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Sammanfattning 
	
I den mobila värld som vi idag lever i har det aldrig varit lika enkelt och accepterat att 
byta yrke. Detta har blivit ett problem för många arbetsgivare som förlorar anställda till 
andra företag, eftersom de anställda ser möjligheter att avancera utanför företaget. 
Därför har arbetsgivare börjat förstå vikten av att tydliggöra erbjudandet av interna 
karriärmöjligheter, för att höja lojaliteten och viljan att stanna kvar i företaget. Att 
stärka de anställdas lojalitet har blivit svårare i dagens läge eftersom anställda ställer 
högre krav på sin arbetsgivare. Det hävdar många forskare är en generationsfråga 
eftersom Generation Y, som innefattar de individer som är födda mellan 1980-2000, 
generellt har höga förväntningar på vad en arbetsgivare ska erbjuda. Generation Y är 
den mest välutbildade generationen som kliver in på arbetsmarknaden. Vilket hör ihop 
med att det är vanligt att individer investerar i en högre utbildning, då det anses vara den 
säkraste vägen till en bra karriär. I sammankoppling till detta finns det forskning som 
tyder på att mer välutbildade individer är mindre lojala mot sin arbetsgivare. Därför 
fanns ett intresse att undersöka om erbjudandet av interna karriärmöjligheter är kopplat 
till anställdas lojalitet och om utbildningsnivån påverkar behovet individer har av 
interna karriärmöjligheter.  
 
Syftet med studien är att undersöka hur viktig faktor interna karriärmöjligheter är, i 
relation till andra faktorer, för anställdas vilja att stanna kvar inom ett rekryterings- och 
bemanningsföretag. Vidare ämnar studien ta reda på om utbildningsnivån är en faktor 
som påverkar de anställdas behov av interna karriärmöjligheter. Utöver det undersöks 
överensstämmelsen mellan företagets erbjudande av karriärmöjligheter och vilka behov 
som de anställda har.  
 
Studien visar att interna karriärmöjligheter är mycket viktigt för anställdas vilja att 
stanna kvar i företaget. I relation till andra, högt värderade faktorer, värderas aspekten 
att ta sig an nya ansvar i befintlig roll och ta sig an nya roller som den viktigaste faktorn 
för viljan att stanna kvar i företaget. Erbjudande av utveckling i befintlig roll anses inte 
vara lika viktigt för de anställda. Studien visar även att det inte går att dra några större 
paralleller mellan anställdas utbildningsnivå och deras behov av interna 
karriärmöjligheter. Utbildning är en komplex faktor att se till, som i många fall inte 
visar på signifikanta skillnader, beroende på hur länge individen har utbildat sig och 
vilka preferenser den har. Det kan bero på att många andra faktorer spelar in och 
påverkar behovet av interna karriärmöjligheter av högre grad.  
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1.	Introduktion	
I denna introduktion till arbetet kommer de forskningsområden som studien grundar sig 
i att presenteras. Problembakgrunden som är kopplad till de olika ämnesområdena 
kommer att beskrivas, följt av det upptäckta forskningsgap som studiens 
problemfrågeställningar och syfte bygger på. Vidare kommer de avgränsningar som 
gjorts att redogöras för. Därefter presenteras fallföretaget som studien genomförts vid 
samt en redogörelse för studiens praktiska bidrag. Avslutningsvis presenteras 
nyckelbegrepp för studien. 
	
1.1	Inledning		
Idag är det vanligt att chefer söker konkurrensfördelar genom diverse finansiella 
åtgärder i syfte att kostnadseffektivisera (Husain et al., 2013, s. 53; KPMG, 2016;	
Pfeffer & Veiga, 1999, s. 37). Ett kostnadseffektiviseringsalternativ är att minska 
företagets personalkostnader (Linneman, 2009, s. 10; Pfeffer & Veiga, 1999, s. 37). 
Denna åtgärd behöver inte alltid vara fördelaktig och kan enligt Pfeffer & Veiga (1999, 
s. 37) exempelvis leda till att företagets intäkter minskar drastiskt. Vidare 
beskriver Pfeffer & Veiga (1999, s. 39) att större studier har visat att organisationer som 
inte genomfört vissa personalvänliga åtgärder kan få sin omsättning minskad med över 
sju procent. Det faktum att många chefer inom organisationer prioriterar finansiell 
framgång före sina anställda är något som upprör forskare och ledare (Pfeffer & Veiga, 
1999, s. 39). Självklart är situationen sällan svartvit, men mångsidig forskning pekar på 
att anställda är företagens viktigaste resurs (Davenport & Bremen, 2016, s. 18; Pfeffer 
& Veiga, 1999, s. 39).  
 
När personalfrågor diskuteras används ofta engelskans Human Resources (HR) som 
samlingsnamn till alla de frågor som berör relationen mellan arbetsgivare och 
medarbetare (Ung, 2015). Företagens HR-avdelning som arbetar med dessa frågor har 
många viktiga funktioner, men arbetet att behålla de anställda inom företaget och sänka 
personalomsättningen kan ses som en särskilt vital aspekt (Torrington et al., 2011, s. 
205). Inom forskningsvärlden benämns denna aspekt som employee rentention (Aruna 
& Anita, 2015, s. 94). Det finns många skäl till att företag inte önskar att ha en hög 
personalomsättning (Ballinger et al., 2011, s. 111). Vid en uppsägning förlorar företaget 
inte bara värdefull kunskap som den anställde har samlat på sig, det är även 
rekryteringsprocessen som kostar både tid och pengar (Ballinger et al., 2011, s. 111). De 
direkta kostnaderna som finns kopplat till att rekrytera och träna upp nyanställda kan 
kosta företaget upp emot 500 procent av en anställds årslön (Ballinger et al., 2011, s. 
111). Förutom de direkta kostnaderna som inkluderar rekryteringsprocessen, så som tid 
för administrativt arbete, upplärning och så vidare, tillkommer också en mängd 
indirekta kostnader som lätt kan glömmas bort (Santos, 2012; Wallance & Gaylor, 
2012, s. 27). Dessa är ofta svåra att mäta, men har visat sig kunna vara två till fem 
gånger så höga som de direkta kostnaderna (Santos, 2012). De indirekta kostnaderna 
kan inkludera missad försäljning eller lägre arbetsmoral hos kollegor (Santos, 2012; 
Wallance & Gaylor, 2012, s. 27). För att långsiktigt kunna vara konkurrenskraftiga bör 
företag, oavsett branschtillhörighet, hitta strategier för att behålla de anställda inom 
företaget (Edward et al., 2005, s. 337).  
 
Ett begrepp som är nära besläktat med arbetet att behålla sina anställda är lojalitet 
(Guillon & Cezanne, 2014, s. 839). Förutom att lojaliteten kan vara en positiv faktor för 
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att reducera personalomsättningen främjar den även andra positiva aspekter (Guillon & 
Cezanne, 2014, s. 839). Lojalitet kan till exempel öka de anställdas prestation, 
företagets vinst samt kvalitén i det arbete som utförs (Guillon & Cezanne, 2014, s. 839). 
De förändringar som uppstått gällande anställningsförhållanden har bidragit till ett allt 
starkare fokus på hur lojalitetsförhållandet ser ut mellan den anställde och arbetsgivaren 
(Kumar & Shekhar, 2012, s. 101). Tidigare var den traditionella synen på anställning att 
arbetsgivaren skulle erbjuda den anställde trygghet och ersättning i utbyte mot total 
lojalitet gentemot företaget (Kumar & Shekhar, 2012, s. 100). Det var därför vanligt att 
anställda arbetade hela eller stora delar av sitt arbetsliv på en och samma arbetsplats 
(Kumar & Shekhar, 2012, s. 101). Idag ser lojaliteten annorlunda ut på grund av att en 
mängd faktorer på den globala marknaden har förändrats; bland annat förbättringar 
inom teknologi, ökad konkurrens, högre grad av privatisering, ökad andel av 
tidsbegränsade anställningar, outsourcing och downsizing (Kumar & Shekhar, 2012, s. 
101). Outsourcing innebär i korthet att företagets kärnkompetenser genomförs internt, 
medan resterande delar av företagets processer utförs externt av andra parter som är mer 
specialiserade på de områdena (Dolgui & Proth, 2013, s. 6769-6770). Vidare betyder 
downsizing att företag reducerar sin arbetskraft för att minska sina kostnader utan att 
kompromissa med produktionsnivån, och därmed intäkterna (Habel & Klarmann, 2015, 
s. 770). Alla dessa faktorer har lett till att det blivit svårare för företag att skapa en 
lojalitetsrelation med sina anställda, eftersom förutsättningarna har förändrats och 
förväntningarna på lojalitetsrelationen blivit mer komplexa (Kumar & Shekhar, 2012, s. 
101).  
 
På grund av den förskjutning som skett mellan anställningstrygghet och den anställdes 
lojalitet gentemot företaget har det blivit alltmer vanligt att arbetsgivaren erbjuder 
karriärmöjligheter i utbyte mot lojalitet och hög prestation (Yan Zheng & Kleiner, 2001, 
s. 33; Kumar & Shekhar, 2012, s. 101). Sedan länge har arbetsgivarna försökt att skapa 
en överensstämmande bild, mellan dem och arbetstagarna, av vad som förväntats 
gällande karriärmöjligheter (McDougall & Vaughan, 1996, s. 36). Detta har dock blivit 
mer komplicerat på senare tid då organisationer har blivit mer platta och 
decentraliserade, vilket har lett till att möjligheterna till en vertikal integrering minskat 
(McDougall & Vaughan, 1996, s. 36). Det kan vara något som anställda uppfattar som 
mindre attraktivt eftersom möjligheten att bli belönad med en befordran har minskat 
(McDougall & Vaughan, 1996, s. 36). Det har inneburit en större osäkerhet i att inte till 
fullo veta hur den framtida karriärvägen ser ut och vad som krävs för att klättra vidare 
på karriärstegen (McDougall & Vaughan, 1996, s. 36). Detta påverkar de anställdas 
motivation på ett negativt sätt (McDougall & Vaughan, 1996, s. 36). Enligt Clarke 
(2013, s. 697) behöver den gamla synen på den “byråkratiska karriären” förnyas på 
grund av de förändringar som skett. Clarke (2013) menar, i likhet med McDougall & 
Vaughan (1996), att utformningen av de interna karriärmöjligheterna är mer komplexa 
än tidigare. De anställdas lojalitet är mångfasetterad och är inte bara riktad mot 
organisationen i sig utan också mot den anställdes egen karriär (Clarke, 2013, s. 697). 
Det här innebär att arbetsgivarna måste vara mer kreativa i sitt sätt att skapa lojalitet i 
syfte att behålla värdefulla medarbetare (Clarke, 2013, s. 697). 
 
Ett vanligt förekommande begrepp inom HR är det så kallade psykologiska kontraktet 
(Patrick, 2008, s. 7). Begreppet refererar till de förväntningarna som finns mellan 
arbetstagaren och arbetsgivaren som inte finns nedskrivna på anställningsavtalet 
(Patrick, 2008, s. 7). De oskrivna förväntningar härrör från anställdas antaganden om 
vad som förväntas av dels dem som arbetstagare, men även vad som förväntas från 
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organisationens sida (Patrick, 2008, s. 9). Kontraktet är på så sätt uppbyggt på 
ömsesidiga handlingar och påverkar hur den anställdes framtid ser ut i företaget och hur 
denne är villig att utföra sitt arbete (Patrick, 2008, s. 9). Ett annat uttryck som är i likhet 
med det psykologiska kontraktet är person-organisation fit (PO fit) (Matanda et al. 
2013, s. 1032). Uttrycket innebär hur väl individer och en organisation delar 
gemensamma egenskaper såsom värderingar och mål samt hur väl de kan tillfredsställa 
varandras behov (Matanda et al. 2013, s. 1032). Den litteratur som finns inom området 
tyder på att det finns en koppling mellan hur överensstämmelsen ser ut mellan parterna 
och de anställdas produktivitet samt viljan att stanna kvar i företaget (Matanda et al. 
2013, s. 1032). Därför är det viktigt att organisationer prioriterar att implementera 
system och utför aktiviteter som underlättar kongruensen mellan parternas värderingar 
och mål samt tillgodoser de anställdas behov (Matanda et al. 2013, s. 1031). 
 
Eftersom arbetsmarknaden ser annorlunda ut idag och kriterierna gällande 
anställningstrygghet och karriärmöjligheter har förändrats - kan det vara så att företagen 
inte längre kan tillgodose de behoven på samma sätt som tidigare? Både det 
psykologiska kontraktet och PO fit syftar till att det är av betydelse att titta närmare på 
de förväntningar som de anställda har. I syfte att kunna frambringa önskvärda beteenden 
såsom produktivitet och anställdas vilja att stanna kvar i företaget. Därför behöver 
företagen undersöka hur behoven hos sina anställda ser ut idag, för att kunna prestera 
bättre samt minska sin kostnad kopplad till personalomsättningen. Följaktligen, har vi 
valt att titta närmare på hur anställda ser på interna karriärmöjligheter och dess påverkan 
på deras vilja att stanna kvar inom ett rekryterings- och bemanningsföretag.  
  
1.2	Problembakgrund		
I dagens läge har frivilliga uppsägningar blivit en stor utmaning för företagen, eftersom 
det är allt vanligare att anställda lämnar sin arbetsplats efter en relativt kort tid (Aruna & 
Anita, 2015, s. 94; Ballinger et al., 2011, s. 111). Detta gäller särskilt för Generation Y 
som innefattar de som är födda mellan år 1980-2000 (Aruna & Anita, 2015, s. 94). 
Mönstret att lämna sin arbetsplats efter en relativt kort tid kommer från att de anställda 
är väldigt benägna att byta arbetsplats om de känner att de behärskar sina 
arbetsuppgifter (Aruna & Anita, 2015, s. 95). De är lojala och stannar i företaget så 
länge som arbetsgivaren kan tillhandahålla dem med givande arbete och 
självutveckling, men tvekar inte att lämna företaget om de känner sig missnöjda (Aruna 
& Anita, 2015, s. 95). Det betyder att Generation Y, generellt sett, är lojala till sitt 
arbete och inte till arbetsgivaren i sig samt att de har relativt höga förväntningar på sin 
arbetsplats (Aruna & Anita, 2015, s. 94). 	
	
Generationen som kommer ut på arbetsmarknaden idag den mest välutbildade någonsin 
(Herbison & Boseman, 2009, s. 33). Forskning har visat på att välutbildade personer är 
mindre lojala till sin arbetsgivare och tenderar att byta arbetsplats relativt frekvent 
(Chang et al., 2008, s. 301). Humankapital är ett samlingsbegrepp för en individs 
utbildning, kompetenser, färdigheter och talanger (Harris et al., 2015, s. 104). 
Människor utvecklar på så sätt sin portfölj av humankapital genom att utvecklas 
personligt, via utbildning samt genom yrkesmässiga framsteg (Harris et al., 2015, s. 
103). Företagsspecifik humankapital är kunskap som en anställd förvärvar genom 
integrering med ett företags unika resurser och dess medarbetare (Mahoney & Kor, 
2015, s. 297). När anställda har tillbringat en längre tid inom ett företag har de därför 
större insikt i att utveckla dessa resurser (Mahoney & Kor, 2015, s. 297). Det får som 
konsekvens att nyanställda behöver tid på sig att förvärva denna specifika kunskap för 
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att bli fullt effektiva och produktiva (Mahoney & Kor, 2015, s. 298). Vilket i sin tur 
betyder att när företaget förlorar medarbetare som frivilligt säger upp sig, innebär det en 
förlust för företaget på grund av den förlorade produktiviteten (Mahoney & Kor, 2015, 
s. 298).	
	
