en mängd olika 

områden helt på egen hand. Med internetforum som informationskälla och trial and 

error som metod har han ökat sin kunskapsbas inom flertalet områden kopplat till sin 

karriär. Han har via dessa metoder till exempel utvecklat en förståelse för diverse 

grafikmotorer, såsom Unity. Han förklarar denna benägenhet av att lära sig nya 

kompetenser med att han är den som levererar en slutprodukt, ihopsatt och 

programmerad av hans företag. 

 

”Jag är ju den som kombinerar tekniker till en slutprodukt, en slutanvändnings produkt. 

Det är väldigt mycket tid som folk lagt ner på att utveckla Unity-motorn, och mycket tid 

som folk lagt ner på cad system, och mycket tid som folk lagt ner på elmotorsutveckling, 

servostyrning osv. Jag går inte in på detalj i dessa system utom tar dom här verktygen 

och kombinerar dom till slutprodukten. Så jag står ju på slutänden av den här 

teknikutvecklingen och det betyder också att jag måste hålla mig uppdaterad.” 

 

Denna breda kompetensbas har genererat en fördel för Daniel i karriären, då han på 

egen hand kan slutföra hela system. Uppdrag som vanligtvis krävs ett mindre team 

klarar Daniel av själv på grund av de kompetenser han har utvecklat. 
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”En kund som jag jobbade med, han öppnade ett center i Minneapolis i USA i mall of 

America. Så vi var ju där och installerade nu i julas i en månad, och installerade alla 

spel. Sen så några dagar innan vi skulle öppna så upptäckte de då att vi har plats för ett 

spel till och måste ha något här. Då så kom vi överens om att vi gör ett zombie spel, så 

då gjorde vi det och det tog 48 timmar från scratch för att göra det. Och då hade vi det 

färdigt… men om man skulle ha en organisation som skulle göra det, då skulle det vara 

enormt. Då skulle de ju strukturera det och få det igenom en organisation, och dom ska 

göra mjukvara och hårdvara, testning. Så det är det som folk ser som min fördel jag kan 

göra hela paketet snabbt.” 

 

Redan tidigt i karriären var hans kompetenser attraktiva. På Hilton Hotel i Köpenhamn 

blev han headhuntad utav VD’n för ett företag beläget i Mumbai, Indien. Han 

headhuntades för att dels utveckla spel åt företaget, men också för att bygga upp teknisk 

kompetens hos ett team. Detta skulle medföra att han skulle i allt mindre grad behöva 

vara delaktig i underhåll och reparationer utav de spel de levererar. 

 

”Det behövs en jätteorganisation för att hålla reda på allt det här, reservdelar om ett 

spel kraschar eller om något behöver bytas ut nånstans. Och jag vill inte hålla på med 

det här och dom förstår ju det. Dom vill att jag ska bygga spel och inte hålla på att laga 

spel och slösa tid på det som redan finns.” 

 

Daniel har byggt upp den behövda kompetensen inom företaget till den nivån att han 

idag oftast bara behöver flyga till leveransplatsen när produkten skall finjusteras. 

Programmering kan han sköta hemifrån. Han har i och med detta gjort det indiska 

företaget mer eller mindre beroende av hans tjänster. 

Att välja en annan väg i livet har aldrig varit aktuellt för Daniel, han förklarar tydligt att 

en mer traditionell karriär aldrig var ett alternativ. Han skulle aldrig nöja sig med att 

endast vara en spelmark i ett bolag. 

 

”… alla här i Älmhult jobbar på IKEA och jag skulle aldrig överleva att jobba på IKEA. 

dels tycker jag att det är ett meningslöst jobb dels så är det ett 7-4 jobb och jag skulle 

inte trivas på det och ha ett vanligt jobb, utan jag jobbar på mitt eget sätt.” 
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Daniel ser jobbet som en förlängning av sig själv, en livsstil. Det är just denna strävan 

som gjort att han ständigt har sökt att vara konkurrenskraftig på marknaden. Att kunna 

uppfylla ett behov hos sina kunder. Det är just genom sin ”skillset” som han har sett till 

att han är konkurrenskraftig. 

 

”… men ju mer man lärde sig desto mer insåg man att man behövde andra verktyg 

också. Det är ju ett alltså, man identifierar ett skillset som idealt för det som jag vill 

jobba med, och har man det så är man mer eller mindre unik. Och då kan man uppfylla 

behovet hos dom som man tänker att man ska jobba med. Så då fick jag helt enkelt lära 

mig det själv. Och det är t.ex. att hela den mekaniska biten, att konstruera mekanik i 

cad och så här, det är inte saker jag lärt mig i skolan.” 

 

För att lyckas i karriären tror Daniel att kompetenser är det som är viktigast. Man måste 

kunna matcha ett behov hos företagen. Sociala aspekter förklarar han att så länge det 

inte är några extrema avvikelser tror inte han att det spelar någon stor roll, i vart fall inte 

inom hans egen bransch. Dock påpekar han att en individs vilja att lära sig är av yttersta 

vikt, då det är helt okej att inte kunna idag, men att man måste vilja lära sig på sikt. 

 

4.4 Sven 

Tabell 4, Översikt Sven 

Ålder 62 år 

Utbildning Hög 

Arbetserfarenhet Hög 

Oro/säkerhet inom karriären Låg 

Generalist/Specialist Generalist 

Typ av anställning Fast anställning 
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Sven börjar, som 62 år gammal, närma sig slutet av en lång och innehållsrik karriär. 

Sven är uppvuxen i Småland tillsammans med sina fyra yngre syskon. Hans mor var 

hemmafru och hans far var egenföretagare.   

 

”Det var en ganska traditionell uppväxt på den tiden kan man säga då. Mor som 

mestadels var hemma, en far som var småföretagare.” 

 

Sven’s båda systrar innehar båda en examen från universitet, läkare respektive ekonomi 

medan de båda bröderna är hantverkare, industrielektriker respektive byggare. Han tror 

att framgången för alla i familjen i mångt och mycket ligger i familjens goda 

uppväxtförhållanden. Han beskriver sin uppväxt som i tiden traditionell, där samtliga i 

syskonskaran har haft en stor grundtrygghet ifrån familjen. Drivkraften att lyckas tror 

han ligger i sin familjs företagande under uppväxten. Under sin tid i gymnasiet 

utbildade sig Sven inom de tekniska ämnena. 

 

”Alltså det är ju inte någon utbildningskultur, för båda föräldrarna är lågutbildade om 

man säger så. Däremot är det nog drivkraft, för ska man överleva som småföretagare å 

sådana saker, i tuffa branscher, då måste man ju ha något, en gnista.” 

 

Hans far var verksam inom träindustri och hade en verksamhet som kan sammanfattas 

som trävaruhandlare samt sågverksinnehavare. Till detta bedrevs även åkerinäring. 

Detta innebar att Sven redan ifrån liten ålder fick resa rund med sin far till de flesta 

större städerna i regionen runt södra Sverige. Innan han sedermera flyttade ifrån 

Småland för ett nytt kapitel i livet och karriären hjälpte han sin far på dennes jobb. Då 

var det husfabrik och hustransporter som gällde. 

 

Utöver ett engagemang inom en fotbollsförening under uppväxten var Sven även 

schackklubbsmästare som 12-åring, något som han är stolt över. Sedan höll han även på 

med tävlingsskytte tills för en cirka 10 år sedan då han lade vapnet åt sidan och idag 

spelar golf istället. Något han anser är något mer passande med den stigande åldern. 
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Under alla åren som har gått har Sven genomfört en mängd olika tester och haft 

diskussioner, över hans personliga egenskaper så det är med säkerhet han beskriver sig 

som en person som alltid är sig själv. En person som lyssnar på folk och kan uppfattas 

som rätt ”laid-back”. Han påtalar dock att denna sida av honom själv är den som syns 

ända tills det att situationen kräver att han agerar, då har han inga problem att växla över 

för att ta kommando och styra situationen i behövd riktning. 

 

”Då kan jag peka ut färdriktning och säga stop, stanna och sådana saker. Jag fick ju 

ganska tidigt i ledarsammanhang stå för ganska stora neddragningar, ganska tuffa 

saker. Det formar en också, då måste man snygga till andningstagen. Då får man ju inte 

stå på scen inför 200 pers när man ska tala om att 50 ska gå hem, och dra roliga 

historier… då får man snygga till sig och se allvaret i det.” 