Även om det alltid har varit så att individer anställs och slutar av många olika 
anledningar, pekar flertalet faktorer på att en låg nivå gällande personalomsättningen är 
att föredra (Coleman, 2015; Wallance & Gaylor, 2012, s. 31). Arbetet som krävs att 
ersätta en kollega som slutat tar inte bara tid, det kostar likaledes mycket pengar 
(Coleman, 2015; Wallance & Gaylor, 2012, s. 27). Det är därför viktigt för företagen att 
agera för att minska personalomsättningen (Coleman, 2015).  
 
För att exemplifiera kostnaderna inom detta område kan det föreställas att ett företag har 
anställda med en genomsnittlig lön på 350 000 kronor per år och där den totala 
kostnaden för att hitta en ersättare är 150 procent av den anställdes årliga lön (Santos, 
2012). Det innebär att kostnaden landar på 525 000 kronor (Santos, 2012). Här ska 
nämnas att både de direkta och indirekta kostnaderna är medräknade (Santos, 2012). 
Direkta kostnader är som tidigare nämnt kostnader som direkt kan härledas till 
rekryteringsprocessen (Santos, 2012; Wallance & Gaylor, 2012, s. 27). Exempelvis den 
tid som HR-personalen lägger på hela processen, vilket inte bara är tid för intervjuer 
utan till stor del administrativt arbete (Santos, 2012; Wallance & Gaylor, 2012, s. 27). 
Där allt från referenssamtal, förberedelse av anställningsavtal och upplärning av den 
nya medarbetaren inkluderas (Santos, 2012; Wallance & Gaylor, 2012, s. 27). De 
indirekta kostnaderna är betydligt svårare att härleda men det har visat sig att de kan 
vara mellan två till fem gånger högre än de direkta (Santos, 2012). De indirekta 
kostnaderna kan omfatta den minskade produktivitet som det innebär att en ny 
medarbetare börjar utföra sina arbetsuppgifter eller den sänkta moral som är 
konsekvensen av att en uppskattad medarbetare slutar (Santos, 2012; Wallance & 
Gaylor, 2012, s. 27). Det ska påpekas att procentsatsen på 150 procent kan vara högre 
beroende på hur kvalificerad den berörda tjänsten är (Santos, 2012). Om vi vidare antar 
att detta företag har 500 anställda och att 10 procent av dem slutar varje år innebär det 
att personalomsättningskostnaderna landar på drygt 26 miljoner kronor per år (Santos, 
2012). Vilket onekligen är höga siffror och förstärker vikten av problemen som rör hög 
personalomsättning. 
 
I en undersökning som genomförts visade det sig att de tre främsta anledningarna till att 
individer lämnade sitt tidigare arbete var; (1) bristen på karriärmöjligheter, (2) inga 
möjligheter att avancera/röra sig uppåt i företaget, (3) inga utvecklingsmöjligheter 
(Dibble, 1999, s. 124). Den här undersökningen är inte den enda som påvisat att 
begränsade och ofördelaktiga interna karriärmöjligheter har varit en betydande faktor 
som påverkat varför anställda lämnar sina arbeten (se till exempel Torrington et al., 
2011, s. 210-211). När de senare i samma undersökning tittade på anledningar till varför 
anställda är hängivna sin arbetsgivare hamnade karriärmöjligheter på sjunde plats som 
främsta anledning (Dibble, 1999, s. 124). Forskningen påvisar därmed att det finns en 
koppling mellan interna karriärmöjligheter och viljan att stanna kvar i företaget.  
 
Utifrån det aktuella problemet gällande företags höga personalomsättning har vi valt att 
titta närmare på ett fallföretag, där majoriteten av de anställda tillhör Generation Y, för 
att se om de interna karriärmöjligheterna påverkar de anställdas vilja att stanna kvar i 
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fallföretaget. Vi vill även undersöka om deras utbildningsnivå påverkar behovet de har 
av interna karriärmöjligheter. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figur	 1:	 Författarnas	 egen	 modell.	Figuren ämnar åskådliggöra hur vi anser att problemet 
med hög personalomsättning är kopplad till ämnesområdena lojalitet och PO-fit, som i sin tur 
är kopplad till employee retention. Områdena utbildning och karriärmöjligheter är de som ska 
undersökas i studien. Därför har frågetecken placerats ut för att visa på en eventuell koppling. 

1.3	Forskningsgap		
Det har genomförts omfattande studier inom området lojalitet, särskilt angående hur 
lojalitet påverkar företags prestationer (Yee & Yeung, 2009, s. 109-120; Guillon & 
Cezanne, 2014, s. 8398-850). Även inom området karriärsutveckling finns det en hel del 
forskning om hur anställda upplever sina karriärmöjligheter (se till exempel Chen et al., 
2003, s. 1001-1026).  
 
Burstrand & Hasselmark (2010) har skrivit om interna karriärmöjligheter och dess 
betydelse för intentionen att stanna på företaget. Författarna efterlyser i sitt arbete vidare 
forskning inom området där de föreslår att faktorer som kön, utbildningsnivå eller ålder 
borde undersökas vidare (Burstrand & Hasselmark, 2010, s. 58). På grund av vårt 
intresse för ämnet bestämde vi oss för att undersöka om faktorn utbildningsnivå 
påverkar inställningen till karriärmöjligheter. Här har vi inte funnit någon forskning 
som har tittat närmare på denna aspekt.  
 
Utbildning är för övrigt ett mycket intressant ämnesområde som ofta påvisas vara en 
faktor som har påverkan på flera olika områden. Till exempel hälsa (Sohn, 2014, s. 66), 
arbetstillfredsställelse (García et al., 2010, s. 3607) och brottslighet (Groot, 2010, s. 
279). Vidare finns det, som tidigare nämnts, forskning som tyder på att välutbildade 
personer är mindre lojala till sin arbetsplats (Chang et al., 2008, s. 301). Att utbildning 
påvisats vara en faktor som påverkar och korrelerar med andra faktorer stärkte intresset 
att undersöka om utbildning har en påverkan på behovet av karriärmöjligheter. Tidigare 
i problembakgrunden nämndes att Generation Y är den mest välutbildade generationen 
som tillträder arbetsmarknaden (Herbison & Boseman, 2009, s. 33). Vilket är en 
ytterligare aspekt som tyder på att det är aktuellt att ta med utbildningsfaktorn i vår 
studie.  
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En anledning till att rekryterings- och bemanningssektorn upplevs som intressant att 
fokusera mot, är på grund av att det är en växande bransch (Nandorf, 2015). 
Omsättningen för branschen ökade under tredje kvartalet 2015 med 16 procent, vilket 
betyder en omsättning på 6,2 miljarder kronor i Sverige (Nandorf, 2015).  
 
1.4	Problemfrågeställningar	
Studiens problemfrågeställningar lyder: 

• Påverkar de anställdas utbildningsnivå deras behov av interna 
karriärmöjligheter? 

• Påverkar interna karriärmöjligheter viljan att stanna kvar i företaget? 
 
1.5	Syfte		
Syftet med vår studie är att undersöka hur viktig faktor interna karriärmöjligheter är, i 
relation till andra faktorer, för de anställdas vilja att stanna kvar i fallföretaget. Vi vill 
även undersöka om utbildningsnivån är en faktor som påverkar de anställdas behov av 
interna karriärmöjligheter. Vidare ämnar studien undersöka hur PO fit ser ut hos 
fallföretaget idag gällande erbjudandet av karriärmöjligheter. Vi vill undersöka om det 
finns en missanpassning mellan vad företaget erbjuder för interna karriärmöjligheter 
och vilka behov av interna karriärmöjligheter som de anställda har. För att på så sätt 
kartlägga hur väl behoven gällande karriärmöjligheter är uppnådda och om det finns 
faktorer som företaget skulle kunna fokusera mer på för att höja lojaliteten och viljan att 
stanna kvar i företaget.   
 
1.6	Avgränsningar		
Den här studien genomförs, som tidigare nämnt, inom ett fallföretag inom rekryterings- 
och bemanningsbranschen på den svenska marknaden. Vi fick förfrågan från 
fallföretaget om att genomföra studien på koncernnivå, vilket skulle inkludera ett antal 
ytterligare marknader. Vi valde dock främst av tidsskäl att begränsa oss till den svenska 
marknaden. Vidare valde vi att utforma studien med hjälp av en enkätundersökning. 
Undersökningen riktar sig mot de två stora operativa avdelningarna hos fallföretaget. 
Dessa utgörs av konsultchefer samt säljare. Alla andra avdelningar som ekonomi, 
arbetsrätt, IT eller staben undantas från undersökningen. Detta beror främst på att 
företaget önskar att studien fokuserar på dessa två grupper då de utgör en stor majoritet 
av de anställda (Interna dokument, 2016). Denna studie är endast applicerbar inom 
rekryterings- och bemanningsbranschen i Sverige. 
 
1.7	Företagsbeskrivning		
Fallföretaget som undersöks, är som tidigare nämnt, verksam inom rekrytering och 
bemanning. Utifrån interna dokument (20160202) har företaget funnits i drygt 20 år och 
hunnit etablera sig som en av de större aktörerna på marknaden. Företagets kunder kan 
välja mellan att antingen få hjälp med endast själva rekryteringsprocessen och sedan 
anställa kandidaten direkt hos sig, eller att hyra konsulter från bemanningsföretaget. 
Detta kallas generellt för personaluthyrning.  Personaluthyrning har under alla år varit 
den största delen av verksamheten. Varje månad arbetar tusentals konsulter från 
fallföretaget ute hos olika kunder på del- eller heltid. Företaget finns etablerat runt om i 
Sverige med ett tiotal kontor. Huvudkontoret där staben är stationerad finns placerat i 
Stockholm. Sedan ett par år finns företaget även etablerat utomlands. Könsfördelningen 
inom företaget är totalt sett relativt jämn men skiljer sig åt vid olika avdelningar. 	
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1.7.1	Karriärmöjligheter	och	internutbildning	hos	fallföretaget	
Sedan ett par år tillbaka utförs fallföretagets utbildningshantering, för den interna 
personalen, från centralt håll (personligt samtal, internt anställd HR-specialist, 
20160217). Innan denna centralisering av ärendet genomfördes, var det upp till var och 
en av alla gruppchefer på respektive kontor att kommunicera och stämma av med sina 
kollegor hur de såg på sin egen roll och hur de ville utvecklas (personligt samtal, internt 
anställd HR-specialist, 20160217). Därefter såg gruppchefen till att medarbetarna 
bokades in på de interna utbildningar som var relevanta. Fördelen med att detta nu 
genomförs centralt är att det sparar mycket tid och simplifierar arbetet eftersom 
processerna har blivit mer strukturerade (personligt samtal, internt anställd HR-
specialist, 20160217). En annan fördel är att det höjer kvalitén hos de anställda då 
utbildningsnivån blir mer jämlik för alla medarbetare, oberoende vilket kontor de är 
anställd på (personligt samtal, internt anställd HR-specialist, 20160217).  
 
En annan trend är att organisationen har blivit mer specialiserad de senaste åren, något 
som har gjort att anställda har fått en större möjlighet att kunna avancera i sidled istället 
för bara upp längs en, tidigare mer vanlig, karriärstege (personligt samtal, internt 
anställd HR-specialist, 20160217). Detta har blivit ett naturligt steg då företaget 
expanderar (personligt samtal, internt anställd HR-specialist, 20160217). 
 
1.7.2	Medarbetarsamtal	
Kontinuerliga samtal med sin närmaste chef, på både månads- och årsbasis, gör att de 
anställda har möjlighet att utvärdera sin nuvarande arbetssituation och komma med 
förslag på områden som de är intresserad att lära sig mer inom (personligt samtal, 
internt anställd HR-specialist, 20160217). Tanken är att dessa samtal främst ska 
fokusera på arbetsmässiga områden, men också som ett relationsbyggande moment 
(personligt samtal, internt anställd HR-specialist, 20160217). 
 
1.8	Praktiskt	bidrag		
Genom att göra en noggrann undersökning, där vi undersöker hur de anställda upplever 
de interna karriärmöjligheterna i dagsläget, kommer fallföretaget att få en aktuell 
rapport angående hur väl företaget tillgodoser de anställdas behov av interna 
karriärmöjligheter idag. Vidare kommer den kartläggning vi gör i studien på önskvärda 
förbättringar att bidra med klarhet vad som efterfrågas och hur företaget kan förbättra 
överenstämmelsen av PO fit mellan parterna. Framför allt kommer studien undersöka 
hur viktig faktor interna karriärmöjligheter är för de anställdas vilja att stanna kvar i 
företaget under en längre tid och ge företaget insikt om hur väl detta ämne ska 
prioriteras hos ledningsgruppen.  
 
Förutom att bringa ett praktiskt bidrag till fallföretaget, ser vi det möjligt att vår studie 
kan generera i intressant läsning för andra företag och bidra med ökad insikt i hur 
behoven av interna karriärmöjligheter ser ut i dagsläget. Vi anser att vår studie är 
applicerbar på andra företag inom rekryterings- och bemanningsbranschen i Sverige. 
Därför kan den bidra med inspiration till dessa, utifrån de faktorer som kartläggs i 
samband med undersökningen. 
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1.9	Begreppsförklaringar		
Lojalitet 
Lojalitet är en attityd som är baserad på hur individen uppfattar att det finns ömsesidiga 
förpliktelser mellan parter (Kumar & Shekhar, 2012, s. 100). Denna attityd påverkar 
viljan att engagera sig och göra uppoffringar för att stärka en relation (Kumar & 
Shekhar, 2012, s. 100). Begreppet kommer att behandlas djupare i den teoretiska 
referensramen.  
 
Personalomsättning  
Beskriver förhållandet mellan de anställda som lämnat företaget en specifik tidsperiod 
med det genomsnittliga antalet anställda under samma tidsperiod (Soundarapandiyan & 
Ganesh, 2015, s. 2). 
 
Employee retention 
Det engelska begreppet för de processer som företagen genomför i syfte att uppmuntra 
sina anställda att stanna inom företaget så länge som möjligt (James & Mathew, 2012, s. 
80). 
 
Person-organisation fit (PO fit)  
Person-organisation fit (PO fit) definieras som hur väl varje enskild anställd har 
överensstämmande värderingar och mål med den organisation som de arbetar för 
(Matanda et al. 2013, s. 1032). Denna relation uppstår när åtminstone en av parterna 
tillfredsställer den andra partens behov och/eller de har gemensamma egenskaper 
(Matanda et al. 2013, s. 1032). 
 
Mobilitet  
Begreppet mobilitet ämnar till att beskriva människors rörelse inom och mellan 
organisationer (Hallqvist, 2005, s. 4). 
 
1.10	Begreppet	karriär 
Bara under de senaste decennierna har forskningens syn på begreppet karriär och 
karriärmöjligheter förändrats radikalt (Baruch, 2004, s. 58; Gubler, 2013, s. 23-25). 
Förändring sker ständigt men inom detta område har det observerats en allt större 
förändring gällande innebörden av begreppet karriär de senaste två decennierna 
(Baruch, 2004, s. 58).   