 

Sven har idag en väldigt god och nära kontakt med sin familj. Han brukar besöka sin 

mor och far varannan vecka. Kontakten med sina syskon är något varierad, men de 

driver alla sina morföräldrars gård tillsammans. Detta har inte ingjutit några problem 

inom familjen, utan gården drivs tillsammans utav alla syskon utan några större 

problem. Sven har en bra kontakt med framförallt ena brodern och de brukar båda två 

träffas ett par gånger per år för att åtnjuta fotboll tillsammans, eller ett E4 derby mellan 

Linköping och HV71. 

 

Sven är sedan 40 år tillbaka sambo och har en son samt ett barnbarn. Ett till barnbarn är 

på väg. Sonen är utbildad civilekonom ifrån Lund och har även tagit upp sin fars 

förmågor och innehar en lyckad karriär inom främst E-business. 

 

Efter sin uppväxt i Småland gjorde Sven lumpen under ett års tid där han var värnpliktig 

sergeant. Under åren har det blivit ett och annat repmöte, där han tycker se sig en 

skillnad i den försvarsmakt han fostrades i, jämfört med dagens. Han ser sin tid i 

försvarsmakten som något som har legat honom till gagn i karriären, främst på grund av 

hans verksamma år inom hans nuvarande arbetsgivare där han har haft just 

försvarsmakten som kund. 
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”Den har man haft lite nytta utav också faktiskt, eftersom våran huvudkund i den här 

firman är ju så att säga försvarsmakten, och försvarsmateriellverket, och lite koll har 

man ju då i och med att man har varit inne i det systemet.” 

 

Under tidigt 70-tal, efter värnplikten, flyttade han som relativt ung till Västerås för att 

börja arbeta på ett stort produktionsföretag. Det var en väldigt tung och kvalificerad 

industri där de gjorde generatorer till bland annat de kärnkraftverk som än idag används. 

Hans funktion inom organisationen var inom produktionsplanering där han framförallt 

såg till att produkterna kom fram i rättan tid, men han såg det även som ett 

relationsbaserat jobb då det krävde en diger kommunikation. 

 

”Så det var ju mycket då att planera, och framförallt egentligen att jaga på för att få 

fram dom här grejerna. Få hem material i tid. Få fram produktionsunderlag i tid, 

konstruktion skulle fungera i tid. Det skulle igenom verkstad, så helst utan att det låg 

och kostade kapital i 2 år för att vänta på något annat och så vidare. Så det var mycket 

runt och härja med folk.” 

 

Detta var på en tid då det inte fanns datorer i någon större utsträckning, något som Sven 

förfäras över när han tänker tillbaka på sin tid där. 

 

”... det fanns knappt datorer då... det är helt makalöst… det var helt förjävligt när jag 

tänker efter. Mail körde man inte med. Man hade en telefon, en snabbtelefon. nu skickar 

man mail som en civiliserad varelse” 

 

Efter en tid i Västerås flyttade han till Linköping där han återigen började jobba inom 

produktionsplanering, dock var denna organisation helt olik den i Västerås. Nu var det 

istället helikopterunderhåll som var kärnan, vilket innebar en grundläggande skillnad: i 

Västerås gällde det att producera en produkt ifrån råvara medan denna organisation hade 

syftet att först plocka isär en produkt, för att sedan återställa den. En annan stor kontrast 

för Sven var att flytten innebar att han gick ifrån ett privat bolag till ett statligt sådant. 

Dock var inte kontrasten av den art man kunde tro: ”Och då tror man ju att allt går 

mycket fortare och smidigare när man jobbar på fina “företag x” så var det inte alls. 

Det var mera svårmotiverat, mera trögt, mera besvärligt att få in till en övertid för att 
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leverera något ifrån “företag x” än det var här. Och det tror jag mycket berodde på att 

folket i produktionen här hade närmre till kunden.” 

 

Sven tror att det var lättare att motivera människor inom organisationen när det stod en 

räddningshelikopter som behövde repareras, det fanns inget utrymme för att misslyckas 

leverera i tid då ingen inom organisationen ville att en räddningshelikopter skulle bli 

stående för att de inte kunde leverera i tid. 

 

Parallellt under tiden som Sven jobbade i Linköping studerade han även på Linköpings 

Universitet till en examen i ekonomi. Efter examen uppkom en chans för Sven där att 

börja jobba för ett statligt försvarsföretag med inriktning på flygfarkoster. Han beskriver 

denna möjlighet som väldigt intressant då chefen för detta statligt ägda bolag var framåt 

i tiden och hade lyckats divisionaliserat företaget, samt fått till en resultatstyrning inom 

hela organisationen. Detta var något som inte ens de stora börsföretagen hade lyckats 

fullt ut med ännu. Sven började sin karriär inom företaget som controller inom 

avdelning flygplan som det hette på den tiden. Avdelningen hade sitt fokus på 

flygplansunderhåll och modifiering. Enheten bestod av ungefär 200 personer. Han såg 

denna möjlighet som något ytterst roligt, Men även som en utmaning! 

 

”Och det var ju fantastiskt kul för att det var ju någon form av revolution med 

divisionaliseringen och resultatstyrningen, samtidigt som man kom som ekonom då. 

Och med den bakgrunden var det ju jätteroligt... Samtidigt som det var frustrerande 

naturligtvis, för det var ju inte alla som tyckte det var kul, att få så tydliga ekonomiska 

krav på sig.” 

 

Efter ett par år fick Sven möjligheten att ta klivet upp till att bli divsionscontroller. 

Detta innebar att han tillhörde en enhet på ungefär 1000 personer istället. 

 

”Och det var ju jätteroligt, då blev man ju stor-controller istället för lill-controller.” 

 

Denna möjlighet innebar att han fick direktkontakt med den högsta chefen, en person 

han hade väldigt stor respekt för. I sin nya tjänst stortrivdes Sven med både sitt arbete 

och med individerna runt omkring honom. Han förklarar sin chef under denna tid som 
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den person som har fått honom att prestera absolut hårdast för att lyckas. Denna person 

var med andra ord någon som fick honom att prestera mer än han någonsin gjort, vare 

sig innan eller efter denna tjänst. Ett antal år senare tyckte hans chef att det var dags för 

honom att vidareutvecklas, som chef denna gång över enheten tillverkning. Detta var 

något som Sven till en början kände var lite över hans kunnande, han hade ju vid 

tillfället ingen erfarenhet av att vara chef. 

 

"Men va fan, det kan ju inte jag… men det kunde jag.” 

 

Vid denna nya befattning vart Sven chef över en enhet som tillverkade och reparerade 

reservdelar till flygplan samt kvalificerad militär utrustning som motmedelskappslar 

som använts i försvarssystem i flygplanen för att försvara mot angrepp via till exempel 

missilsystem. Under sig hade Sven runt 200 personer och vid tillfället var han den 

yngsta tjänstemannen på hela företaget. 

 

”Så det var ju en rätt kul utmaning, för att då var man ju yngst dessutom. När man kom 

upp där till dom här farbröderna som hade jobbat där länge så trodde dem väl inte att 

man kunde så mycket, fast där lurade jag dom lite i och med att jag hade jobbat på 

inudstriförtaget i Västerås i den typen av miljö, så då kunde man ju faktiskt matcha 

dom. Inte på djupet men på helheten och på bredden i hur man kör en produktion och 

sådana saker. Så det var roligt.” 

 

I och med detta karriärsteg knöt han ann med den person som vid tillfället var 

försäljningschef i organisationen, en kontakt som han än idag har kvar. 

 

Efter ett par år på enheten tillverkning fick Sven chansen att återgå till den del av 

organisationen som han ett antal år tidigare hade varit controller på, denna gång som 

chef över enheten. Men det var inte med helt säkra steg som han tog på sig detta nya 

uppdrag då han stortrivdes i sin roll som chef på enheten tillverkning. Redan innan han 

antog sig utmaningen med den, för honom, nygamla enheten visste han att ett stort 

förändringsarbete i den organisationen skulle behövas för att vända på en negativ trend. 