Begreppet karriär inom en organisation har existerat länge. Under 1940-talet beskrev 
Weber den dåvarande ”idealiska byråkratin” (Clarke, 2013, s. 685). Denna var tydligt 
strukturerad med en tydlig hierarki och lika tydliga steg som kunde tas i en karriär om 
den anställde förtjänade en befordran (Clarke, 2013, s. 685). Ett knappt decennium 
senare skrev Whyte om sin syn på ”den organisatoriska mannen”, vilket liknade Webers 
syn i mångt och mycket (Clarke, 2013, s. 685). Däremot utvecklade Whyte sin syn med 
att bland annat skriva om att den anställda mannen inte bara arbetar för organisationen, 
han tillhör även den och är därmed är en del av organisationen (Clarke, 2013, s. 685). 
Dessa tidiga synsätt beskrevs dock relativt övergripande (Clarke, 2013, s. 685). Det var 
först på senare tid som forskare angrep begreppet karriär och karriärmöjligheter mer 
noggrant (Clarke, 2013, s. 685). Under sjuttiotalet beskrevs karriären ofta med ord som 
trygghet och långsiktighet (Clarke, 2013, s. 685).  
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Under 1980-talet skedde stora organisatoriska förändringar främst på grund av en ökad 
globalisering och därmed ökad konkurrens (Clarke, 2013, s. 685). Detta ledde till ökade 
behov att kostnadseffektivisera vilket visualiserades med hjälp av massuppsägningar 
och omorganisationer (Clarke, 2013, s. 685). Den traditionella synen på hierarkin inom 
organisationerna minskade som en följd av de stora antalen uppsägningar (Clarke, 2013, 
s. 685). På grund av dessa händelser började forskare diskutera huruvida de traditionella 
karriärmöjligheterna var “döda” (Clarke, 2013, s. 685). Det var främst Hall som under 
mitten av 1990-talet tydligt uttryckte sina åsikter kring detta (Clarke, 2013, s. 685). Det 
fanns en växande tro att den traditionella anställningsformen som tidigare nämnts skulle 
ersättas av att man som anställd tvingades agera mer självständigt i sin karriärsbana 
(Clarke, 2013, s. 685). Den traditionella anställningsformen som innebar att den 
anställde erbjöds främst säkerhet och en inkomst (Clarke, 2013, s. 685). Karriärvägen 
styrdes till mångt och mycket av de anställdas närmaste chef och inte av de anställda 
själv (Clarke, 2013, s. 685). Att anse att den traditionella karriären var “död” var dock 
något som många, inklusive Hall själv, senare ansåg vara överdrivet och till och med 
felaktigt (Clarke, 2013, s. 685). Närmare sanningen ligger det att innebörden av 
begreppet karriär istället har förändrats (Clarke, 2013, s. 685).  
 
Under de senaste två decennierna har ett större antal nya teorier kring begreppet karriär 
uppstått (Gubler et al., 2013, s. 23). Dessa nyare teorier beskriver generellt arbetstagare 
som betydligt mer mobila och självstyrda när det gäller deras egen karriär (Gubler et al., 
2013, s. 23). Detta menar författarna är motsatsen till synen på den tidigare mer 
traditionella och byråkratiska karriären (Gubler et al., 2013, s. 23-25). Trots det större 
antal moderna teorier som framkommit, är det främst två stycken teorier kring karriär 
som på senare år blivit accepterade (Gubler et al., 2013, s. 23-25). Dessa två kallas för 
Den föränderliga karriären samt Den gränslösa karriären (Gubler et al., 2013, s. 23-
25). Dessa två har många likheter men kan avskiljas då den gränslösa karriären mer 
fokuserar på mobiliteten hos de anställda medan den föränderliga karriär tar mer hänsyn 
till de motiv som påverkar den anställdes val av karriärväg (Gubler et al., 2013, s. 23-
25).  
 
På grund av dessa nämnda förändringar har den generella definitionen av begreppet 
karriär skrivits om många gånger. Från att definieras som: 
 

“a course of professional advancement ... restricted to occupations with formal 
hierarchical progression” (Arthur & Rousseau, 1996, s. 29) 

 
Till den version som vi kommer att tolka begreppet karriär som: 
 

“The unfolding sequence of any person’s work experiences over time” 
(Arthur & Rousseau, 1996, s. 30) 

 
Denna definition är både enkel och bred, vilket vi anser är fördelaktigt då innebörden av 
begreppet blivit mer komplex på senare tid. Vi tolkar denna korta mening som att en 
karriär kan ta en individ i princip vart som helst. Den klassiska karriärstegen är 
passerad, istället finns det åtskilliga stegar att välja på och den anställde kan hoppa 
emellan dem lite hur den vill.  
 
Vidare är karriärmöjligheter den utvecklingsprocess som en arbetsgivare erbjuder sina 
anställda så att de får möjlighet att förvärva ny kunskap, nya färdigheter och 
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självutveckling genom hela sin karriärväg (Aruna & Anita, 2015, s. 95). I studien 
kommer begreppen karriärmöjligheter och interna karriärmöjligheter användas för att 
återkoppla till denna utvecklingsprocess. Anledningen till att båda begreppen används 
är för att engelska begreppet career opportunities har författarna valt att endast 
översätta till karriärmöjligheter, även om det syftar till de (interna) karriärmöjligheter 
som finns inom företaget.  
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2.	Teoretisk	metod	
I följande kapitel redogörs för studiens teoretiska metod. Det innebär att läsaren får en 
närmare presentation av studiens ämnesval och uppsatsförfattarnas förförståelse 
kopplad till studiens ämnesområden. Vidare presenteras studiens vetenskapliga 
utgångspunkter, angreppssätt samt perspektiv. Läsaren får även ta del av valet av 
teorier som studien har baserats på samt beskrivningar på hur litteratursökningen 
genomfördes och den källkritik som författarna utgått ifrån.   
 
2.1	Ämnesval	
Ämnesval för studien grundar sig i förståelsen att anställda kan ses som företagens 
viktigaste resurs. Det har i sin tur lett till ett ökat intresse och nyfikenhet att fördjupa oss 
inom ämnet hur företag arbetar med sina anställda. Eftersom vi studerar vår sista termin 
på Civilekonomprogrammet vid Handelshögskolan vid Umeå Universitet, och är på väg 
ut i arbetslivet, finns det också ett intresse gällande vad vi kan tänkas ha för behov och 
vilka krav som kommer att ställs på en framtida arbetsgivare. Vi har en förståelse för att 
arbetsmarknaden ser annorlunda ut idag och att kriterierna som rör anställningstrygghet 
och karriärmöjligheter har förändrats. Därför finns ett intresse att undersöka vad 
individer på arbetsmarknaden har för behov i dagsläget. Specifikt vilka behov som finns 
kopplade till karriärmöjligheter då det ägt rum en del förändringar inom området på 
grund av de förändringar som skett globalt och påverkat arbetsmarknaden. Vi har under 
vår utbildning kommit i kontakt med olika föreläsningar och diskussioner gällande 
karriär och karriärvägar i samband med arbetsmarknadsmässor och andra evenemang. I 
och med att vi har blivit insatta i området och förstått att det finns ett behov för 
individer på arbetsmarknaden att avancera och göra karriär, finns det en fallenhet för 
oss att tittar närmare på det. Då det är ett problem att företag har svårigheter att behålla 
sina anställda under en längre tid på grund av de förändringar som inträffat, finns det en 
nyfikenhet att undersöka om erbjudande av karriärmöjligheter kan påverka viljan hos de 
anställda att stanna kvar i företaget. Eftersom vi är del av den mest välutbildade 
generationen som kliver ut på arbetsmarknaden är det även av intresse att undersöka om 
utbildningsnivå är en faktor som påverkar behovet som finns gällande 
karriärmöjligheter.  
 
2.2	Förförståelse	
I samband med att en studie genomförs kan forskarna ha förförståelse som de inte alltid 
uppmärksammar eller är medvetna om (Johansson Lindfors, 1993, s. 25). Denna typ av 
förförståelse kan enligt Johansson Lindfors (1993, s. 25) grundas i individens 
erfarenheter av bland annat sociala sammanhang, utbildning och olika typer av 
praktiska erfarenheter. Förförståelsen kan ge utfall i olika förföreställningar och 
förhållningssätt (Johansson Lindfors, 1993, s. 25). När forskning genomförs skulle den 
fördelaktigt fullföljas utan värderingar och förutfattade meningar, men det är näst intill 
omöjligt för en forskare att ha total kontroll över sina värderingar och utgå ifrån en 
objektiv utgångspunkt (Bryman & Bell, 2013, s. 52). Därför behöver forskare vara 
medvetna om sin förförståelse och hur den kan påverka studien för att säkerställa att det 
inte finns en okontrollerad inverkan på studien (Bryman & Bell, 2013, s. 53). För att 
säkerställa att vi blivit medvetna om den förförståelse som vi tagit med oss inför denna 
studie, har vi uppmärksammat och reflekterat över detta. I och med att författarna har 
olika förförståelse vill vi tro att det har underlättat vår möjlighet att hantera den på bästa 
sätt gentemot studie. Till exempel har en förförståelse som varit självklar för en av oss 
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kunnat bli kritiskt granskad av den andra författaren. Nedan kommer vi redogöra för 
den teoretiska och praktiska förförståelsen som finns. 
 
2.2.1	Teoretisk	förförståelse	
Under utbildningens gång har författarna läst kurser som berört HR-frågor och hur 
företag arbetar med dessa. Där har vi framför allt fått inblick i hur viktig resurs de 
anställda är för företagen. En av oss har även valt att specialisera sig inom området 
management. På så sätt har en djupare förståelse för organisationsfrågor förvärvats som 
är särskilt kopplat till de anställda inom företaget. Exempel på förståelse som förvärvats 
berör hur överensstämmelsen mellan organisationens identitet och de anställdas identitet 
påverkar de anställdas beteende. Till exempel hur villiga de är att göra det lilla extra för 
företagets räkning samt hur hängiven de är sin arbetsgivare. Utöver det har vi, under 
dessa snart fyra år vid Handelshögskolan, kommit i kontakt med föreläsningar och 
diskussioner som rör karriär på många olika sätt. Därför anser vi att det finns en viss 
teoretisk förförståelse gällande hur karriärvägar kan se ut och hur karriärutveckling kan 
vara en viktig del av arbetslivet. 
 
2.2.2	Praktisk	förförståelse	
Den praktiska förförståelsen utgörs främst av att en av oss i dagsläget arbetar deltid vid 
fallföretaget. Här har personen samlat på sig en hel del erfarenhet av hur rekrytering- 
och bemanningsbranschen fungerar och däribland lärt känna många kollegor från olika 
kontor. Detta har gjort att en av oss har viss förståelse för vad de anställda kan tänkas 
anse om sina karriärmöjligheter inom organisationen. Eftersom det endast är en av 
författarna som arbetar inom fallföretaget, upplevs denna förförståelse som främst 
positiv för studien. Det innebär att vi har tillgång till en djupare förståelse för 
fallföretaget samt att en av oss kan mer objektivt se på den information som den andra, 
mer insatta författaren, framför. Vidare har den författaren som inte arbetar vid 
fallföretaget, praktiserat på en HR-avdelning under tio veckor i samband med 
universitetsutbildningen. Därför har en viss förförståelse förvärvats gällande hur företag 
arbetar med diverse HR-frågor. Till exempel hur företag arbetar med att vara en 
attraktiv arbetsgivare.   
 
Med anledning till att författaren som inte arbetar vid fallföretaget skulle få ett intryck 
av hur företaget arbetar, gjordes ett besök på kontoret i Umeå i mitten av februari. Detta 
besök ämnade också ge mer information om hur fallföretaget arbetar med 
karriärmöjligheter, med anledning att ge förståelse för vilken utgångspunkt studien 
skulle grundas i.  
 
2.3	Vetenskapliga	utgångspunkter	
När forskning genomförs är det är av vikt att forskare är medvetna om vilka antaganden 
de har om världen och hur den fungerar, då dessa antaganden har påverkan på 
forskningsstudier och genomförandet av dem (Saunders et al., 2012, s. 129). Vidare är 
det även viktigt att forskare är medvetna om att deras uppfattningar och den kunskap 
som de besitter kan influera studien (Saunders et al., 2012, s. 128-129). Saunders et al. 
(2012, s. 129) redogör för två huvudkategorier gällande forskningsfilosofi; epistemologi 
och ontologi. 
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2.3.1	Ontologi	
Utgångspunkten inom ontologin är hur människans syn på verkligenheten ser ut och om 
individer influerar sociala företeelser eller inte (Bryman & Bell, 2013, s. 41-42). En 
ontologisk utgångspunkt kommer därför att speglas i en forskares antaganden gällande 
hur verkligheten ser ut och fungerar (Bryman & Bell, 2013, s. 41-42). Enligt Bryman & 
Bell (2013, s. 42) finns det två huvudsynsätt inom ontologin, objektivism respektive 
konstruktionism. Objektivismen innebär i korthet att allt som händer är bortom 
individers kontroll att påverka (Bryman & Bell, 2013, s. 42). Bryman & Bell (2013, s. 
42) menar på att enligt objektivismen kan en organisation ses som en plats med regler 
och tydliga riktlinjer, där ett stort antal standardiserade processer har utvecklats. Inom 
organisationen finns också en tydlig hierarki, där alla har specifika uppgifter och de 
anställda gör endast som de blir tillsagda (Bryman & Bell, 2013, s. 42). Det andra 
synsättet som Bryman & Bell (2013, s. 43) presenterar är konstruktionism, även kallat 
för subjektivism. Här anses att verkligheten kan påverkas av sociala aktörer med 
samförstånd och förståelse istället för befallningar (Bryman & Bell, 2013, s. 43). 
Konstruktionismen bygger på att de sociala företeelser, som verkligheten består av, hela 
tiden är under revidering och kan därför inte ses som slutgiltiga (Bryman & Bell, 2013, 
s. 43).  
 
Studiens syfte är att undersöka om erbjudandet av interna karriärmöjligheter har en 
påverkan på de anställdas vilja att stanna kvar inom ett rekrytering- och 
bemanningsföretag, samt huruvida utbildning har någon inverkan på deras syn av 
interna karriärmöjligheter. Eftersom studien är en typ av medarbetarundersökning som 
ämnar förbättra överensstämmelsen mellan de anställdas preferenser och vad företaget 
erbjuder, kan ses som att de anställda inom fallföretaget kan påverka sin situation inom 
företaget. Däremot är det företaget som beslutar om vad för erbjudanden som de 
anställda ska få ta del av, vilket de anställda måste förhålla sig till. Utöver det är 
företagets erbjudande av interna karriärmöjligheter inte ständigt i revidering. Därför 
kommer denna studie utgå ifrån objektivismen som ontologiska synsätt.  
 
2.3.2	Epistemologi	
Epistemologi fokuserar på den kunskapsteoretiska frågeställningen gällande vad som är 
kunskap eller vad som bör betraktas som kunskap (Bryman & Bell, 2013, s. 35). Enligt 
Bryman & Bell (2013, s. 35) är en relevant frågeställning, som ofta nämns i 
sammanhanget, om verkligheten kan eller bör studeras genom samma principer och 
metoder som används inom naturvetenskapen. Denna vattendelare har skapat två olika 
synsätt: positivism och hermeneutik (Bryman & Bell, 2013, s. 35). Positivismen menar 
att kunskap baseras på sinneserfarenhet och måste kunna bekräftas via något av våra 
sinnen (Bryman & Bell, 2013, s. 36). Vidare ska vetenskap vara fri från forskarens 
värderingar och vara förklarad på ett så objektivt sätt som möjligt (Bryman & Bell, 
2013, s. 36). Oavsett vad som studeras finns det ett visst fokus inom positivismen att 
bryta ner det i sina beståndsdelar för att kunna studera objekten var för sig och inte ur 
ett helhetsperspektiv (Johansson Lindfors, 1993, s. 45-46). Om det objekt som 
undersöks visar sig ha egenskaper som återkommer och påvisar en regelbundenhet, kan 
kunskap fastställas (Bryman & Bell, 2013, s. 36). När en positivistisk utgångspunkt 
används skapar forskaren mätbara värden på olika faktorer (Bryman & Bell, 2013, s. 
36). Dessa mätbara värden innebär att de data som samlas in endast kan tolkas på ett sätt 
(Bryman & Bell, 2013, s. 36). Detta är kopplat till vikten av objektivitet inom 
positivismen och betyder att samma resultat kommer att utläsas oberoende av vem som 
analyserar de data som samlats in (Bryman & Bell, 2013, s. 36).  Det andra synsättet, 
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hermeneutiken, diskuterar till skillnad från positivismen att det inte finns en objektiv 
relation mellan forskaren och den forskning som genomförs (Johansson Lindfors, 1993, 
s. 45). Här menar Johansson Lindfors (1993, s. 45-46) att forskningen utgår från ett 
holistiskt perspektiv. För att på ett så tydligt sätt som möjligt skilja dessa synsätt åt, 
beskriver Bryman & Bell (2013, s. 38) att positivismen söker att förklara det mänskliga 
beteendet och alla faktorer som inverkar, medan hermeneutiken tolkar våra handlingar 
och handlar om att skapar en djupare förståelse för det mänskliga beteendet.  
 