 



 

58 

”Och det kan jag säga, att det som var unikt med det då, eller det som var speciellt, var 

att man insåg redan när jag gick på det att här kommer det krävas ganska brutala 

förändringar. Så där under ett par år var jag med och skalade ned en verksamhet ifrån, 

120 pers när jag började där.. till i princip 0 över några år. Så att det var ju en delvis 

tuff historia, och sånt kan man inte göra om man inte själv inser att är nödvändigt. Då 

kan man göra det.” 

 

Sven känner att trots denna jobbiga episod i karriären fick han ändock respekt i hur han 

hanterade situationen. Kanske inte initialt, men i efterhand kände han att respekten kom 

både uppifrån och nedifrån. 

 

Bortsett från den utmaning som fanns inför denna tjänst kände Sven även en 

lojalitetskänsla gentemot organisationen vilket gjorde att han antog denna tjänst och 

utmaning trots en vilja att egentligen vara kvar på den gamla enheten. 

 

”Det är lite lojalitet plus att på nått sätt kände man ändå att det var nån form av 

utveckling i det så att säga. Man får tänka till lite och koncentrera sig lite... för man kan 

ju ändå inte vara kvar där man är tills det man går i pension så att säga, utan det är 

naturligt att det rör på sig.” 

 

Efter detta fick Sven möjligheten att under flera år ta sig ann utmaningar i 

organisationen likt denna spritt över olika enheter, något som utvecklade hans 

ledarskapsförmåga väsentligt. Denna typ av uppdrag i organisationerna hade Sven under 

flera år till dess att han fick möjlighet att hoppa på ett program istället, något som han 

delvis gjorde av personliga skäl relaterat till sin hälsa. Något som i efterhand visade sig 

vara obehövligt egentligen, men Sven är trots det nöjd över steget i sin karriär. 

 

Programmet han fick ansvar över var på det som är hans nuvarande arbetsgivare inom 

Support and Services. Denna uppgift hade han under en kortare tid innan han gick över 

till ett nytt program, OPS eller på svenska PPP, OffentligPrivat Samverkan, där han 

hade ansvaret över samverkan mellan det privata och det offentliga. Sedan i närtid har 

Sven varit aktiv inom företaget som head of business development and strategy över 
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Nordic and Baltic market area. Men sedan årsskiftet (nutid) har denna del stängts ned 

och han jobbar som lite allt i allo för tillfället. 

 

”så nu kan man säga att jag är lite diverse arbetare. Från början var det ju inte så 

mycket, men nu börjar det köra ihop sig. Det finns så det räcker. Så jag jobbar faktisk 

en del åt market area, en del åt vår strategienhet inom företaget. Sen jobbar jag i ett 

projekt som handlar om hur vi ska kunna hjälpa Sverige att bygga ett totalförsvar åt 

Sverige, snabbt. Jag brukar säga att jag är lite diverse arbetare nu så att säga, sedan 

årsskiftet.” 

 

Sven ser detta som en nedtrappning i karriären då den börjar närma sig sin ände. Han 

ämnar att gå i pension innan 65. 

 

Sven har under sin karriär tillhört många olika typer av organisationer, från offentliga 

till börsnoterade bolag. Han har under karriärens gång fått möjligheten att deltaga i en 

mängd olika utbildningar givna ifrån hans olika arbetsgivare. 

 

Att han vid sin flytt till Linköping valde att studera ekonomi på universitetet berodde på 

att han såg det som en dörröppnare i karriären. Han kände att det krävdes en utbildning 

för att kunna ta nästa steg i karriären. Att valet föll på just ekonomi berodde på det 

intresse för företagsstyrning han hade byggt upp under sin tid som produktionsplanerare 

i Västerås. 

 

”… men det är ändå en entrébiljett som man måste ha för att kunna vara med och få 

mer intressanta arbetsuppgifter.” 

 

När Sven blickar över sin karriär är han nöjd över de val han gjort i livet. Han har 

kommit till den punkt han har velat trots att han aldrig har planerat ut en väg i sin 

karriär. Han har samtidigt som han har utvecklats i karriären kunnat ha det roligt och 

känt en inre belöning över det han har åstadkommit. Det är just denna inre belöning som 

har varit hans drivkraft, de yttre belöningarna är något som han säger sig bry sig allt 

mindre om. 
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Över sin karriär sett ser Sven sig som en väldigt tydlig generalist, i vart fall sedan han 

bytte ifrån controllertjänsterna till chefstjänster. Men han ser ändock att hans 

erfarenheter som controller har givit honom en bred grund att stå på när det kommer till 

den kompetens som är lite mer spetsig av sin art. I sin roll som chef har han utvecklats 

allt mer som generalist, något som han tror är essentiellt när det kommer till att vara 

chef. Det är genom sina breda kompetenser som han har lyckats bra som chef i sin 

karriär. 

 

Andra aspekter som Sven ser som viktiga faktorer till sin lycka i karriären är de 

personliga egenskaper han har. Hans vilja att ständigt vilja utvecklas som person och 

hans nyfikenhet har drivit honom framåt i karriären. Det är också något som han har 

jobbat med, han har försökt att bli bättre på att lära sig av andra men även låta andra lära 

sig av hans egna erfarenheter. Han har gjort detta för att utvecklas samt skapa sig 

valmöjligheter vilket har lett till att han fått bättre villkor samt kunnat styra sin egen 

framtid. Dessa egenskaper, samt övriga egenskaper som ingår i anställningsbarheten, ser 

Sven som något som ger självförtroende och trygghet inom ett befintligt arbete men 

som blir ännu tydligare vid en förändring.  

   

”Jag tror man lär sig väldigt mycket om man har den ödmjukheten att man vågar lyssna 

på folk och att man håller isär marknadsvärde och människovärde. Det är värt att 

lyssna på folk som inte har en hierarkiskt värd position.” 

 

Han pratar vidare om hur just denna förmåga att lyssna på folk har genererat en större 

förståelse för hur organisationen de facto fungerar på golvet, något som gett honom 

åtskilligt med nyttig information inför hur han skall styra i sin tjänst som chef. 

 

”… det är ju helt fel, för förmodligen är Return on Investment mycket större på dom där 

2 timmarna än om man sitter och förbereder nått tjusigt papper man ska skriva.” 
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5 Analys 

I detta kapitel presenteras vår analys av den empiriska datan som presenterades i 

föregående kapitel. Avsnittet börjar med att bekräfta förekomsten av den gränslösa 

karriären hos respondenterna samt den objektiva förekomsten av anställningsbarhet i 

studien. Därefter analyseras den subjektiva anställningsbarhetens förekomst i studien 

och de delar som är mer direkt kopplade till forskningsfrågorna. Avslutningsvis för vi 

en analytisk diskussion. 

 

5.1 Gränslösa karriärens förekomst i studien 

Då anställningsbarheten är ett centralt begrepp i teorierna rörande den gränslösa 

karriären, som även är kärnan i vår studie, så redogör vi för varför respondenterna har 

karriärer som kan tolka som gränslösa. Detta för att säkerställa att de resultat som vi 

presenterar vidare i studien är applicerbara kring teorierna om anställningsbarhet samt 

den gränslösa karriären. 

 

Trots sin relativt låga arbetslivserfarenhet har Robin redan tagit karriärsrelaterade beslut 

som går att relatera till teorierna om den gränslösa karriären. Under sin tid i Örebro var 

han vid tillfällen missnöjd över den arbetssituation han befann sig i och framför allt då 

med sina arbetsuppgifter. Detta var något han förändrade genom kommunikation med 

sin chef. Vår tolkning är att han inte fick den inre belöning han önskade ur sin karriär i 

sin dåvarande arbetssituation och att detta i förlängningen krävde en förändring för att 

han skulle uppnå denna inre belöning i karriären.   

 

Robin genomförande av en förändring var ej på grund av att objektivt hamna i en bättre 

karriärssituation utan syftet var subjektivt. Vidare kan vi se att målet för den flytt han 

inom en snar framtid skall genomföra, från Örebro till Stockholm, baseras till stor del 

på viljan att komma närmare familj och vänner. Detta symboliserar en organisatorisk 

förändring där privata skäl ligger till grund för denna förändring. Detta går med 

enkelhet att relatera tillbaka till en utav de innebörder som Arthur menar att hans teorier 
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ämnar att förklara: När ett val i karriären motiveras utifrån familjeskäl istället för skäl 

vars syfte är att uppnå en objektivt bättre karriärssituation. 

 

Tomas har vid upprepade tillfällen under sin karriär förflyttat sig mellan organisationer. 

Syftena för dessa förflyttningar har varit olika till sin art. Han har ett flertal gånger 

ändrat inriktning i karriären, från att jobba med bildbehandling till att bli scrum master i 

en projektgrupp och vidare till hans nuvarande tjänst. Hans subjektiva syn på sin egen 

framtida framgång innefattar mer ansvar och förbättrade arbetsuppgifter där det är hans 

känsla av inre belöning som ligger till grund för den upplevda framgången och ej de 

objektiva måtten såsom en ny titel eller status. Detta innebär att Tomas har flera faktorer 

i sin arbetslivserfarenhet som indikerar att hans karriär är i vart fall i viss mån gränslös. 

Han har inte sökt objektiv framgång genom den traditionella karriärstegen och vidare är 

det inte heller på det sättet han definierar framgång i sin egen karriär. 

 

Daniel har haft en händelserik karriär trots att den innefattar i sammanhanget en relativt 

kort tidsperiod. Han har redan vid studiens genomförande börjat genomföra åtgärder i 

sin karriär i syfte att arbeta närmare sin familj. Han har även som egen företagare ett 

arbete som i det närmaste kan efterliknas vid ett konsultarbete och har tagit ett stort eget 

ansvar över karriären med syfte att undvika de hierarkier som han menar uppkommer i 

en traditionell karriär. Sammantaget uppvisar Daniel flera av de karakteristiska som är 

kärnan i den gränslösa karriären. Han har under sin karriär genomför flertalet 

organisatoriska förflyttningar där personliga skäl har legat till grund för majoriteten utav 

dem. Vidare mäter sin framgång i subjektiva mått samt sökt validering i sin 

yrkesutövning utanför den organisation som han vid tillfällena har tillhört. Detta gör att 

Daniel kan ses som ett utmärkt exempel på en person som innehar en gränslös karriär. 

Sven har genomfört många förflyttningar inom karriären, både mellan samt inom 

organisationer. Något som har varit tydligt är att många av de förflyttningarna ej har 

varit objektiva förbättringar utan det har funnits andra anledningar till förändringarna. 

Vid ett utav dessa tillfällen förklarar han att det explicit var av medicinska skäl. Vidare 

förklarar han även att drivkrafterna i karriären har uppkommit genom de inre belöningar 

han uppnått. Detta gör att även Svens karriär i viss mån faller under definitionerna av en 

gränslös karriär. 
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Sammantaget är det tydligt att samtliga individer i vår studie har flertalet element som 

tyder på en karriär likt dem Arthur beskriver i sina teorier om gränslösa karriärer. 

Likheterna över samtliga individers karriärer ligger i deras minskade beroende av en 

enskild organisation. Även om vi finner det svårt att exakt etikettera individerna som 

innehavare av gränslösa karriärer så kan vi bevisa förekomsten av dess egenskaper. 

 

5.2 Den objektiva anställningsbarhetens förekomst i studien 

Trots förekomsten av flertalet teorier rörande anställningsbarhet så innefattar de 

generellt samma dimensioner, fast ofta genom olika yttringar. Karriärsidentiteten 

omskrivs ofta som identitet eller personliga egenskaper men i dess essens innefattar de 

allt som oftast samma element. Syftet med denna dimension är att svara på frågan “Vem 

är jag?”. Likartat är det när det kommer till de andra dimensionerna inom 

anställningsbarhetens koncept. Humankapital omnämns ofta som kompetenser 

alternativt förmågor, socialt kapital benämns ofta i termer som nätverk och relationer 

medan personlig anpassningsförmågan beskrivs som flexibilitet eller 

förändringsförmåga. Gemensamt är att alla dessa oavsett begrepp syftar till samma typer 

av processer och egenskaper som sedan relaterar till anställningsbarheten. 

I vår studie kan vi se att samtliga utav dessa element förekommer hos alla våra 

respondenter även om de själva inte kopplar dessa processer till anställningsbarheten. 

Även om vår studie inte ämnar att undersöka den objektiva anställningsbarheten så är 

det av värde att poängtera dess förekomst. 

 

Samtliga utav våra respondenter har utbildat sig på universitet och har på så sätt byggt 

upp ett större kunskapskapital. Vidare har de alla i olika grad ytterligare ökat sitt 

humankapital via andra typer av utbildningar. Sven har utvecklat sina kompetenser över 

åtskilliga interna chefsutbildningar, Daniel har studerat en mängd olika systemprogram 

hemmavid, Tomas har genom jobbet studerat det Tyska språket och Robin har breddat 

sina kunskaper genom erfarenheten med att jobba med olika uppgifter. Samtliga utav 

dessa aktioner har inneburit en ökning utav deras humankapital vilket även innebär en 

objektiv ökning utav deras anställningsbarhet. 
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Yttringar av det sociala kapitalet kan vi se genom hur respondenterna via sina nätverk 

har tagit sina steg i karriären. Robin införskaffade sin första anställning genom 

nätverket och Daniel har via det blivit headhuntat till den organisation han för tillfället 

jobbar åt. 

 

Anpassningsbarheten blir tydlig då samtliga respondenter har genomgått både inom- 

och utomorganisatoriska förflyttning och därmed behövt anpassa sig till nya situationer. 

De har även via dessa förändrat arten av deras arbetsuppgifter där till exempel Tomas 

gick ifrån att vara scrum master till en roll som i viss utsträckning kan efterliknas en 

projektledares, utan att inneha det ekonomiska ansvaret. I Robins fall återfinns en 

förändring utav arbetssituation där han i helhet förändrade sin roll och arbetsuppgifter i 

organisationen. 

 

Optimism och målsättningar, något som är kopplat till karriärsidentiteten, finner vi i alla 

narrativ. De berättar om sina framtida mål och förhoppningar samt förklarar varför de 

önskar att nå dessa. Till exempel har Daniel, med sin stora ambition i karriären, snart 

nått sin målsättning om att kunna trappa ned intensiteten i sin karriär och följaktligen få 

mer tid för familjen. 

 

Sammantaget anser vi att det är tydligt att alla individer i studien, i olika grad, påvisar 

en förekomst av alla dimensioner och processer som teorierna om anställningsbarhet 

beskriver. Genom detta anser vi att det inte föreligger några tvivelaktigheter rörande 

teorierna och dess tillämpbarhet som grund den subjektiva anställningsbarheten 

 

5.3 Den subjektiva tolkningen av begreppet anställningsbarhet 

Då studiens syfte ämnar att undersöka den upplevda anställningsbarheten hos de 

individer vi undersökt så tar vår analys en första utgångspunkt i att först försöka förstå 

individens egen tolkning utav begreppet anställningsbarhet. Genom intervjuerna har 

individerna belyst de element de anser vara en del av anställningsbarheten som begrepp. 

 

Sammantaget är det en entydig bild som målas upp rörande begreppet då samtliga 

respondenter endast inkluderar två olika komponenter i anställningsbarheten som 
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begrepp: kompetens och individuella egenskaper. Dessa kompetenser innefattas i 

humankapitalet respektive karriärsidentiteten i teorin. 

 

Utan undantag förklarar samtliga i studien att deras tolkning av begreppet innefattar 

först och främst kompetensen som även ses som den enskilt viktigaste faktorn i 

anställningsbarheten. Individerna i studien använder till och med liknande uttryck för att 

beskriva kompetensen. De alla instämmer i att kompetensen är en grundförutsättning för 

att uppnå en generell anställningsbarhet och att de behov ett företag har måste matchas 

utav dessa kompetenser för att en anställningsbarhet skall komma till. I sina tolkningar 

av kompetensens roll så liknar dem tolkningen som Fugate, Kinicki & Ashfourth (2004) 

gör i att humankapitalet måste möta de prestationskrav en anställning medför. Även i 

sin värdering utav kompetensen kommer våra respondenter till liknande slutsatser när 

de indirekt påstår, likt Judge et. al. (1994), att utbildning och erfarenhet är de viktigaste 

faktorerna inom humankapitalet för att uppnå en lyckad karriär. 