Denna studie anser vi tillfaller ett positivistiskt synsätt då syftet är att undersöka om 
respondenternas utbildningsnivå har en påverkan på deras behov av interna 
karriärmöjligheter och om erbjudandet av karriärmöjligheter påverkar deras vilja att 
stanna kvar i företaget. Studien ämnar på så sätt till att förklara mänskligt beteende 
genom att se om utbildningsnivå är en faktor som förklarar vilket behov de anställda har 
och om faktorn interna karriärmöjligheter förklarar det mänskliga beteendet att stanna 
kvar i företaget. Den ämnar inte till att skapa en djupare förståelse för varför 
erbjudandet av karriärmöjligheter gör att de anställda vill stanna i företaget och varför 
utbildningsnivån påverkar vilket behov de har av interna karriärmöjligheter, som ett 
hermeneutistiskt synsätt hade inneburit.  
 
2.4	Vetenskapligt	angreppssätt		
Bryman & Bell (2013, s. 31) uppmärksammar att när forskning genomförs kan rollen 
som teorin har för den vetenskaplig undersökning se olika ut. Författarna belyser två 
angreppssätt: deduktiv och induktiv. Av dessa två utgör deduktivt angreppssätt det 
vanligaste förhållningssättet och innebär att forskaren utgår från teorin för att skapa 
frågeställningar som vidare testas gentemot empirisk datainsamling (Bryman & Bell, 
2013, s. 31; Johansson & Lindfors, 1993, s. 140-141). Med detta förhållningssätt menar 
Bryman & Bell (2013, s. 31) att teorin kommer att styra över datainsamlingsprocessen. 
När forskaren däremot utgår ifrån ett induktivt förhållningssätt, beskriver Bryman & 
Bell (2013, s. 31) att sambandet går åt andra hållet. Då blir teorin istället resultatet av en 
vetenskaplig undersökning, eftersom teoribildning sker baserat på den empiriska 
grunden (Bryman & Bell, 2013, s. 34). Det som Bryman & Bell (2013, s. 35) vidare 
belyser är att de två angreppssätten är sällan helt åtskilda från varandra vid en 
vetenskaplig undersökning. Författarna menar på att det förhållningssätt som ligger till 
grund för en undersökning ska mer ses som en strategi som forskaren tenderar att 
förhålla sig mest till (Bryman & Bell, 2013, s. 35). Denna studie ämnar till att utgå ifrån 
teorier, bland annat kopplade till lojalitet och vad som påverkar anställdas vilja att 
stanna kvar i företaget. För att sedan testa dessa gentemot de empiriska data som samlas 
in. Därför kommer studien förhålla sig till en deduktivt angreppssätt.  
 
2.5	Forskningsstrategi	
I linje med det som presenterats gällande synen på verkligheten, kunskapsteoretiska 
frågeställningar samt förhållandet mellan teori och forskning, beskriver Bryman & Bell 
(2013, s. 49) att det finns två forskningsstrategier; kvalitativ- och kvantitativ forskning. 
De menar på att valet av forskningsstrategi går hand i hand med valet av ontologisk 
utgångspunkt, kunskapsteoretisk inriktning samt rollen av teori (Bryman & Bell, 2013, 
49). En kvalitativ forskningsstrategi lägger stor vikt vid ord och är aktuell där studien 
ämnar generera teorier baserat på hur individer uppfattar och tolkar sin sociala 
verklighet (Bryman & Bell, 2013, 49-50). Syftet med denna studie är inte att samla in 
information där de anställda själva får beskriva hur de tolkar sina karriärmöjligheter 
inom fallföretaget för att sedan skapa nya teorier baserat på det. Därför är en kvalitativ 
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forskningsstrategi inte aktuell i vårt fall. Till skillnad från den kvalitativa 
forskningsstrategin ämnar en kvantitativ forskning att kvantifiera insamling och analys 
av data (Bryman & Bell, 2013, s. 49). Detta är mer i linje med vår studie, eftersom den 
ämnar kunna kvantifiera information angående om interna karriärmöjligheter påverkar 
de anställdas vilja att stanna kvar i fallföretaget samt om utbildningsnivån är en faktor 
som påverkar deras behov av interna karriärmöjligheter. Vidare är en kvantitativ 
forskningsstrategi generellt kopplat till en objektivistisk världssyn, positivistisk 
kunskapssyn samt ett teoriprövande deduktivt angreppssätt (Bryman & Bell, 2013, s. 
49). Som tidigare nämnt kommer vår studie att anta en positivistisk kunskapssyn, 
eftersom studien ämnar förklara beteendet att stanna kvar i företaget samt undersöka om 
utbildning är en förklarande faktor till behovet av interna karriärmöjligheter. Vi har 
också valt att utgå ifrån en objektivistisk världssyn då vi anser att erbjudandet av interna 
karriärmöjligheter är något som fastställs av företaget, vilket de anställda i sin tur måste 
förhålla sig till. Vidare kommer studien att utgå ifrån ett deduktivt angreppssätt, 
eftersom studien ämnar utgå ifrån teori som undersöks vid empirisk datainsamling. 
Eftersom dessa är i linje med valet av en kvantitativ forskningsstrategi, stärker det dess 
lämplighet till studien.  
 

 
Figur	 2:	 Sammanfattning	 teoretisk	 metod. Figuren visar en sammanfattning av studiens 
vetenskapliga utgångspunkter, angreppssätt samt forskningsstrategi. Vidare visar även figuren 
på att en kvantitativ forskningsstrategi generellt är kopplad till en objektivistisk världssyn, 
positivistisk kunskapssyn samt ett teoriprövande deduktivt angreppssätt (Bryman & Bell, 2013, 
s. 49). 

2.6	Studiens	perspektiv	
På grund av att studien syftar till att undersöka om de anställdas utbildningsnivå 
påverkar deras behov av interna karriärmöjligheter och om erbjudandet av 
karriärmöjligheter påverkar deras vilja att stanna kvar i företaget, innebär det att studien 
utgår ifrån ett arbetstagarperspektiv. Till följd av detta består den teoretiska 
referensramen till stor del av forskning som utgått ifrån det perspektivet.  
 
2.7	Litteratursökning	
Arbetet började med en informationssökning kring den forskning som tidigare gjorts 
inom bland annat områdena lojalitet, personalomsättning och interna karriärmöjligheter. 
Vetenskapliga artiklar inom dessa och relaterade områden lästes och granskades 
noggrant. För att spara tid lades ett initialt fokus på sammanfattningarna och 
slutsatserna av de vetenskapliga artiklarna som hittades. De som verkade relevanta 
granskades mer djupgående. Detta ledde till att, efter flertalet veckor, hade en hel del 
kunskap inom ämnet samlats in. Denna typ av informationssökning utgör en viktig del i 
att förstå vilka delar som är utforskade samt vilka delar som behöver mer forskning 
(Bryman & Bell, 2013, s. 111). Det visade sig att perspektivet för hur utbildningsnivå 
påverkar behovet av på karriärmöjligheter utgjorde ett forskningsgap som även kändes 
relevant och intressant att titta närmare på. Anledningen till det är, som tidigare nämnt, 
att generationen som kommer ut på arbetsmarknaden idag är den mest välutbildade 
någonsin (Herbison & Boseman, 2009, s. 33). Vidare har forskning visat på att 
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välutbildade personer är mindre lojala till sin arbetsgivare och tenderar att byta 
arbetsplats relativt frekvent (Chang et al., 2008, s. 301).  
 
För att komma i kontakt med de teorier som finns i studiens teoretiska referensram har 
främst olika databaser använts, som är kopplade till biblioteket vid Umeå Universitet, 
samt från sökmotorn Google Scholars. Den databas som mest frekvent har använts är 
EBSCO Business Source Premier. Denna sökmotor rekommenderas av Bryman & Bell 
(2013, s. 123) som beskriver den som en alltmer populär sökmotor, mycket på grund av 
den stora tillgängligheten av fulltextversioner av kända tidskrifter inom 
företagsekonomi. Beroende på vad för slag information vi sökte och inom vilket 
område, använde vi oss av olika tidsfilter. Vanligtvis användes ett tidsfilter på 2005-
2016, för att säkerställa litteraturens aktualitet.  
 
Förutom att använda oss av vetenskapliga artiklar, har vi använt oss av ett mindre antal 
böcker som har blivit lånade från biblioteket vid Umeå Universitet. Exempel på dessa 
böcker är Bryman & Bell (2013), Thurén (2013) och Hallqvist (2005). Precis som med 
de vetenskapliga artiklarna, anser vi att desto fler böcker som används desto mer 
trovärdig blir studien. Anledningen till det är att desto fler källor som pekar åt ett visst 
håll, desto mer troligt är det att påståendet stämmer (Thurén, 2013, s. 34). Det är också 
fördelaktigt att ha flertalet olika källor som är oberoende av varandra samt presentera 
olika aspekter (Thurén, 2013, s. 63).   
 
De delar av uppsatsen som handlar om lojalitet, stödjer sig på källor från 1996 och 
framåt. Där majoriteten är från 2008 och framåt. Lojalitet är ett begrepp som funnits 
med ett tag, därför används en bredare tidsperiod vid litteratursökningen inom området. 
Till exempel har definitionen, som används till att förklara begreppet, sitt ursprung i en 
källa från år 1996. I forskningsvärlden har det funnits ett intresse att fokusera på 
kunders lojalitet gentemot företagen (se till exempel Heskett et al., 1994). För att beröra 
detta används en källa från 1994 där författarna utformat en modell som sedan legat till 
grund för vidare forskning. Vilket var anledningen till att vi valt att använda den källan. 
Det mer komplexa lojalitetsförhållandet mellan en arbetsgivare och dess anställda kan 
ses som en generationsfråga (se till exempel Aruna & Anita, 2015). Denna 
generationsfråga berör de som tillhör Generation Y, vilka började träda in på 
arbetsmarknaden åren just innan millennieskiftet. Därför anser vi att till exempel en 
källa som används från 2004 är relevant och trovärdig eftersom dessa förändringar som 
är aktuell för oss att titta på, redan startade i början av millennieskiftet. Källor som 
används för att kartlägga olika faktorer som stärker anställdas lojalitet kommer från 
2004-2012. Källor som berör sambandet mellan lojalitet och karriärmöjligheter är från 
2010 och 2016. Avsnittet som beskriver den moderna synen på den närmaste chefen 
refererar till källor från 2009 och framåt, där merparten är endast ett par år gamla. 
Eftersom rubriken inkluderar ordet “moderna” ansåg vi att det var viktigt att dessa 
källor är av nyare karaktär.  
 
I utbildningsdelen är även här källorna relativt nya. På senare tid har det blivit alltmer 
vanligt att individer söker sig till högre utbildningar (se Mangino, 2014, s. 761). 
Eftersom denna förändring är aktuell är större delen av källorna från 2011 och framåt, 
där de äldsta är från 2007. De källor som används för att beskriva grundprincipen i 
person-organisation fit kommer från år 2002 och 2003. Resterande källor är från 2013 
och 2015, som förklarar begreppets relevans i dagsläget. De källor som berör området 
mobilitet och föränderliga karriärer kommer från 2004-2005 och 1999-2000. Varför 
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dessa källor har en äldre karaktär är för att det hör ihop med generationsfrågan samt de 
förändringar som skett på arbetsmarknaden, som har sin koppling till början av 
millennieskiftet. Området employee retention har en bred blandning av källor med 
fokus på källor från 2001, 2014 och 2015. En källa som används till att förklara och 
beskriva ett begrepp kommer från 2001. Den används eftersom begreppet utvecklades 
då. Kopplat till detta område använder vi en källa från 2014 som berör samma område 
och begrepp för att visa på dess aktualitet. Olika strategier kopplade till att behålla sina 
anställa inom företaget kommer från källor mellan åren 2012-2015. Detta för att 
säkerställa dess aktualitet och relevans i dagsläget.  
 
De vanligaste sökorden som har använts för att hitta relevanta vetenskapliga artiklar är: 
Career development, loyalty, career opportunities, transforming career, employee 
retention, education, career path, education level, effects of education, effects of 
leadership, recruitment costs, human captial och mobility.  
 
2.8	Källkritik	
Grundinställningen har varit att förhålla oss kritiska till de vetenskapliga artiklar och 
övrig litteratur som granskats under genomförandet av studien, vilket är något som 
Bryman & Bell (2013, s. 111) poängterar är viktigt för studiens trovärdighet. Källkritik 
handlar principiellt om att granska fakta för att säkerställa att den är tillförlitlig (Thurén, 
2013, s. 4). För att kunna göra detta har vi tagit hänsyn till fyra stycken källkritiska 
principer. Dessa är: äkthet, tidssamband, oberoende samt tendensfrihet (Thurén, 2013, 
s. 6).  
 
Äkthet innebär säkerställning av att källan är vad den utger sig för att vara (Thurén, 
2013, s. 17). Detta låter simpelt men gränsen kan stundtals vara hårfin, då det har blivit 
relativt vanligt med förfalskningar (Thurén, 2013, s. 63). Studien är till största del 
baserad på vetenskapliga artiklar som blivit fackligt granskade, med anledning att skapa 
ett arbete med hög trovärdighet. De källor som inte faller under denna kategori har blivit 
kritiskt granskade men ändå ansetts vara tillräckligt tillförlitliga för att kunna användas i 
studien. Konsekvent är att i de vetenskapliga artiklar som används i studien, har vidare 
undersökning gällande dess äkthet utförts genom att undersöka de artiklar som den 
aktuella artikeln refererat till. På så sätt har risken gällande att information förvrängs 
minskat. Den andra principen, tendens, fokuserar på att vissa källor kan anses partiska 
och därmed har ett intresse av att vinkla information på ett specifikt sätt (Thurén, 2013, 
s. 63). Thurén (2013, s. 63) förespråkar vidare att det är viktigt att forskare kommer ihåg 
att författare till de källor som används, sällan är helt objektiva. Det är därför 
fördelaktigt att söka många liknande källor för att kunna jämföra dessa och 
förhoppningsvis få olika perspektiv på samma ämne (Thurén, 2013, s. 64). Studien 
består av vetenskapliga artiklar som i många fall understrukit samma sak, med 
anledning till att vara säker på att resultat vid olika studier inte uppkommit endast på 
grund av subjektivitet. Olika aspekter av forskningen har också presenterats för att 
säkerställa att flertalet perspektiv blivit presenterade i studien.  
 