 

Den andra faktorn som samtliga respondenter anser vara del av anställningsbarheten 

som begrepp är de personliga egenskaperna. När de benämner specifika personliga 

egenskaper så finns det främst två stycken som de samtliga tar upp: viljan att lära sig 

samt en persons benägenhet att vilja prestera, eller jobba hårt som de beskriver det. I 

sina beskrivningar utav dessa egenskaper så kopplar de samman viljan att lära sig med 

en kompetensutveckling. De ser denna personliga egenskap som essentiell för att 

tillförskaffa sig nya kompetenser, men även som en indikator på att man vill utvecklas 

som individ. I sina tolkningar av den andra egenskapen, benägenheten att vilja prestera, 

så ger de ingen tydlig förklaring mer än att de tror att arbetsgivare ser denna egenskap 

som ytterst viktig. 

 

Andra personliga egenskaper som individerna kopplar med anställningsbarheten är ens 

kommunikativa förmåga, något som specifikt Tomas och Sven ser som viktiga för 

anställningsbarheten. Daniel instämmer dock inte i detta då han uttryckligen inte ser 

sociala förmågor som lika viktiga. Intressant är att i respondenternas svar över vad dem 

ser som viktiga personliga egenskaper är att samtliga belyser de egenskaper som de 

själva anser sig inneha samt ser de förmågor de ej innehar som mindre viktiga. Både 

Tomas och Sven beskriver sina kommunikativa förmågor som sina främsta 
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konkurrensfördelar samtidigt som de anser att just denna förmåga är viktig för 

anställningsbarheten. Daniel å sin sida beskriver sig som en relativt introvert person 

vilket kan tolkas som att han ej anser sig själv ha en lika god kommunikativ förmåga 

som de andra personerna i studien och kan därmed förklara varför han lägger en lägre 

värdering vid denna egenskap. 

 

Sammanfattningsvis så är det tydligt att alla respondenter endast kopplar samman 

humankapital och karriärsidentitet med deras subjektiva tolkning av 

anställningsbarheten. Ingen utav individerna påtalar varken socialt kapital eller 

personlig anpassningsförmågan i sina tolkningar. 

 

5.4 Den subjektiva anställningsbarheten som koncept 

Under tidigare avsnitt i analysen har vi påvisat förekomsten av den objektiva 

anställningsbarheten och de dimensioner som innefattas i den teoretiska modellen. 

Vidare har vi även förklarat att respondenterna endast inkluderar två av de tre 

dimensioner som återfinns i modellen. I detta avsnitt analyserar vi hur detta kommer 

sig. 

 

Genom att tolka individens handlingar och ordval istället för att endast undersöka deras 

explicita uppfattning av begreppet så uppenbaras en motsättning. Som påvisat gör ingen 

utav individerna en koppling mellan sin förståelse av anställningsbarhet som begrepp 

med dimensionerna anpassningsbarhet och socialt kapital. Trots utelämnande av dessa 

dimensioner så är det intressant att nästan samtliga respondenter än dock har beskrivit 

sina nätverk som viktiga faktorer i deras karriärsframgångar. Alla respondenter 

beskriver olika situationer där det sociala kapitalet på olika vis har genererat dem 

möjligheter och anställningar i karriären. Detta är emellertid inte något som de aktivt 

har reflekterat över utan något vi uppmärksammar i de beskrivelser de gör över hur de 

erhållit olika anställningar genom sina karriärer. Detta innebär att dem inte gör en 

medveten koppling mellan deras anställningsbarhet och nätverkets betydelse för den. 

Detta tyder på att de ser ett värde i det sociala kapitalet men att det ej sammankopplar 

detta med deras egen anställningsbarhet. De ser därmed nätverket som en säregen 
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process som fortlöper parallellt med de dimensioner som de explicit kopplar samman 

med deras upplevda anställningsbarhet. 

 

Gällande anpassningsbarheten uppkommer en liknande situation då de talar kring 

dimensionen utan att för dennes skull benämna den. Något som de samtliga är överens 

om är betydelsen av egenskapen att vilja lära sig och ständigt vilja utvecklas. De ser 

dessa egenskaper som viktiga för att uppnå en framgångsrik karriär. Båda dessa 

egenskaper ses som viktiga i anpassningsbarheten enligt Fugate, Kinicki och Ashfourth 

(2004) då karriärsidentiteten ständigt utvecklas, något som även Hall & Mirvis (1995) 

menar är givet omgivningens ständiga påverkan. 

 

Respondenterna gör en tydligare relatering mellan sin karriärsutveckling och 

anpassningsbarheten då samtliga beskriver ett behov av att vara flexibla samt delaktiga i 

den tekniska utvecklingen som sker för att på sikt ej förlora konkurrenskraft. De ser alla 

ett behov av att bredda de kompetenser de innehar för att i framtiden kunna tackla de 

problem som dyker upp i sin nuvarande yrkesutövning. 

Robin beskriver att för honom leder kompetensutveckling till att han på sikt kommer 

kunna prestera bättre i sin befintliga roll. Vidare utvecklar han detta resonemang genom 

att beskriva att ”med olika jobb krävs olika erfarenheter, kunskaper och personligheter”. 

Genom detta gör han en indirekt koppling till anpassningsbarhetens värde för 

anställningsbarheten. I Daniels fall så beskriver han sin förmåga att anpassa sig som en 

utav hans främsta konkurrensfördelar gentemot andra karriärister. 

Sammantaget kan man tolka det som att anpassningsbarheten är en tyst mekanism i 

individens tolkning av anställningsbarheten. Det är genom interaktionen mellan de olika 

dimensionerna som anpassningsbarheten uppstår, och den är viktig för 

anställningsbarheten, karriärsutvecklingen och bibehållandet utav sin nuvarande 

situation. 

 

Det man kan tolka genom dessa två resultat är att: de ser nätverket som en parallell 

process i anställningsbarheten som ämnar att generera möjligheter samt att i den 

subjektiva tolkningen av anställningsbarheten så är anpassningsbarheten integrerad i de 

andra dimensionerna och där dess förekomst uppkommer genom interaktionen mellan 

olika dimensioner. 



 

69 

 

5.5 Anställningsbarheten som en tvådelad process 

I vår studie ser vi att det råder en skillnad i den subjektiva kontra objektiva 

anställningsbarheten. Teorin är tydlig med vilka dimensioner som ingår i 

anställningsbarheten som koncept, samtliga utav dessa dimensioner går dessutom att 

tyda i alla de narrativ i vår empiri. Vissa dimensioner är mer tydliga än andra, men likt 

väl så återfinns de alla och spelar alla sin roll i våra respondenters karriärer. 

 

När det kommer till den subjektiva tolkningen av begreppet så innefattas endast 

karriärsidentitet i form av personliga egenskaper och humankapital yttrat som 

kompetenser. Vidare har vi kunnat påvisa att de ge faktiskt gör en indirekt tolkning 

mellan anställningsbarhet och de två kvarvarande dimensionerna, socialt kapital och 

anpassningsbarhet. 

 

Vi ser ett par olika distinktioner som kan göras över den explicita subjektiva 

anställningsbarheten: Den tycks vara knutet till de dimensioner som individerna kan 

utöva kontroll över samt mäta och värdera. Individerna ser den som förmågan att 

realisera en karriärmöjlighet. 

 

I sin uppfattning av anställningsbarheten kopplar samtlig respondenter denna till 

förmågor som skall uppfylla olika krav som en organisation kan tänkas ha. Svårigheten 

i att kontrollera, mäta och värdera ens anpassningsbarhet och nätverk innebär att 

individerna dels inkorporerar anpassningsbarheten i de andra dimensionerna samt ser 

det sociala kapitalet som en separat process jämte dimensionerna karriärsidentitet och 

humankapital 

 

En annan distinktion som kan göras är deras syn över vad som är möjlighetskapande 

och möjlighetsrealiserande. De ser både humankapitalet och karriärsidentiteten som 

funktioner som ämnar till att dels ”öppna dörrar” samt realisera möjligheter. Det sociala 

kapitalet ses som möjlighetskapande då det har potentialen att i framtiden generera 

möjligheter, men inte att realisera dem. 

 



 

70 

Genom dessa distinktioner så håller den teoretiska modellen över anställningsbarheten 

även om individerna inte gör samma tolkning av begreppet som teoretikerna gör. Alla 

dimensioner är enligt dem själva delaktiga i att ha gett dem den karriär de idag innehar, 

trots att de inte gör en direkt koppling till samtliga dimensioner. Detta tyder på att den 

subjektiva anställningsbarheten till stor del efterliknar den objektiva 

anställningsbarheten men att det uppkommer en separation i dimensionen Socialt & 

humankapital till två egna dimensioner. Samt att anpassningsbarheten ej exister som en 

egen dimension utan återfinns genom interaktionen mellan de andra dimensionerna. 