Den tredje källkritiska principen, tidssamband, poängterar att källor är mer trovärdiga 
desto nyare de är (Thurén, 2013, s. 31). Detta minskar risken för att informationen blir 
inaktuell eller att informationen feltolkas (Thurén, 2013, s. 31). Johansson Lindfors 
(1993, s. 89-90) anser dock att det finns en “aktualitetssjuka” som är kopplat till kravet 
på aktuella källor. Författaren förespråkar att många äldre källor inte behöver vara 
inaktuella bara för att de är av äldre karaktär (Johansson Lindfors, 1993, s. 89-90). I 
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studien har ett fokus legat på nyare källor för att vara i linje med tidssambands 
principen. Det finns dock vissa källor av äldre karaktär. Dessa har kritiskt granskats för 
att undersöka dess trovärdighet samt aktualitet. Som nämnts tidigare, i 
litteratursökningsdelen, har källornas ålder berott på vilket område källan berör samt 
vad källan används till. Till exempel om det är för att klargöra en definition eller om 
författarna grundat ett begrepp eller modell, har en äldre källa ansetts gångbar. Om det 
istället handlat om hur anställdas preferenser ser ut på arbetsmarknaden i dagsläget, har 
nyare källor använts. Istället för att bara fokusera på årtalen har ett fokus legat på att 
också väga in innehållet i viss äldre forskning för att inte drabbas av den nyss nämnda 
“aktualitetssjukan”. Ett exempel på detta är användandet av Heskett et al. (1994) som 
beskriver begreppet lojalitet på ett grundläggande sätt. De äldre källor som används i 
studien har legat till grund för nyare källor samt även påvisat på liknande resultat och 
teoretisk uppbyggnad. De har därför ansetts vara trovärdiga och aktuella och tar stöd av 
Johansson Lindfors (1993, s 89-90) som, enligt ovan, anser att äldre källor fortfarande 
kan var aktuella. Slutligen finns oberoendeprincipen, som menar att källor ger en högre 
trovärdighet om de inte är beroende av varandra (Thurén, 2013, s. 34). Desto fler källor 
som pekar åt ett visst håll, desto mer troligt är det att påståendet stämmer (Thurén, 
2013, s. 34). Som tidigare nämnt i samband gällande tendensprincipen, har detta försökt 
tillämpas. Särskilt vid delar av den teoretiska referensramen när något ansetts varit 
särskilt relevant för studien.  
 
2.9	Teorival	
Genom att utgå ifrån det initiala intresset för ämnet, de anställda som resurs, började vi 
undersöka det berörda forskningsfältet med personalomsättning som grund. Genom den 
grundläggande kunskap som förvärvades, kunde ett samband mellan olika teorier 
fastställas. Detta samband illustrerades med hjälp av en modell som kom att ligga till 
grund för valet av studiens teori, se figur 1. Modellen ämnar beskriva hur 
problemfrågeställningen hänger samman med den presenterade problembakgrunden. 
Detta är i linje med att valet av teorier bör ha en tydlig koppling till 
problemformuleringen (Johansson Lindfors 1993, s. 87). Vidare har det varit väsentligt 
för studien att finna teorier som binder samman begreppen, för att visa på sambandet 
mellan dem. Modellen visar initialt en koppling mellan det valda problemet, hög 
personalomsättning, och det första steget i vad vi ser som en möjlig lösning, lojalitet. 
Lojalitetsteorierna används för att klargöra vad lojalitetsförhållandet bygger på mellan 
en anställd och dess arbetsgivare samt lojalitetens positiva effekter. Här finns det teorier 
som menar att karriärmöjligheter kan vara en del i det som arbetsgivare kan erbjuda sina 
anställda i utbyte mot lojalitet. Teorier bundna till PO fit, som också ingår i modellen, 
ämnar till att förklara vikten av att tillgodose de anställdas behov för att kunna behålla 
de anställda inom företaget. I samband med PO fit har vi i vår studie velat undersöka 
om utbildning är en faktor som påverkar behovet som de anställda har, särskilt kopplat 
till deras behov av karriärmöjligheter. Därför har vi också involverat teorier som bygger 
på humankapital och hur utbildningsnivån påverkar individer, bland annat i hanterandet 
av karriären. Begreppet karriär, som har en koppling till karriärmöjligheter, blir i arbetet 
belyst med olika teorier. Bland annat för att uppmärksamma de förändringar som skett 
och hur det påverkat mobiliteten och arbetsmarknaden, men även hur en individs karriär 
påverkas av olika faktorer. Erbjudandet av karriärmöjligheter är också kopplat till 
teorier om att stärka lojalitetsförhållandet mellan den anställde och arbetsgivaren. Det är 
ett sätt att tillgodose de eventuella behov som de anställda har och handlar om hur väl 
överensstämmelsen i PO fit är. Slutligen har vi tittat närmare på teorier kopplade till 
employee retention, vilket vi ser som målet med den möjliga lösningen. Dessa teorier 
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beskriver vad företag behöver fokusera på för att kunna minska sin personalomsättning. 
Vidare har teorier kopplade till vikten av närmaste chefen blivit uppmärksammade. 
Detta på grund av att det visat sig vara en avgörande faktor i uppbyggandet för att skapa 
ett lojalitetsförhållande samt att det också har en stark koppling till de behov och krav 
som anställda ställer på sin arbetsgivare idag.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figur	3:	Författarnas	egen	modell.	

Modellen som vi skapat försöker förklara vår tankegång hur en hög personalomsättning 
är ett problem för företag i dagsläget. En möjlig lösning på problemet (employee 
retention) har en koppling till de anställdas lojalitet. Eftersom lojalitet bygger på ett 
ömsesidigt förhållande, innebär det att företaget måste erbjuda någon typ av förmån till 
de anställda i utbyte mot att de anställda ska blir lojal gentemot företaget. Hur väl 
företaget kan tillgodose de anställdas behov (PO-fit) är kopplat till både de anställdas 
lojalitet samt deras vilja att stanna kvar (employee retention). Ett behov som kan ingå i 
PO fit är karriärmöjligheter. Vi vill med vår studie undersöka om utbildningsnivån har 
en påverkan på behovet de anställda har gällande karriärmöjligheter samt om 
erbjudandet av karriärmöjligheter påverkar viljan att stanna kvar i företaget. 
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3.	Teoretisk	Referensram		
I den här delen av uppsatsen kommer forskning som genomförts inom de områden som 
är kopplade till studien, att redogöras för. De forskningsfält som kommer att behandlas 
är kopplade till den modell som tidigare har presenterats, se figur 1. Det innebär att 
relevanta teorier och begrepp för studien kommer att presenteras. Denna del ämnar 
skapa förståelse för senare delar av uppsatsen; metod, empiri samt analys och 
diskussion. Kapitlet är indelat i sex olika delar; lojalitet, moderna synen på den 
närmaste chefen, utbildning, Person-organisation fit, mobilitet och föränderliga 
karriärer samt att behålla anställda inom företaget.  
 
3.1	Lojalitet	
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figur	 4:	 Lojalitet. Figuren åskådliggör att denna del av teorin kommer behandla modellens 
lojalitetsdel.  

Precis som många andra begrepp finns det ett stort antal definitioner av ordet lojalitet. I 
denna studie har vi valt följande definition som Reichheld (1996, s. 48) myntade: 

 
“the willingness to make an investment or personal sacrifice to strengthen a 

relationship” 
 
Vår tolkning av definitionen, sett i studiens sammanhang, är att 
arbetsgivaren/arbetstagaren gör någon form av kortsiktig uppoffring för att kunna stärka 
den långsiktiga relationen mellan dem. Det är denna definition som vi kommer att utgå 
ifrån framöver i uppsatsen.   
 
Lojalitet är en viktig faktor som påverkar huruvida de handlingar som de anställda utför 
är positiva eller negativa för företagen (Kumar & Shekhar, 2012, s. 101). Begreppet 
employee loyalty beskriver Kumar & Shekhar (2012, s. 101) är kopplat till beteendet 
hos de anställda och söker förklara de anställdas vilja att stanna kvar i företaget, 
medarbetarnas engagemang och produktivitet samt huruvida de har ett altruistiskt 
beteende. Vidare menar Kumar & Shekhar (2012, s. 101) att forskning som gjorts inom 
området visar på att lojalitet innebär att individen gör sitt bästa när den är hängiven en 
särskild organisation. Därför är nivån på de anställdas lojalitet en avgörande faktor för 
företagets framgång (Kumar & Shekhar, 2012, s. 103), eftersom allt annat än produktiva 
och engagerade anställda kostar för företagen (Kumar & Shekhar, 2012, s. 102).  
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Enligt Ineson et al. (2013, s. 33) kan lojalitet ses som en synonym till 
kostnadsbesparing. Andra forskare menar också på att det är den absolut viktigaste 
faktorn för finansiell framgång (Finnie & Randall, 2002, s. 25-26). Anledning till det är 
att anställdas lojalitet har påvisats korrelera positivt med kundnöjdhet och lojalitet som i 
sin tur är kopplat till högre intäkter (Chang et al., 2010, s. 1302; Heskett et al, 1994, s. 
118-119; Matzler & Renzl, 2006, s. 1261). Eftersom kundnöjdhet är av yttersta vikt 
inom serviceindustrin bör ett vinstdrivande serviceföretag etablera tydliga kopplingar 
mellan anställdas nöjdhet, lojalitet, kunders lojalitet samt produktivitet (Heskett et al, 
1994; 2008, s. 164). Heskett et al. (1994) utvecklade en modell där de förklarar hur 
anställda som är nöjda och trivs kommer att prestera bättre samt att de blir lojala och 
stannar i företaget. Detta i sin tur smittar av sig på kunderna som upplever en bättre 
service och därmed också blir lojala gentemot företaget (Heskett et al, 1994; 2008, s. 
165). Nöjda och återkommande kunder kommer i slutändan leda till större intäkter för 
företaget (Heskett et al, 1994; 2008, s. 165).  
 

 
 
Figur	5:	Modell	av	Heskett	et	al. Modell för anställdas lojalitet, kunders lojalitet och företagets 
intäkter av Heskett et al. (2008; reviderad) 

I och med att lojalitetsförhållandet handlar om att det ska ske ett utbyte mellan parterna 
menar Kumar & Shekhar (2012, s. 102) att företagen behöver skapa en stabil och 
utmanande arbetsplats för att förtjäna de anställdas lojalitet. Vidare menar författarna att 
då den gamla traditionella synen på lojalitet har blivit inaktuell genererar det i ett behov 
att skapa nya former av lojalitetsbaserade utbyten. Det betyder att det ställs nya 
förväntningarna på de båda parterna (Kumar & Shekhar, 2012, s. 102). Kumar & 
Shekhar (2012, s. 103) hävdar även att anställda har en vilja att känna sig känslomässigt 
kopplade till deras arbete. Det är något företagen med fördel kan dra nytta av genom att 
ta hänsyn till de ömsesidiga behov som finns och omdefiniera ordet lojalitet, så det 
tillfredsställer de aktuella behov som finns för både organisationen och de anställda 
(Kumar & Shekhar, 2012, s. 103).  
 
Israeli & Barkan (2004, s. 33) genomförde en studie som visar på att lön och varierande 
arbetsuppgifter är två av de faktorer som anställda värderar mest och är starkast kopplad 
till deras arbetstillfredsställelse. Arbetstillfredsställelse är en relevant faktor att titta 
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närmare på eftersom den ofta är kopplad till anställdas lojalitet och deras vilja att stanna 
kvar inom ett företag (Madlock & Booth-Butterfield, 2012, s. 29). I en senare del av 
studien som Israeli & Barkan (2004, s. 37) genomförde kunde de dock påvisa att det 
finns andra faktorer som kan påverka de anställdas intention att stanna och förbli lojal 
mot organisationen. I studien visar Israeli och Barkan (2004, s. 37) att anställdas 
arbetstillfredsställelse ökade efter att företaget arrangerat ett socialt evenemang. Detta 
sociala evenemang skedde på ett hotell där de anställda fick i uppgift att tillsammans 
omdekorera lobbyn med hjälp av återvunnet material (Israeli & Barkan, 2004, s. 28). 
Experimentet blev en succé och de anställda uppskattade att få interagera med personal 
från andra avdelningar, att få variation i det dagliga arbetet och att få umgås på ett mer 
informellt sätt (Israeli & Barkan, 2004, s. 29). Detta ledde till att de anställda ändrade 
uppfattning och att lönen därefter inte längre var en lika viktig faktor (Israeli & Barkan, 
2004, s. 37). Utöver dessa resultat var relationen till kollegorna en av de viktigaste 
faktorerna till arbetstillfredsställelse (Israeli & Barkan, 2004, s. 33). 
Arbetstillfredsställelse har visat sig vara högst hos de anställda som har personliga 
relationer med sina kollegor (Madlock & Booth-Butterfield, 2012, s. 28). Samtidigt som 
en negativ relation påverkar arbetstillfredsställelsen negativt, vilket i sin tur har kunnat 
leda till att anställda lämnar ett företag (Madlock & Booth-Butterfield, 2012, s. 28). 
Flexibelt arbetsupplägg har också visat sig vara en positiv faktor som korrelerar med 
anställdas arbetstillfredsställelse och deras vilja att stanna kvar i företaget (Jacob et al., 
2008, s. 157).  
 
Då flera sociala faktorer påverkar de anställdas lojalitet är en utgångspunkt att erbjuda 
sina anställda något mer än “bara” ett jobb. Enligt Kumar & Shekhar (2012, s. 103) kan 
detta exempelvis vara att säkerställa att de anställda upplever sitt arbete i företaget som 
en givande del i sin karriär. Om företaget väljer att investera i de anställda genom att 
erbjuda utbildning och utvecklingsmöjligheter är de anställda mer benägna att investera 
av sig själva i företaget (Kumar & Shekhar, 2012, s. 103). En studie som genomfördes 
av Chang et al. (2010, s. 1302) har visat på att om de anställda blir erbjuden möjlighet 
till utveckling känner de en högre arbetstillfredsställelse och blir mer hängivna sin 
arbetsgivare. I linje med detta menar Kumar & Shekhar (2012, s. 101) att den upplevda 
lojaliteten en anställd känner gentemot ett företag och dess fokusering på sin egen 
karriär behöver inte vara två skilda aspekter, de kan i många fall vara nära besläktade 
med varandra. Den kunskap och kompetens som den anställde är i behov av för att 
utveckla sin egen karriär kan vara väsentlig att tillgå också för företaget den arbetar 
inom (Kumar & Shekhar, 2012, s. 101). Genom att företaget hjälper och uppmuntrar sin 
anställde att förvärva sitt behov av utveckling är det inte bara den enskilde anställde 
som utvecklas och gynnas, utan även företaget som indirekt får tillgång till nya 
kompetenser (Kumar & Shekhar, 2012, s. 101). Kumar & Shekhar (2012, s. 101) hävdar 
därför att företaget kan främja lojalitet genom att säkerställa att både den anställde och 
företagets behov tillgodoses genom att erbjuda interna karriärmöjligheter. 
 
Efter att vi har presenterat denna teoridel som berört området lojalitet kan vi se att 
lojalitetsförhållandet är baserat på ömsesidighet och bygger på att parterna gör 
investeringar för att förhållandet ska stärkas. I vårt fall är det intressant att se vad för 
slags investeringar som anställda vill att dess arbetsgivare ska erbjuda för att de 
anställda i sin tur ska investerar med sin lojalitet till företaget. Lön är en faktor som har 
visat sig vara väsentlig för anställdas motivation och vilja att stanna i företaget. Men det 
har också påvisats att det är viktigt med sociala faktorer och mjuka värden så som 
aktiviteter och relationer till kollegor. Vidare har interna karriärmöjligheter blivit belyst 
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för att vara en betydande faktor för höjd lojalitet. Eftersom vi vill se hur viktig interna 
karriärmöjligheter är, i förhållande till andra faktorer, ämnar studien att undersöka andra 
faktorer som har visats sig vara betydande för anställdas vilja att stanna kvar inom ett 
företag. De faktorer som har presenterats i denna del är lön, varierande arbetsuppgifter, 
flexibelt arbetsupplägg, sociala evenemang samt relationen till kollegor och chefer. 
Dessa har därför en relevans för studien.  
 
Eftersom fallföretaget är ett rekryterings- och bemanningsföretag, är det av intresse att 
titta på de effekter som lojalitet har på kunder och företagets intäkter. Det visar på hur 
aktuellt det är för företagen att stärka lojaliteten hos sina anställda eftersom det inte bara 
påverkar deras vilja att stanna kvar i företaget, utan även indirekt påverkar nivån på 
servicen som de anställda levererar och hur nöjda och lojala kunderna blir. En insats i 
att höja de anställdas lojalitet kan på så sätt inte bara innebär minskade 
personalomsättningskostnader, utan det kan också innebära ökade intäkter. Vilket 
stärker motiven till att det är aktuellt för särskilt serviceföretag att titta närmare på, med 
andra ord, bland annat vårt fallföretag.  
 
Som tidigare nämnt är begreppet employee loyalty kopplat till de anställdas vilja att 
stanna kvar i företaget. Detta går också i linje med det som Heskett et al. (1994) 
beskriver och visar i sin modell att employee retention är synonymt med lojalitet. 
Därför har vi valt att fortsättningsvis i uppsatsen se anställdas lojalitet och de anställdas 
vilja att stanna kvar i företaget som synonymer till varandra. 
 
3.2	Den	moderna	synen	på	den	närmaste	chefen	
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
	

	
Figur	6:	Den	moderna	synen	på	närmaste	chefen. Figuren åskådliggör att denna del av teorin 
kommer behandla delarna lojalitet, PO-fit och karriärmöjligheter.  

Förutom sociala faktorer finns det demografiska faktorer som påverkar lojalitet. Bland 
annat har lojalitet visat sig variera beroende på vilken generation som individen 
kommer ifrån (Aruna & Anita, 2015, s. 94). Aruna & Anita (2015, s. 94) hävdar att 
Generation Y tenderar vara mindre lojala gentemot arbetsgivaren och mer lojala mot sitt 
arbete. För denna generation är det, till skillnad från tidigare generationer, viktigt att få 
fortlöpande feedback (Herbison & Boseman, 2009, s. 34). Därför är det nödvändigt att 
öka kommunikationen mellan medarbetarna och den närmaste chefen för att kunna 
behålla de anställda som tillhör Generation Y (Herbison & Boseman, 2009, s. 33). De är 
i behov av att få tydlig, positiv och fortlöpande feedback (Herbison & Boseman, 2009, 
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s. 34). Herbison & Boseman (2009, s. 34) menar således att årliga utvärderingar är 
alldeles för bristande i sin frekvens för att tillgodose Generation Y’s behov. Kontakten 
behöver inte ske ansikte mot ansikte utan kan också ta form via mail eller andra 
textmeddelanden (Herbison & Boseman, 2009, s. 34). Vidare hävdar Herbison & 
Boseman (2009, s. 34) att Generation Y behöver få visa sin chef vad de kan och sedan 
få feedback för att uppmuntra deras engagemang. Herbison & Boseman (2009, s. 34) 
menar på att det kan liknas vid ett barn som försöker få uppmärksamhet och bekräftelse 
från sina föräldrar. 
 
Trots att ledarskap alltid har varit viktigt för produktiviteten, är Generation Y mycket 
mindre förlåtande än andra generationer när det kommer till dåligt ledarskap (Herbison 
& Boseman, 2009, s. 34). Konsultbolaget Wise Group utförde under 2015 en studie som 
visade att goda chefer gör oss lyckligare, och vice versa med negativt ledarskap 
(Wohlfahrt, 2015). Det gick även att se ett negativt samband mellan de som ansåg att 
sin chef var bra och den stressnivå de upplevde (Wohlfahrt, 2015). Följaktligen, desto 
mindre de anställda uppskattade sin chef, desto högre stressnivå upplevde dem 
(Wohlfahrt, 2015). Detta är relevant eftersom studier har visat att negativ påverkan på 
anställdas välbefinnande och en växande stressnivå ökar sannolikheten att individerna 
lämnar företaget (Gould-Williams, 2007, s. 1641; van der Vaart et al., 2013 s. 364).  
 
Enligt Uhl-Bien (2006, s. 671) är ledarskap relationell och kan inte observeras genom 
att undersöka olika ledaregenskaper och ledarskapsstilar. Det är istället väsentligt att se 
till hur de anställda upplever ledaren och relationen mellan dem (Uhl-Bien, 2006, s. 
671). Dulebohn et al. (2012) genomförde en studie som kunde stärka det som Uhl-Bien 
(2006) konstaterat. I studien fastställde forskarna att det inte finns en koppling mellan 
särskilda ledaregenskaper och påverkan hos de anställda, utan att det är den anställdes 
uppfattning av relationen med sin chef som påverkar de anställda (Dulebohn et al., 
2012, s. 1739-1740). En ledare som engagera sig i att uppmuntra, ge feedback, delar ut 
belöning vid goda prestationer och som frambringar vision har visats skapa bättre 
relationer med de anställda (Dulebohn et al., 2012, s. 1738). Det är eftersom ett sådant 
beteende visar på att chefen är villig att investera i relationen till den anställde vilket gör 
att den anställde vill göra det samma och ger mer av sig själv än vad som förväntas 
(Dulebohn et al., 2012, s. 1738). Den upplevda relationen visade sig i Dulebohn et al.’s 
(2012, s. 1734) studie ha en påverkan på flertalet beteenden och attityder hos de 
anställda. Bland annat har en bra relation en negativ påverkan på de anställdas intention 
att lämna företaget och en positiv påverkan på deras prestation (Dulebohn et al., 2012, s. 
1735). Det visade sig att också att en bättre relation mellan chefen och den anställde har 
positiv påverkan på de anställdas engagemang och hängivenhet till företaget (Dulebohn 
et al., 2012, s. 1735).  
 
Utöver studien som Dulebohn et al. (2012) genomförde, menar Liao et al. (2009, s. 
1812) att det finns flera studier som visar på att när anställda har en bättre relation till 
sin närmaste chef är den mer hängiven sin arbetsgivare, än de som har en sämre relation 
till sin chef. Denna typ av kvalitetsrelation mellan en anställd och dess chef bygger på 
en form av vänskap, acceptans och lojalitet (Liao et al., 2009, s. 1812). Att en anställd 
ska vara hängivet företaget den arbetar för är beroende av att chefen värnar om deras 
relation genom att erbjuda mer stöd och uppmärksamhet, ökad frihet i rollen som den 
anställde har samt ökat inflytande (Liao et al., 2009, s. 1812). Det har även visats att en 
god relation genererar i ökad arbetstillfredsställelse bland de anställda (Liao et al., 2009, 
s. 1812; Loi et al., 2014, s. 56). Organisationer har en tendens att förbise det faktum att 
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rollen som mentor och handledare inte alltid kommer naturligt för ledare (Torrington et 
al., 2011, s. 219). Torrington et al. (2011, s. 219) hävdar att det är därför vanligt att 
medarbetare blir befordrade till chefer utan att vara lämplig att klara av den 
handledande roll som posten ofta kräver. Konsekvensen som uppstår är att ledare visar 
för lite intresse och engagemang till sina underordnade, då de varken förstår vikten av 
eller har rätt kompetens till att vägleda och uppmärksamma de anställda (Torrington et 
al., 2011, s. 219).  
 
Vidare har Geer & Pittelkow (2016, s. 24) genomfört en studie på ekonomer som visat 
att många anställda diskuterar karriärmöjligheter med sina chefer mer sällan än de 
skulle vilja. 82 procent skulle vilja diskutera karriärmöjligheter varje kvartal eller 
årligen, men det visade sig att endast 55 procent gjorde det (Geer & Pittelkow, 2016, s. 
24). 40 procent av de som deltog i studien menade på att de aldrig hade samtal med sin 
chef om karriärmål och vilka förväntningar som finns på dem för att de ska kunna nå dit 
de vill (Geer & Pittelkow, 2016, s. 24). Geer & Pittelkow (2016, s. 24) hävdar att samtal 
mellan den anställde och den närmaste chefen gällande karriärutveckling är viktiga och 
har långsiktiga konsekvenser. Genom att diskutera karriärvägar med de anställda ökar 
deras anställningstillfredställelse, främjar produktiviteten samt att chansen är större att 
talanger stannar kvar i företaget (Geer & Pittelkow, 2016, s. 24). Trots att arbetsgivaren 
inte alltid kan erbjuda befordringar baserade på prestationer menar Geer & Pittelkow 
(2016, s. 24) att det är lämpligt att diskutera karriärvägar med sina anställda. Risken att 
de anställda ändå slutar finns alltid, men sannolikheten att de gör det är högre om inte 
chefen uppmuntrar till diskussion och samtal (Geer & Pittelkow, 2016, s. 24). Samtal 
gällande karriärutveckling är inte något som kommer ge utfall på en gång, utan är en 
långsiktig process (Geer & Pittelkow, 2016, s. 25). Därför kan det finnas svårigheter för 
chefer att prioritera dessa samtal (Geer & Pittelkow, 2016, s. 25). 
 
Denna teoridel visar på den relevans som den närmaste chefen har i koppling till att 
stärka de anställdas lojalitet samt att kunna tillgodose deras behov. Eftersom det visats 
på att engagerat beteende och relationsbyggande handlingar hos chefer har påverkan på 
de anställdas vilja att stanna och förbli lojala gentemot företaget, vill vi titta närmare 
vilken betydelse de anställda anser att den närmaste chefen har för deras vilja att stanna 
kvar samt betydelsen kopplat till deras karriär. Vidare är vi intresserade av att 
undersöka hur fallföretagets anställda ser på karriärsamtal med sin chef eftersom studien 
som genomfördes på ekonomer visade att de anställda ville diskutera karriärmöjligheter 
med sin chef oftare än de gjorde. Efter att vi i denna del har presenterat generation som 
en demografisk faktor som påverkar lojalitet kommer vi i nästa del att beröra utbildning 
som en ytterligare demografisk faktor. 
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3.3	Utbildning	
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
	

	
	
	
Figur	7:	Utbildning. Figuren åskådliggör att denna del av teorin kommer behandla modellens 
utbildningsdel.  

Forskning har, som tidigare nämnts, visat på att utbildningsnivå är en demografisk 
faktor med en påverkan på lojalitet. Med denna studie vill vi undersöka om det är en 
faktor som har en påverkan på preferensen och behovet av interna karriärmöjligheter. I 
dagens läge krävs det en högre kompetens för att nå individuell framgång (Mangino, 
2014, s. 761). Det har inneburit att det blivit allt vanligare att individer söker sig till 
högre utbildningar, såsom högskola, eftersom det nu är den säkraste vägen till en bra 
karriär (Mangino, 2014, s. 761).  
 
Humankapital är ett samlingsbegrepp för en individs utbildning, kompetenser, 
färdigheter och talanger (Harris et al., 2015, s. 104). Människor utvecklar på så sätt sin 
portfölj av humankapital genom att utvecklas personligt, via utbildning samt genom 
yrkesmässiga framsteg (Harris et al., 2015, s. 103). Behovet av vad portföljen behöver 
innehålla ser olika ut beroende på vilken karriärväg som är aktuell för individen (Harris 
et al., 2015, s. 103). Harris et al. (2015, s. 103) menar därför att det är viktigt att 
individen har den samling av humankapital som är värdefull för den aktuella karriären 
som personen vill avancera inom. Till exempel kan individen behöva göra investeringar 
i att förvärva utbildning eller träning för att utveckla sitt humankapital, så att det är i 
linje med det som krävs för att avancera inom den specifika karriären (Harris et al., 
2015, s. 103). När en individ flyttar sig framåt längs en karriärväg kommer kriterierna 
se olika ut för vad som krävs för att avancera ytterligare. (Harris et al., 2015, s. 104)  
 
En dimension inom humankapital är företagsspecifik humankapital (Mahoney & Kor, 
2015, s. 297). Mahoney & Kor (2015, s. 297) menar att förärvningen av företagsspecifik 
humankapital sker när den anställde har tillbringat en tid inom ett och samma företag. 
Då har den fått möjlighet att förvärva värdefull erfarenhet genom integrering med 
företagets unika resurser och dess medarbetare (Mahoney & Kor, 2015, s. 297). 
Integreringen sker när den anställde utför olika arbetsuppgifter samt socialiserar med 
andra personer inom företaget (Mahoney & Kor, 2015, s. 297). Denna typ av kunskap 
kan utgöra en stor tillgång till företagets möjlighet att utvecklas (Mahoney & Kor, 2015, 
s. 297). Anledningen till det hävdar Mahoney & Kor (2015, s. 297) är att medarbetarna 
har en djupare förståelse för företagets fysiska, tekniska och kunskapsbaserade resurser 
och har därför större insikt i att utveckla dessa resurser. Således är denna typ av 
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kunskap starkt kopplad till företagets tillväxtmöjligheter (Mahoney & Kor, 2015, s. 
297). Det får som konsekvens att nyanställda behöver tid på sig att förvärva denna 
specifika kunskap för att bli fullt effektiva och produktiva (Mahoney & Kor, 2015, s. 
298). Vilket i sin tur betyder att när företaget förlorar medarbetare som frivilligt säger 
upp sig, innebär det en förlust för företaget på grund av den förlorade produktiviteten 
(Mahoney & Kor, 2015, s. 298). 
 
När en individ blir mer kunnig och produktiv i sin yrkesroll, i samband med upprepade 
arbetsuppgifter samt feedback från chefer och medarbetare, påverkar det individen och 
dess syn på byte av yrke och karriär (Carless & Arnup, 2011, s. 82). Enligt Carless & 
Arnup (2011, s. 82) kan denna förvärvade skicklighet ses som en investering i 
humankapitalet och leder därför till en minskad sannolikhet till ett byte av 
yrke.  Således hävdar Carless & Arnup (2011, s. 82) att desto mer en individ har 
investerat i en särskild utbildning desto större är sannolikheten att individen stannar i 
den karriären som utbildningen är ämnad till. Argumentet som Carless & Arnup (2011, 
s. 82) lutar sig emot är att individen upplever att alternativkostnaden till att lämna sin 
karriär är för stor. På så sätt tenderar en individ med högre utbildningsnivå att stanna 
inom samma karriär längre än de individer som har lägre utbildningsnivå (Carless & 
Arnup, 2011, s. 82). Vidare kan arbetstagare, som är mer utbildade, också ha ett större 
urval av uppgifter som de behärskar och har större möjlighet till att lära sig ytterligare 
yrkeskunskaper på arbetsplatsen jämfört med lågutbildade arbetstagare (Carless & 
Arnup, 2011, s. 82). Parrado et al. (2007, s. 454) genomförde en studie som visade på 
att välutbildade arbetstagare bytte yrke mindre frekvent. Däremot har det även blivit 
påvisat att när individer utvecklar sina färdigheter kan det leda till tankar att byta 
karriärbana (Donohue, 2007, s. 271). Detta motsägande argument förmedlar att desto 
högre utbildningsnivå samt ju fler färdigheter och erfarenheter som en arbetstagare har 
förvärvat i sitt yrke, desto högre är sannolikheten att individen byter karriär (Carless & 
Arnup, 2011, s. 82). Det motiveras med att en högutbildad person har lättare att 
förvärva nya färdigheter och kompetenser, vilket leder det till att den är mer benägna att 
byta karriär (Carless & Arnup, 2011, s. 82). Lågutbildade är mer begränsade i 
arbetsrelaterade färdigheter och har på så sätt mindre möjlighet att ändra sin 
karriärsbana (Carless & Arnup, 2011, s. 82). Enligt Donohue (2007, s. 271) har också 
de med högre motivation till att lära sig nya färdigheter större benägenhet till att byta 
karriär. Definitionen som vi tidigare använt till karriär menar på att karriär innefattar 
alla händelser som sker i en individs arbetsliv. I och med att vi använt den definitionen 
kommer vi utgå ifrån att individer inte kan byta karriär, de kan endast byta yrken. 
Därför kommer de motsägande argumenten undersökas gällande utbildningsnivå och 
tendensen att byta yrke. 
 