Detta tyder på att den subjektiva anställningsbarheten de facto stämmer överens med 

teorin, men att begreppet i sig självt är begränsande. Begreppet bör påvisa vikten av de 

möjlighetsskapande faktorerna utan att förglömma de realiserande dito. 

 

När vi vidare i analysen använder begreppet subjektiv anställningsbarhet kommer vi 

inkludera de tre dimensionerna karriärsidentitet, socialt kapital och humankapital, och 

se anpassningsbarheten som en förmåga integrerad i de andra dimensionerna 

 

5.6 Anställningsbarheten förekomst som aktiv företeelse 

I den modell som Fugate, Kinicki & Ashfourth (2004) har skapat över 

anställningsbarheten, som också ligger till grund för vår studie så finns det en aspekt de 

inte innefattar i konceptet. Anställningsbarheten som förmåga att bibehålla en 

anställning. Detta är något vi finner intressant då bland annat Hillage & Pollard (1998) 

innefattar denna aspekt i sin tolkning av konceptet. 

 

Vi har tidigare påvisat att den subjektiva anställningsbarheten innefattar samma element 

som Fugate m.fl. beskriver i sin modell. I respondenternas tolkning av den subjektiva 

anställningsbarheten så nämner de konceptet tillsammans med en förändring av en 

karriärssituation. Ord som framtid, karriärsändring och byta jobb påvisar just detta. 

Även om Fugate m.fl. aldrig explicit påtalar att anställningsbarheten inte är kopplad till 

en förmåga att bibehålla en karriärssituation så förefaller det märkligt att de inte 

innefattar denna aspekt i sin modell. Vi har i vår studie inte funnit något bevis för att 

begreppet inte borde innefatta även denna aspekt, utan vi har snarare funnit bevis som 

styrker att konceptet är fullt applicerbart även inför denna förmåga. 



 

71 

 

Vi menar att den subjektiva anställningsbarheten som koncept även innefattar förmågan 

att bibehålla en anställning. Omvärlden är idag osäker och förändras ständigt. Det är 

därmed essentiellt för företagen att inneha en förmåga av flexibilitet för att vara fortsatt 

konkurrenskraftiga. Detta innebär indirekt att arbetstagarna även måste hänga med i 

omvärldens utveckling. Våra respondenter påtalar deras egna behov av att ständigt 

behöva utvecklas för att vara fortsatt relevanta i de företag de är verksamma. Denna 

utveckling sker i just de dimensionerna som de även kopplar samman med sin 

anställningsbarhet vilket tyder på att anställningsbarheten som koncept även innefattar 

denna förmåga att bibehålla en anställning. Detta går även att koppla till Van der Heijde 

& Van der Heijden (2006) som påtalar anställningsbarhetens koppling till individen som 

en resurs i en organisation. Ökar individens anställningsbarhet så innebär det även att 

individens värde i organisationen ökar vilket bör generera en större möjlighet att 

bibehålla sin anställning. 

 

Givet detta så ser vi inget förhinder i att även inkorporera förmågan att bibehålla en 

anställning i den modell som Fugate, Kinicki & Ashfourth har skapat och som vi har 

vidareutvecklat för den subjektiva anställningsbarheten. Genom våra respondenter går 

det med enkelhet att påvisa att den subjektiva förmågan att bibehålla en anställning är 

samma process som att få en ny. Inkluderingen av förmågan att bibehålla en anställning 

i den teoretiska modellen skulle inte förändra något utav de resultat vi i studien har 

erhållit, detta skulle snarare befästa resultatet ytterligare då individerna har tagit ett eget 

ansvar i att säkerställa sina anställningar på samma sätt som de arbetat aktivt med att 

förbättra sin anställningsbarhet. 

 

5.7 Ansvarstagandet i den subjektiva anställningsbarheten 

En utav de mest centrala aspekterna inom den gränslösa karriären är individens eget 

ansvarstagande i karriärsutvecklingen. Detta innebär även att individen själv är ansvarig 

över att göra sig anställningsbar för sin karriär. 

 

Respondenterna i vår studie har samtliga tagit ett ansvar över att göra sig 

anställningsbara genom en mängd olika åtgärder. Det är dock tydligt att nästan alla av 
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dessa engagemang är kopplat till en kompetensutveckling. Detta ansvarstagande har 

skett både inom och utom organisationernas gränser. Daniel är den individ i studien som 

till synes innehar flest karakteristiska över en gränslös karriär och föga förvånande är 

även den som har genomfört störst del utav sin kompetensutveckling helt utanför de 

organisatoriska gränserna. Han har ökat sitt humankapital i sitt egna hem för att 

möjliggöra en anställningsbarhet som matchar de krav som han tror organisationer har 

både idag och inför framtiden. 

 

Hos de andra respondenterna så är det egentligen endast universitetsutbildningarna som 

har skett i sin helhet utanför det organisatoriska gränserna. Vartefter Robin, Tomas och 

Sven tog sina examen och etablerade sig på arbetsmarknaden har 

kompetensutvecklingen skett med den nuvarande organisationen i syfte. Men även om 

syftet har varit att nyttja ny kunskap i sina nuvarande organisationer så har utvecklingen 

likt väl skett under ett eget initiativ. Tomas som studerar tyska gör det då han i sin 

nuvarande befattning ofta omhändertar kunder som talar detta språk vilket tydligt 

indikerar att syftet med denna kompetensutveckling är att nyttja den i sin nuvarande 

organisation. Han gör dock detta i privat regi vilket ändock indikerar att han tar ansvaret 

över detta själv, utan organisationens styrning. Huruvida detta är sant i samtliga fall går 

att diskutera, men det är i vart fall deras egna subjektiva upplevelser att de själva har 

tagit initiativ och ansvar över många av de kompetensutvecklande åtgärder de 

genomfört. 

 

Sammantaget är det tydligt att i samtliga fall anser de sig ta ansvar över sin utveckling 

av humankapitalet. När det dock kommer till de andra dimensionerna är det en något 

mer komplicerat situation. Den enda som aktivt säger sig ha påverkat sitt nätverk i syfte 

att använda sig utav det är Daniel. Ingen utav de andra respondenterna tydliggör en 

situation där de aktivt har utvecklat sina nätverk, detta är något som skett passivt. Givet 

detta så kan det ses som att dessa individer inte aktivt har tagit ett ansvar över sitt 

sociala kapital, även om de passivt har påverkat den. Att Daniel skiljer sig åt i detta fall 

kan bero på det faktum att Daniel troligtvis tydligare kan se värdet av sitt nätverk då han 

är egenföretagare, och att det i förlängningen ger honom större incitament att bygga upp 

ett fördelaktigt nätverk. 
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Än mer svårtolkat är det när vi ser till karriärsidentiteten. Samtliga respondenter talar 

om olika karakteriseringar av denna dimension som väldigt viktiga för både 

anställningsbarheten och karriären i sin helhet. Dock är det endast Sven som påtalar ett 

aktivt förändringsarbete av sina personliga egenskaper för att göra sig mer 

anställningsbar. Vi anser att även övriga bör rikta ett större intresse till att förbättra sina 

personliga egenskaper tack vare den vikt som de ger den dimensionen inom 

anställningsbarheten. 

 

Hos våra respondenter ser vi en direkt koppling mellan deras upplevda 

anställningsbarhet och vad de tror att arbetsgivare ser som värdeskapande. Givet detta 

så är det av deras gemensamma uppfattning att det är karriärsidentiteten och 

humankapitalet som är de främsta och viktigaste egenskaperna. Detta är något som 

överensstämmer med forskning rörande arbetsgivare då McQuaid & Lindsay (2005) 

fann att arbetsgivare främst ser anställningsbarhet i termer av kunskaper och 

egenskaper. Det är även inom dessa dimensioner vi ser ett tydligt subjektivt 

ansvarstagande ifrån våra respondenter. Respondenterna tar således ansvar över de 

dimensioner som de tror arbetsgivare ser som viktiga. Detta kan i förlängningen ses som 

att dem tar ett tydligt ansvar för de aspekter de ser ett direkt värde i.   