Som tidigare nämnt har det blivit allt vanligare att individer söker sig till högre 
utbildningar, såsom högskola. Under studien kommer utbildning därför innebära 
eftergymnasial utbildning av någon form eftersom det anses som mest relevant för 
studien. Utbildning som faktor känns särskilt intressant eftersom Carless & Arnup 
(2011), Donohue (2007) och Parrado et al. (2007) visar på att det finns motsägande 
studier inom området. Då Carless & Arnup (2011) menar på att en individ upplever en 
viss alternativkostnad för att byta yrke när personen har investerat i en högre utbildning, 
ämnar vi att titta på om det också har en påverkan på de preferenser och behov 
individen har av interna karriärmöjligheter. I nästa teoridel kommer vikten av att förstå 
de anställdas behov att behandlas djupare.  
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3.4	Person-organisation	fit	
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
	

Figur	8:	PO	fit. Figuren åskådliggör att denna del av teorin kommer behandla området PO-fit i 
modellen.  

Att förstå de anställdas behov är en central del i företagens HR-arbete. (Malik & 
Subramanian, 2015, s. 212) Det är viktigt för ledningen att förstå att varje enskild 
individ erhåller särskilda förväntningar när de börjar arbeta för ett visst företag (Malik 
& Subramanian, 2015, s. 213). Förväntningar kan se olika ut och är unika för varje 
medarbetare (Malik & Subramanian, 2015, s. 213). Det beror bland annat på att de 
anställda i större utsträckning kommer från olika kulturer och generationer, där de kan 
befinna sig i olika karriärsteg samt att de har olika erfarenheter och personligheter 
(Malik & Subramanian, 2015, s. 213). Alla dessa faktorer påverkar hur deras 
förväntningar ser ut samt vilka behov och värderingar de har (Malik & Subramanian, 
2015, s. 213). Utifrån förväntningarna och behoven kommer varje anställd att utvärdera 
sin arbetsgivare och arbetsplats (Malik & Subramanian, 2015, s. 213). Faktorer som är 
med i utvärderingen och som anställda prioriterar är exempelvis lön, möjlighet till 
befordran, chefer och arbetskamrater (Malik & Subramanian, 2015, s. 213). Det är 
likaså viktigt för företagen att ha förståelse för att karriärutveckling är en process som 
fortlöper kontinuerligt under en individs livslängd (Malik & Subramanian, 2015, s. 
212). Det innebär att individens förväntningar kommer ständigt att undergå förändringar 
(Malik & Subramanian, 2015, s. 212). Förändringarna sker när individen bland annat 
utvecklas i samband med ökad erfarenhet och påverkar hur den anställde uppfattar sitt 
arbete och sin arbetsplats (Malik & Subramanian, 2015, s. 212). Flertalet forskare har 
undersökt hur skillnaden mellan de anställdas förväntningar och faktiska uppfattning 
om arbetet påverkar arbetsresultat, engagemang och personalomsättning (Malik & 
Subramanian, 2015, s. 213). Bland annat har Kowske et al. (2010, s. 276) kommit fram 
till att Millenniegenerationen, som Generation Y även brukar kallas, är mer positiva till 
att få möjlighet till karriärutveckling än tidigare generationer. Vidare kom de också 
fram till att denna generation reagerade mer positivt på att bli uppmärksammade och få 
bekräftelse än tidigare generationer (Kowske et al., 2010, s. 276), vilket stärker det som 
nämnts tidigare i utbildningsdelen och den del som berörde synen på närmaste chefen.  
 
I och med att de anställda har blivit alltmer sedda som företagens mest värdefulla 
resurser, har forskare fått ett större intresse att titta på sambandet mellan PO fit och dess 
påverkan på anställdas beteende (Verquer et al., 2003, s. 473).  PO fit är baserat på 
samma teorier som menar att en individs beteende bestäms både av individens behov 
och mål samt individens uppfattning om huruvida miljön omkring individen kan 
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tillfredsställa dess behov och mål (Verquer et al., 2003, s. 473-474). PO fit handlar om, 
som tidigare nämnt, huruvida det finns en överenstämmelse mellan individen och 
företaget den arbetar för (Matanda et al. 2013, s. 1032). Överensstämmelsen berör både 
de egenskaper som båda parterna har, såsom värderingar och mål, samt hur väl de kan 
tillgodose varandras behov (Matanda et al. 2013, s. 1032). Begreppet består således av 
två delar; en del som tar hänsyn till hur organisationen och individen bidrar till att 
uppfylla varandras behov och den andra beaktar om organisationen och individen har 
liknande egenskaper (Verquer et al., 2003, s. 474). Begreppet Needs-supplies fit, som är 
en dimension på PO fit, är särskilt fokuserad på överenstämmelsen mellan de anställdas 
behov och den ersättning och belöning de får från företagen, i utbyte för den insats de 
bidrar med på arbetsplatsen (Cable & DeRue, 2002, s. 875). Exempel på ersättning kan 
vara lön, utbildning och andra förmåner (Cable & DeRue, 2002, s. 875). Hur väl 
överensstämmelsen ser ut mellan parterna i denna aspekt är särskilt relevant eftersom 
tillgång till den ersättning som arbetsgivaren kan erbjuda, kan anses som den primära 
anledningen till att individer väljer att träda in på arbetsmarknaden (Cable & DeRue, 
2002, s. 875).  
 
I en studie som Chew & Chan (2008, s. 513) genomförde fanns det en korrelation 
mellan nivån av PO fit och de anställdas hängivenhet till företaget och de anställdas 
vilja att stanna kvar i företaget. Därför menar Matanda et al. (2013, s. 1031) på att det är 
nödvändigt för företagen att implementera processer och aktiviteter som underlättar en 
högre nivå av PO fit. En ytterligare faktor som kan innefattas av PO fit är kongurensen 
mellan individen och organisationskulturen (Chew & Chan, 2008, s. 506). 
Organisationskulturen kan beskrivas som perceptionen av hur saker och ting blir utförda 
och fungerar inom en organisation samt normer och förväntningar hur individerna inom 
organisationen ska bete sig (Mahal, 2009, s. 38). Den kultur som finns inom en 
organisation och som en anställd är del av, kan därför ha en påverkan på PO fit. Kopplat 
till denna studie kan det innebära att det påverkar individernas behov och syn på interna 
karriärmöjligheter.  
 
PO fit hjälper oss att belysa vikten av att titta närmare på specifikt fallföretagets 
anställda. Detta eftersom Malik & Subramanian (2015) belyser vikten av att alla 
individer har olika förväntningar, behov och värderingar. Studien ämnar ge en inblick i 
hur överensstämmelsen, som PO fit bygger på, mellan fallföretaget och deras anställda 
kan förbättras. Den information vi får ut av att kartlägga de anställdas behov ämnar 
ligga till grund för företagets strategi att behålla sina anställda i företaget. Anledningen 
till att det är än mer relevant för företag idag att aktivt arbeta med att behålla sina 
anställda är, som tidigare nämnt, på grund av att individer har blivit mer mobila på 
arbetsmarknaden och att begreppet karriär har fått en ny betydelse. Detta kommer att 
beröras närmare i nästa del av teorin.  
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3.5	Mobilitet	och	föränderliga	karriärer	
 
	

	

	

	

	

	

	

	

Figur	 9:	 Mobilitet	 och	 föränderliga	 karriärer. Figuren åskådliggör att denna del av teorin 
kommer behandla områdena personalomsättning och karriärmöjligheter.  

Begreppet mobilitet ämnar till att beskriva människors rörelse inom och mellan 
organisationer (Hallqvist, 2005, s. 4). Det är kopplat till hur individer rör sig mellan 
arbetsgivare samt olika steg i sin karriärutveckling (Hallqvist, 2005, s. 4). Det finns 
både så kallad horisontell och vertikal mobilitet (Hallqvist, 2005, s. 4). Vertikal 
mobilitet innebär att individen rör sig uppåt i organisationens hierarki, med innebörden 
att den får ett större ansvar och därmed ökad befogenhet (Hallqvist, 2005, s. 4). 
Horisontella förflyttningar är kopplade till rörelse mellan olika funktioner eller yrken 
som är likvärdiga varandra i dess organisatoriska nivå samt ur ett ansvars- och 
befogenhetsperspektiv (Hallqvist, 2005, s. 4).  
 
För att mäta hur stor del av arbetsföra befolkningen anser att de trivs i sin nuvarande 
tjänst genomfördes en undersökning gällande detta (Aronsson et al, 2000). Studien 
visade att en stor del av respondenterna skulle vilja byta tjänst. Tjänster som var 
tidsbegränsade men ansågs mer attraktiva föredrogs i större utsträckning jämfört med 
den fasta anställning personerna hade i dagsläget (Hallqvist, 2005, s. 22). Begrepp som 
yrkesinlåsning och arbetsinlåsning används för att beskriva att den anställde befinner 
sig inom ett yrke och/eller en arbetsplats som den inte är intresserad av (Hallqvist, 2005, 
s. 22). Uppfyller den anställde båda dessa kallas det för en dubbelinlåsning, något som 
stämde för en femtedel av de tillfrågade i undersökningen (Hallqvist, 2005, s. 22). 
Faktorer som ålder och utbildningsnivå hade signifikanta skillnader då det visade sig att 
äldre generellt trivdes bättre än yngre på sin arbetsplats samt att högutbildade oftare 
trivdes bättre än lågutbildade (Parrado, et al., 2007, s. 435; Hallqvist, 2005, s. 22). 
Förutom att de “inlåsta” inte trivs på varken sin arbetsplats eller inom sitt yrke, upplever 
denna grupp i större utsträckning ohälsa men är paradoxalt nog mindre benägna att 
berätta vad de anser om arbetsvillkor och arbetsmiljön som rör dem (Hallqvist, 2005, s. 
22). 
 
Inom forskningens värld har det observerats en omvandling inom arbetslivet. Hallqvist 
(2005, s. 22) menar att arbetet ses mer som ett specifikt mål istället för endast en 
inkomstkälla, vilket tidigare var den framträdande synen på ett arbete. Mobilitet och 
kreativitet föredras numera av ungdomar när det gäller val av yrke (Hallqvist, 2005, s. 
22). Andra studier menar att karriären mer och mer handlar om identitetsutveckling 



	

31	
	

snarare än om konkreta positioner och yrkesroller (Gibson, 2004, s. 176-177). Hall et al. 
beskrev redan 1997 att människor långt ifrån alltid väljer sin karriär efter vad som 
efterfrågas på arbetsmarknaden (Sullivan, 1999, s. 457-458). Allt oftare är det 
möjligheten till självförverkligande samt att individen söker arbetsgivare som har 
liknande personliga värderingar som sig själv (Sullivan, 1999, s. 457-458). Detta är 
avgörande för huruvida individen kommer att stanna på sitt arbete och kan leda till att 
arbetstagaren överväger en helt ny karriär (Sullivan, 1999, s. 457-458). Sullivan (1999, 
s. 457-458) och flertalet andra forskare, enligt Hallqvist (2005, s. 9), har försökt förstå 
de förändrade karriärsbanorna med hjälp av att tillämpa de tillgängliga teorier som finns 
inom ämnet. Sullivan (1999, s. 457-458) kritiserar begreppet den gränslösa karriären, 
som nämnts tidigare, för att denna teori inte ökar förståelsen för ämnet. Sullivan (1999, 
s. 457-458) förespråkar däremot den andra kända teorin, den skiftande karriären, som 
understryker individers flexibilitet och självständighet när karriären utstakas. Det finns 
även kritik mot att forskare omfamnat denna förskjutning av karriärsbanor för okritiskt. 
Kirpal (2004) menar att det inte finns tillräckligt mycket empirisk data för att kunna 
styrka denna förändring som påstås ha skett (Kirpal, 2004, s. 199-200).  
 
Eftersom den förändring som skett på arbetsmarknaden gällande den ökade mobiliteten 
är kopplat till den hög personalomsättning, är det relevant att uppmärksamma i vår 
studie. Som tidigare nämnt, har mobiliteten lett till en mer individfokuserad och 
självständig syn på karriären. Därför vill vi undersöka om de anställda anser att de 
själva har största ansvaret för sin karriär eller inte. Nästa del av teorin, som även är den 
sista, är kopplat till lösningen av problemet av den höga personalomsättningen, det vill 
säga employee retention - att behålla anställda inom företaget.  
 
3.6	Behålla	anställda	inom	företaget	
 
	

	

	

	

	

	

	

	

Figur	 10:	 Behålla	 anställda	 inom	 företaget. Figuren åskådliggör att denna del av teorin 
kommer behandla områdena personalomsättning och employee retention.  

Anställda säger frivilligt upp sig från sin arbetsgivare av många olika anledningar 
(James & Mathew, 2012, s. 79). Vanliga skäl kan vara att de inte trivs på arbetet, har 
lågt engagemang och att stressnivå inom organisationen är hög (James & Mathew, 
2012, s. 79). Att anställda inte trivs kan i sin tur bero på för låg kompensation, dåligt 
anställningsskydd, monotona arbetsuppgifter eller dålig relation till chef och kollegor 
(James & Mathew, 2012, s. 79). Typ av industri, yrke, storlek hos organisationen eller 
arbetsort är bara några ytterligare exempel på anledningar som kan leda till att anställda 
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väljer att säga upp sig (James & Mathew, 2012, s. 79). Hela processen från att anställda 
väljer att lämna företaget till att en ersättare är på plats kräver mycket tid från ledningen 
(Dess & Shaw, 2001, s. 446). Dess och Shaw (2001, s. 446) menar att det också skapar 
press och stress för arbetsplaneringen. Vidare beskriver forskarna att en sänkt 
arbetsmoral och försämrad arbetskultur kan bli konsekvenser av en uppsägning (Dess & 
Shaw, 2001, s. 446). 
 
Som tidigare nämnts kan det vara problematiskt för företag att anställda slutar i hög 
utsträckning (James & Mathew, 2012, s. 79). Detta är ett globalt problem som inte är 
unikt för något specifikt land (James & Mathew, 2012, s. 79). Det finns dock vissa 
specifika situationer där det visats att anställda i lägre grad säger upp sig (Andersson et 
al, 2014, s. 51, 56). Detta gäller främst under recessioner då osäkerheten på 
arbetsmarknaden gör att individer i större andel avvaktar tills utbudet av nya tjänster 
ökar igen (Andersson et al, 2014, s. 51, 56). Studier som Parrado et al. (2007, s. 453-
454) genomförde för att se hur vanligt det var med frivilliga uppsägningar, visade att 
under perioden 1969-1993 ökade antalet frivilliga uppsägningar ju närmare 
millennieskiftet.  
 