 

Överlag så är det intressant att koppla samman ansvaret för anställningsbarheten med 

respondenternas tolkning av begreppet. Vi kan i vår studie bevisa att Arthurs’ teorier 

stämmer överens med det förmodade ansvaret över karriären och dess utveckling. Vi 

kan påvisa ett eget ansvar hos samtliga individer inför sin egen subjektiva 

anställningsbarhet, samt sin generella utveckling av karriären. Dock främst genom 

utveckling av personliga egenskaper samt kompetenser. Detta går att koppla till de 

faktorer som Osipow (1990) kopplar till anställningsbarheten. Respondenterna tar 

ansvar för de dimensioner som är kopplade till personen men har svårt att se värdet av 

att ta ansvar för dimensionerna som är kopplade till omgivningen. 
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5.8 Den subjektiva anställningsbarhetens relevans för den 

uppfattade karriärssäkerheten 

I den gränslösa karriären så är det en individs anställningsbarhet som ligger till grund 

för den säkerhet individen känner i karriären. Givet detta så är det den subjektiva 

anställningsbarheten som ligger till grund för den subjektiva uppfattningen om hur säker 

en individ känner sig i sin karriär. 

 

I vår empiri så är det enbart Robin som inte känner sig helt säker i sin karriär. Samtliga 

utav de andra respondenterna känner sig mer än säkra inom sin karriär, både i realtid 

och inför framtiden. Att det just är Robin som känner ett visst mått av osäkerhet är 

väntat då det även är han som innehar den kortaste erfarenheten inom karriären, och 

således borde vara den som i mindre grad innehar de egenskaper som gör honom 

anställningsbar jämfört med de andra respondenterna. Som grund till detta påstående 

ligger hans yttrande om att det finns gott om arbetsmöjligheter inom det fält han har 

utbildat sig, och trots detta ändock känner en viss osäkerhet. 

 

Sammantaget så ser vi att samtliga individer, enligt dem själva aktivt arbetar med 

framförallt utvecklingen av sitt humankapital och att de därigenom får en känsla av 

säkerhet i karriären. Det finns därmed ett tydligt samband mellan den upplevda 

säkerheten och den subjektiva anställningsbarheten. 

5.9 Analytisk diskussion 

I vår studie kan vi påvisa att det råder en skillnad mellan den subjektiva 

anställningsbarheten i termer av tolkning och som koncept. Genom en direkt tolkning av 

begreppet så tydliggörs en bild över den subjektiva anställningsbarheten som en 

realiserande process. Individerna ser endast kompetens och personliga egenskaper som 

viktiga faktorer som påverkar deras egen förmåga att realisera möjligheter. 
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Figur 3. Anställningsbarhetens begrepstolkning 

 

När vi analyserar den faktiska processen som har legat till grund för deras anställningar 

så beskrivs även det sociala kapitalet som en viktig faktor. Genom detta kan vi tyda att 

individerna gör en distinktion mellan de dimensioner som realiserar och de som 

identifierar möjligheter. De ser karriärsidentitet och humankapital som de dimensioner 

som har en direkt inverkan på förmågan att realisera en karriärsmöjlighet medan det 

sociala kapitalet endast ämnar till att generera och identifiera dessa möjligheter. 

 

Figur 4. Den subjektiva anställningsbarheten 

 

Individernas tolkning har sin grund i att anställningsbarheten för dem ämnar till att möta 

de behov en organisation har, varpå en anställningsbarhet uppkommer. Det är givet 

detta som de endast innefattar de möjlighetsrealiserande processerna i begreppet trots att 

de möjlighetsskapande processerna medverkar i allra högsta grad till att de har 

uppmärksammats på dessa möjligheter. Genom detta kan vi bevisa att det är samspelet 

Subjektiv 

anställningsbarhet 
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mellan dessa två processer som en förmåga att generera, identifiera samt realisera 

karriärmöjligheter uppkommer men att begreppet saknar förmåga att även inkludera den 

möjlighetsskapande processen. Givet detta kan vi således styrka att anställningsbarhet 

som begrepp är bristfälligt i att beskriva det subjektiva koncept det ämnar att göra. 

 

Tabell 5. Distinktion mellan processerna 

Möjlighetsrealiserande processer Möjlighetsskapande processer 

Karriärsidentitet Socialt kapital 

Humankapital 
 

Hög grad kontrollerbarhet Låg grand kontrollerbarhet 

Lättvärderat Svårvärderat 

Oberoende av tid Framtid 

Personcentrerat Externcentrerat 

Aktiv användning Passiv användning 

Realisera möjligheter Identifiera möjligheter. 

 

I de individernas ord och handlingar kan vi urskönja vissa olikheter mellan de två 

processer vi ovan har presenterat. Vi kan via våra respondenter se sex olika aspekter 

som skiljer processerna åt. 

 

När individerna förklarar runt de möjlighetsrealiserande processerna genom 

dimensionerna karriärsidentitet och humankapital så är det tydligt att dem gör en 

tolkning av denna process som främst personcentrerad. Hela dess process är tydligt 

kopplade till dem själva genom deras egenskaper och abiliteter, medan den 

möjlighetsskapande processen istället skiftar fokus ifrån dem själva till yttre faktorer 
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genom interaktionen med andra individer. Detta innebär även att processerna skiljer sig 

åt vad kommer till kontrollerbarheten. Det som är personcentrerat är lättare att utöva 

kontroll över medan det som är externcentrerat bör vara svårare då det är yttre faktorer 

som påverkar. 

 

Vidare talar de om den möjlighetsskapande processen som något som potentiellt har ett 

värde i framtiden. Detta indikerar att deras syn på den möjlighetsskapande processen är 

framtidsorienterad samt svår att värdera då det är oklart om något egentligt värde 

faktiskt kommer uppstå som resultat av denna process. I den motsatta processen så talas 

det istället om en process som är oberoende av tid, den är av värde i både nutid och 

framtid för att realisera möjligheter. Vidare så motsvarar denna process den kravsättning 

som de tror att organisationerna har, varpå de ser ett tydligare värde som de lättare kan 

mäta i processen då de med lätthet kan koppla samman dimensionerna med dessa krav. 

 

Till sist ser vi även en skillnad vad kommer till det aktiva ansvarstagandet. Den 

realiserande processen är något de tar ett aktivt ansvar för. De både utbildar sig, 

införskaffar erfarenhet samt genomgår en aktiv personlig utveckling medan den 

möjlighetsskapande processen är mer passiv utav sin art. Den uppkommer som en 

bieffekt utav socialisering i olika situationer där syftet ej är att utöka sitt sociala kapital. 

Emellertid finns det en motsättning i vår studie då en individ säger sig ta ett aktivt 

ansvar för sitt nätverk. Det är av vår tro att detta är på grund av att Daniel i egenskap av 

egenföretagare tydligare kan se nätverkets roll samt att värdet är lättare att urskönja för 

honom. Det skulle således kunna vara att i Daniels fall är det sociala kapitalet inte 

enbart en möjlighetsskapande process, utan även till viss del en realiserande då han har 

ett helt annat behov utav den än de andra individerna. Emellertid skulle detta behov 

kanske egentligen tolkas som hans företags behov och således inte är en del utav hans 

egen anställningsbarhet utan snarare en form utav anställningsbehov som företaget har. 

 

Vidare kan vi påvisa att respondenterna gör en tydlig sammankoppling mellan den 

möjlighetsrealiserande processen samt förmågan att bibehålla en anställning. 

Visserligen ser de endast anställningsbarheten som ett koncept som ämnar en förändring 

i karriären genom nya anställningar inom eller utom de organisationer dem tillhör. Men 

när de beskriver de faktorer som är viktiga för att bibehålla en anställning så är det 
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indirekt den möjlighetrealiserande processen de beskriver genom dimensionerna 

humankapital samt karriärsidentitet. Detta belyser ytterligare en brist vid tolkningen av 

begreppet. Givet förmågan att bibehålla en anställning borde även begreppet generera 

en inkludering av denna förmåga. Detta då de explicit beskriver samma dimensioner 

som verksamma i både förmågan att få en ny anställning samt förmågan att bibehålla 

en. 

 

När vi ser till respondenternas ansvarstagande över sin anställningsbarhet så är det 

endast en respondent som aktivt jobbar med den möjlighetsskapande processen för att 

utöka sin anställningsbarhet. Vi tror att det är på grund av att den individen tydligare 

kan se ett värde i det sociala kapitalet då han för tillfället innehar ett eget företag, och 

således inte åtnjuter den säkerhet som de andra har i att vara anställda. Utöver denna 

respondent så tar sig ansvaret för anställningsbarheten endast uttryck genom ett gediget 

utvecklingsarbete i de personliga egenskaperna och framförallt i deras humankapital. 

Givet detta kan vi bevisa att en majoritet av respondenterna endast tar ansvar över de 

dimensioner som innefattas i den möjlighetsrealiserande processen. 

 

Sammantaget kan vi se att i den subjektiva anställningsbarheten så ämnar den 

realiserande processen att möjliggöra och realisera möjligheter medan den 

möjlighetsskapande syftar till att identifiera densamma. 
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6 Slutsatser 

I detta kapitel besvarar vi de forskningsfrågor som studien behandlade samt 

presenterar de resultat som har framkommit i studien. Sedan behandlar vi det 

kunskapsbidrag som studien har skapats genom studien samt avslutar med förslag till 

framtida forskning. 

 

6.1 Syfte/frågeställning 

Hur upplever individen sin egen anställningsbarhet? 

Individen, sett till begreppet, ser endast de dimensionerna som är kopplade till dem 

själva som en del i deras upplevda anställningsbarhet. Dessa dimensioner är även de vi 

har valt att kalla för möjlighetsrealiserande processer på grund av individernas 

uppfattning. När det kommer till den subjektiva anställningsbarheten har vi dock kunnat 

påvisa att även en andra process återfinns, den möjlighetsskapande processen. Det är i 

denna dimension som vi finner det sociala kapitalet, något som individerna ser som 

potentiellt viktigt för anställningsbarheten. 

 

På vilket sätt anser sig individerna ha tagit ansvar över sin anställningsbarhet? 

Precis som teorierna om den gränslösa karriären beskriver så uppvisar individerna ett 

ansvarstagande inför den egna karriären och därigenom för sin egen anställningsbarhet. 

Samtliga individer har enligt deras egen mening tagit ett ansvar för karriären, utan 

organisationernas inverkan på dem. Vidare kan vi tyda att det är endast för de 

möjlighetsrealiserande processerna de tar ansvar. Det är främst genom utvecklingen av 

sina kompetenser och personliga egenskaper samt genom införskaffandet av erfarenhet 

som detta ansvarstagande tydliggörs. 

 

När ser individerna sin anställningsbarhet som en aktiv företeelse? 

Individen ser endast anställningsbarheten som en aktiv process när det kommer till en 

stundande förändring i karriären. De ser inte anställningsbarheten som kopplad till 

förmågan att bibehålla en anställning genom utveckling. Vidare kan vi visa att de trots 

detta kopplar samman specifikt den möjlighetsrealiserande processen med förmågan att 
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bibehålla en anställning. Således kan vi bevisa att den subjektiva anställningsbarheten 

implicit innefattar förmågan att bibehålla en anställning. 

 

Genom vår studie kan vi även klargöra ett antal slutsatser som resultatet har genererat 

utanför forskningsfrågorna: 

 

Individens tolkning av begreppet skiljer sig åt ifrån konceptet. 

Vi har i vårt resultat tydliga indikationer på att begreppet anställningsbarhet inte 

uppfattas som det sig bör utav individerna. I deras egen subjektiva tolkning av 

begreppet innefatta endast förmågor och egenskaper som dem kan tyda till sig själva. 

Detta innebär att dimensionen socialt kapital hos individen inte tolkas tillhöra begreppet 

anställningsbarhet trots att the explicit påtalar nätverkets roll i deras egna karriärer, både 

ur ett historiskt och framtida perspektiv. 

 

Den subjektiva anställningsbarheten kan delas in i två processer: Möjlighetsskapande 

& Möjlighetsrealiserande. 

I de svar vi har fått från respondenterna så har det varit tydligt att olika dimensioner 

inom anställningsbarheten ses som viktiga för olika processer, dessa processer är 

möjlighetsskapande samt möjlighetsrealiserande. Skillnaderna mellan dessa processer är 

bland annat att den möjlighetsrealiserande ses som kontrollerbar, personcentrerad och 

oberoende av tid och den möjlighetsskapande är svårare att kontrollera, externt 

centrerad samt användbar inför framtiden.  

  

Att individen sammankopplar den möjlighetsrealiserande processen med förmågan att 

bibehålla en anställning. 

Även om anställningsbarheten har ett antal olika teoretiska definitioner så är det 

emellertid relativt små skillnader mellan dessa. En utav de mer betydande skillnaderna 

ligger i anställningsbarhetens samband med förmågan att bibehålla en anställning. 

Hillage & Pollard (1998) menar att anställningsbarheten bland annat ämnar denna 

förmåga medan Fugate, Kinicki och Ashfourth (2004) förklarar endast explicit 

anställningsbarheten som en förmåga kopplat till en ny anställning, inom eller utom den 

organisation individen tillhör. Vi kan i vår studie påvisa att individerna gör samma 

explicita tolkning som Fugate m.fl, dock kan vi se att de implicit kopplar samman de 
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möjlighetsrealiserande processerna med denna förmåga varpå vi de facto kan se ett 

samband mellan den subjektiva anställningsbarheten och förmågan att upprätthålla sin 

nuvarande anställning. 

 

Att det finns ett tydligt samband mellan den subjektiva anställningsbarheten och den 

upplevda känslan av trygghet i karriären. 

Tre av Fyra respondenter i studien kände en stor säkerhet inom karriären och var 

övertygade om att de har en bra möjlighet att skaffa sig anställningar inom de områden 

de önskar även om de är tvungna att byta arbete idag. Det som skiljer dessa tre personer 

mot den person som ej känner samma säkerhet är graden av upplevd anställningsbarhet 

och detta visar att den subjektiva anställningsbarheten är kopplad till känslan av 

trygghet samt säkerhet i karriären.   

 

6.2 Kunskapsbidrag 

Studiens resultat bidrar till att öka förståelsen kring hur individerna ser på och arbetar 

med sin egen anställningsbarhet. Resultatet har visat att individerna ser kompetensen 

som den klart viktigaste delen i anställningsbarheten och är även den del som de 

förväntar sig att ha mest nytta i att vidareutveckla. Vi har även tydligt sett att den 

subjektiva anställningsbarhetens dimensioner kan delas upp i två olika processer, 

möjlighetsskapande samt möjlighetsrealiserande. Detta bidrar till att öka förståelsen för 

varför individerna tar ansvar för just de dimensioner som de gör. Vi har även kunnat se 

att respondenterna som anser sig inneha en hög anställningsbarhet även känner en 

trygghet i karriären, vilket kan vara till nytta för både individer samt organisationer att 

ha kunskap om. Detta har fyllt en del utav den kunskapsluckan som rådde inom 

forskningen på detta område. 

 

6.3 Förslag till framtida forskning 

Vår studie inkluderade relativt få respondenter samt använde sig ej av ett slumpmässigt 

urval. Detta gör att ytterligare studier inom samma område som denna behövs för att 

säkerställa att de resultat vi kommit fram till stämmer även för en större population. Det 
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vore även intressant att jämföra vårt resultat med resultatet av en studie med 

utgångspunkt i engelsktalande länder rörande begreppet. Detta skulle skapa en 

förståelse för skillnaderna som uppstår i översättningen av begreppet employability och 

påvisa ifall översättningen har någon påverkan på resultatet. Det skulle även påvisa om 

vårt resultat är applicerbart internationellt eller om det enbart går att applicera på 

svenska individer samt den svenska arbetsmarknaden.   

 

Resultatet av studien har visat att begreppet anställningsbarhet är bristfälligt då flera av 

dimensionerna som inkluderas i begreppet ej uppfattas av individer som ej har läst den 

teoretiska definitionen av begreppet. Detta gör att det skulle behövas ytterligare 

forskning kring begreppet och eventuellt att ett nytt begrepp skapas för att minska denna 

misstolkning. 

 

Vidare kan framtida forskning objektivt undersöka ifall de dimensioner som 

respondenterna i denna studie ser som möjlighetsskapande och möjlighetsrealiserande 

stämmer med resultatet i denna studie. 
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