Enligt Mitchell et al. (2001, s. 1103) brukar forskare dela upp modeller som kartlägger 
personalomsättning inom de traditionella och de “moderna”. De benämns inom 
citationstecken då majoriteten av dessa utvecklades under 90- och 00-talet (Mitchell et 
al., 2001, s. 1103). De traditionella modellerna kan även dessa delas in inom två 
kategorier; de som fokuserar på mobilitet och de som fokuserar på attityden till arbetet 
(Mitchell et al., 2001, s. 1103). Attityd till sin tjänst innefattar arbetstillfredsställelse 
och engagemang. Missnöjdhet har faktiskt inte kunnat påvisas förklara varför arbetare 
väljer att lämna en organisation enligt Hallqvist (2005, s. 21). Detta är något som också 
Mitchell et al (2001, s. 1102) poängterar och preciserar att attityden till arbetet spelar en 
relativt liten roll. Faktorer med större inflytande är engagemang och hängivenhet inom 
yrkesrollen för att faktiskt överväga att byta jobb (Blau & Lunz, 1998, s. 261-262). Den 
andra kategorin, mobilitet, fokuserar på hur individer ser på sina alternativ och även 
deras beteende när dessa individer söker olika tjänster (Mitchell et al., 2001, s. 1104). 
Korrelationen mellan dessa två faktorer har i flertalet undersökningar kunnat påvisas, 
om än med måttlig signifikans (Özcelik & Cenkci, 2014, s. 872-874). 
 
Mitchell et al. (2001, s. 1103) har utvecklat teorier baserat på olika studier där de sökt 
andra mindre traditionella förklaringsgrunder än nämnt tidigare gällande avsikt att 
lämna organisationen. Forskarna Lee och Mitchell (1994, s. 60) upptäckte att många 
individer trivs relativt bra med deras nuvarande tjänster men kan tänka sig att lämna 
tjänsten om någon typ av utlösande händelse inträffar. Begreppet job embeddeness 
utvecklades av Mitchell et al. (2001) i syfte att förklara vad som påverkar huruvida 
individer väljer att lämna en organisation eller inte. Uttrycket job embeddeness kan 
översättas till inbäddning. Denna inbäddning består av tre faktorer som är nära 
sammankopplade till varandra; sacrifice, links och fit (Mitchell et al., 2001, s. 1104-
1105). Desto fler och tätare kopplingar som finns innebär det att individen är mindre 
benägen att i slutändan lämna sin nuvarande organisation (Mitchell et al., 2001, s. 1104-
1105).  
 
Sacrifice innebär precis som det går att tyda sig till att individen offrar något (Mitchell 
et al, 2001, s. 1106). I detta fall rör det materiella (exempelvis dator och telefon) och 
psykologiska fördelar (exempelvis kollegor och arbetsuppgifter) (Mitchell et al., 2001, 
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s. 1106). Desto fler saker som en individ måste offra vid en eventuell uppsägning, desto 
mindre är sannolikheten att det inträffar (Mitchell et al., 2001, s. 1106). Vidare menar 
Mitchell et al (2001, s. 1106) att även om lön anses viktigt generellt, ska inte företagen 
underskatta vikten av att kunna erbjuda de anställda pensionssparande och andra 
förmåner, något som visats vara uppskattat. Andra faktorer som bör nämnas är icke-
materiella saker, så som att tvingas flytta på grund av byte av tjänst (Özcelik & Cenkci, 
2014, s. 872-874). Trots att den anställde har möjlighet att bo kvar kan det hände att 
resan till jobbet förlängs exempelvis (Özcelik & Cenkci, 2014, s. 872-874). Med andra 
ord finns det ett stort antal faktorer att ta hänsyn till då en individ överväger att byta 
tjänst (Özcelik & Cenkci, 2014, s. 872-874).  
 
Links syftar på en persons anknytningar till personer eller intuitioner, både formella och 
informella (Mitchell et al., 2001, s. 1104). Det hela kan ses som ett stort spindelnät där 
olika trådar går från individen till individens familj till arbetskollegor, vänner, 
sportklubbar och så vidare (Mitchell et al, 2001., s. 1104). Desto större detta spindelnät 
blir, desto mer förankrad blir individen (Mitchell et al, 2001., s. 1104). Det blir med 
andra ord ett större projekt att “bryta sig loss” och exempelvis flytta för en ny tjänst. 
(Mitchell et al., 2001, s. 1104) Tidigare forskning har visat att personer som blivit äldre, 
gift sig och skaffat barn är mindre benägna att byta arbete (Abelson, 1987, s. 382). 
Beroende på var i livet som personen befinner sig är anknytningarna olika många och 
olika starka (Abelson, 1987, s. 382). 
 
Slutligen beskrivs sista faktorn, fit, av forskarna som hur pass väl kompatibiliteten är 
mellan individen och organisationen (Mitchell et al., 2001, s. 1104-1105). Personens 
karriärplaner, värderingar och framtidsplaner behöver enligt forskarna passa ihop med 
kulturen och arbetsuppgifterna inom företaget för en hög kompatibilitet ska uppnås 
(Mitchell et al., 2001, s. 1104-1105). Denna aspekt kan jämföras med PO fit som 
tidigare nämnts i studien. Förutom att det krävs en överensstämmande fit mellan 
individen och organisationen, är det även viktigt att det finns en kompatibilitet mellan 
individen och andra samhällsaktiviteter (Mitchell et al., 2001, s. 1104-1105). Ett 
exempel på detta är om individen är sportintresserad och staden där jobbet finns har ett 
framstående hockeylag. Detta kan då komma att leda till en högre fit hos individen 
(Özcelik & Cenkci, 2014, s. 872-874). Sammanfattningsvis kan det sägas att desto 
högre kompatibilitet (fit) desto större är chansen att personen är knuten till det specifika 
företaget (Özcelik & Cenkci, 2014, s. 872-874). 
 
För att återkoppla och avsluta begreppet inbäddning kan det sägas att det inkluderar tre 
faktorer som påvisar varför personer väljer att stanna kvar på arbetsplatsen (Mitchell et 
al, 2001, s. 1104-1106). Faktorerna fit, links och sacrifice kan förklara varför vissa 
människor blir kvar och “fastnar” inom en organisation (Mitchell et al, 2001, s. 1104-
1106). Senare studier har bekräftat att denna modell, job embeddeness, kan prediktera 
anställdas avsikter att lämna sin tjänst (Bergiel et al, 2009, s. 205; Özcelik & Cenkci, 
2014, s. 876-879). I vårt fall verkar job embeddedness till att ge en ökad förståelse för 
varför individer väljer att stanna kvar på en arbetsplats. Sacrifice kommer vi till viss del 
att titta på i vår undersökning i samband med vilka faktorer som påverkar viljan att 
stanna kvar i företaget, där faktorn karriärmöjligheter kommer att jämföras med andra 
förmåner. Eftersom links är mer kopplat till faktorer som inte företaget styr över har vi 
valt att inte fokusera på den beståndsdelen i job embeddedness. Däremot, som tidigare 
nämnt, kommer vi att beröra hur kompabiliteten ser ut mellan vad företaget erbjuder för 
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karriärmöjligheter och med de behov medarbetarna har. Därför kommer vi att behandla 
faktorn fit i vår enkät.  
 
För att motverka att anställda i hög grad slutar har många företag utvecklat strategier för 
att behålla sina anställda inom organisationen (James & Mathew, 2012, s. 79). Höjd lön, 
utökandet av anställdas befogenhet, erbjudandet av möjlighet att köpa aktier i företaget 
eller möjlighet att arbeta flexibla timmar är några av de strategier som finns (James & 
Mathew, 2012, s. 79). Det har länge varit osäkert hur bra denna typ av strategier är och 
vilka som fungerar bäst (James & Mathew, 2012, s. 79). Här har det dock visat sig att 
flexibla arbetstimmar, utbildning och uppskattning har gett mycket goda resultat i form 
av sänkt personalomsättning (Vinit et al., 2013, s. 289-290). Det har också visat sig att 
lönen inte har en speciellt stor inverkan på om den anställde slutar eller stannar kvar 
(Soundarapandiyan & Ganesh, 2015, s. 5).  
 
Att på ett konkret sätt hantera sina anställda för att de ska stanna längre har enligt 
Vaiman (2008, s. 172) blivit en stor konkurrensfördel i vår starkt globaliserade värld. 
En studie fann att specifikt unga individer som inte arbetat mer än sex månader är 
särskilt benägna att säga upp sig jämfört med äldre och mer rutinerade kollegor (James 
& Mathew, 2012, s. 82). En annan studie utfördes av Ike et al. (2012, s. 384-385) där de 
undersökte eventuell korrelation mellan arbetstillfredsställelse, kön och anställningstid. 
Debatten kring kön och anställningstid hade tidigare diskuterats. Det visade sig dock att 
Ike et al. inte kunde se något signifikant samband mellan kön och den genomsnittliga 
anställningstid som respondenterna besatt (Ike et al., 2012, s. 384-385). 
 
Davis (2015, s. 28) genomförde en studie mot ett större antal HR-specialister i 
Australien där han initialt tog reda på vad de ansåg om sina egna karriärmöjligheter, för 
att sedan beskriva hur företagen på ett konkret sätt implementerar en 
karriärutvecklingsstrategi. Det visade sig att ungefär häften av respondenterna lämnade 
sitt förra jobb på grund av saknaden av karriärmöjligheter (Davis, 2015, s. 28-29). Detta 
är något som går att undvika menar författaren som har listat fem “P” som påvisar 
negativa aspekter som bör undvikas inom området (Davis, 2015, s. 28-32).  
 

Protean 
career 

Syftar till att individer idag ofta har fler än en karriär under det 
yrkesaktiva livet. Det är inte ovanligt att personer studerar på distans 
medan de jobbar utan att deras chef vet om det. Bristen att kunna leda 
om en anställd från exempelvis marknadsföring till logistik gör att 
många därför slutar. 

Psychological 
contract 

Innebär det psykologiska kontraktet som tidigare har nämnts. Det 
oskrivna kontraktet mellan anställda och arbetsgivare har reviderats 
signifikant de senaste decennierna. Många arbetsgivare har dock inte 
hängt med i förändringarna och kräver fortfarande en mycket hög 
lojalitet utan att förstå vad sina anställda behöver i utbyte. 

Planning Syftar till att det är alldeles för få företag som faktiskt lägger tid till att 
prata och utveckla karriärsutvecklingsstrategier. Davis skriver att den 
minoritet som faktiskt har konkreta karriärmål har oftast bara satt upp 
kortsiktiga mål som endast hastigt nämns vid fåtalet tillfällen. 
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Promotion Handlar om att en befordring kan vara ett utmärkt sätt att faktiskt 
bygga vidare en anställds karriärmöjligheter inom organisationen. 
Däremot menar Davis att befordringar ofta delas ut för lättvindigt och 
otillräckligt genomtänkt. Att befordra fel person som inte är 
motiverad till dessa förändringar kommer skada företaget både på kort 
och lång sikt. 

Programs Davis skriver om att han i sin undersökning kunde observera att 
endast elva procent av respondenterna hade lämnat sin förra 
arbetsgivare där det fanns ett formellt karriärsutvecklingsprogram. 
Vidare nämns i undersökningen att över 93 procent, av de svarande 
HR-specialisterna, hade önskat ett sådant karriärutvecklingsprogram 
att delta i. 

Figur	11:	Davis	5	P	(Källa: Davis, 2015, s. 28-32) 

Många teorier i allmänhet kan låta mycket användbara, men när det väl är dags att starta 
förändringen kan det vara svårt att implementera de på grund av att teorier kan anses 
vara abstrakta (Davis, 2015, s. 29). Här försöker Davis (2015, s. 29) att konkretisera det 
som han menar är viktiga aspekter att ta hänsyn till när företagen väl ska implementera 
ett nytt karriärutvecklingsprogram. Att redan i rekryteringsstadiet synliggöra olika 
karriärvägar inom organisationen (Davis, 2015, s. 29). Om detta marknadsförs i 
samband med tjänsten kommer detta att locka högpresterande individer (Davis, 2015, s. 
29). Det rekryterande företaget bör även i samband med övriga intervjufrågor 
uppmärksamma ämnet och undersöka vad kandidaten har för långsiktiga mål med sin 
karriär och vad han eller hon behöver för att nå dessa (Davis, 2015, s. 29). Davis (2015, 
s. 29) är tydlig med att det inte räcker med att fråga var kandidaten ser sig själv i 
framtiden, utan arbetsgivaren behöver veta att den kan hjälpa individen med vad som 
krävs för att nå målen. Vidare bör det alltid finnas en öppen kommunikation där 
anställda alltid uppmuntras att berätta vad de anser sköts bra och mindre bra inom 
organisationen (Davis, 2015, s. 29). Att använda sig av frekventa 
medarbetarundersökningar för att kunna ta organisationen framåt menar Davis (2015, s. 
30) är fördelaktigt. Vidare bör arbetsgivaren försöka vara flexibel för att underlätta ett 
karriärsbyte. På så sätt minskar risken att den anställda lämnar organisationen. Önskar 
den anställda byta mellan två avdelningar bör det anses bättre än att han eller hon 
lämnar organisationen helt och hållet (Davis, 2015, s. 30).  
 
Slutligen nämner författaren till studien att organisationer bör anordna regelbundna 
karriärslänkade aktiviteter (Davis, 2015, s. 31). Exempel på detta skulle kunna vara 
interna karriärsdagar där alla anställda under en mässa kan, på ett informellt sätt, få 
information om hur resterande delar av organisationen fungerar (Davis, 2015, s. 30-31). 
Ett ytterligare exempel skulle kunna vara att organisationen väljer ut en person från 
varsin avdelning som får i uppgift att föreläsa för andra delar av organisationen under 
lunchen eller liknande. Detta för att upplysa om vad som händer i andra delar av 
organisationen, vilket kan skapa en bättre förståelse och motivation för de anställda 
(Davis, 2015, s. 31). 
 
Även om ett företag implementerar och genomför dessa nämnda aktiviteter, är det ingen 
garanti att det leder till en sänkt personalomsättning (Chen et al., 2003, s. 1001-1002). 
Det har blivit påvisat att den faktiska synen på karriärmöjligheterna är viktigare än hur 
organisationen arbetar med dessa frågor (Chen et al., 2003, s. 1001-1002). Med andra 
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ord kan en organisation spendera rikligt med tid och resurser på att arrangera interna 
arbetsmässor och så vidare, men upplever inte de anställda att detta genomförs på ett 
effektivt och smidigt sätt så kommer synen fortsatt vara negativ (Chen et al., 2003, s. 
1001-1002). En annan studie har kunnat konstatera att en av de mest avgörande 
faktorerna för en hög lojalitet hos de anställda är en positiv inställning gentemot 
karriärmöjligheterna (Purcell et al, 2003, s. 9-11). Halvhjärtade försök att påvisa 
organisationens karriärmöjligheter kan som tidigare nämnt resultera i att hela processen 
upplevs som negativ och resultera i, tvärtemot målet, en högre personalomsättning 
(Chen et al, 2003, s. 1002-1003). 
 
Som tidigare nämnt menar Davis (2015, s. 30) att det är fördelaktigt att genomföra 
medarbetarundersökningar. Eftersom vår studie bygger på genomförande av en 
medarbetarundersökning bidrar det till en del av företagets strategi att behålla sina 
medarbetare. Eftersom det viktigaste är att undersöka hur de anställda faktiskt upplever 
de karriärmöjligheter som finns inom företaget är det ett viktigt steg i att säkerställa att 
arbetet som genomförs inom företaget för att behålla de anställda är berättigad. För att 
återkoppla till syftet, ämnar vi därför undersöka hur de anställda upplever olika faktorer 
kopplade till de karriärmöjligheter som erbjuds inom fallföretaget. 
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4.	Praktisk	metod	
I den här delen kommer tillvägagångssättet för den praktiska metoden att redogöras 
för. Initialt kommer forksningsdesignen för studien att beskrivas samt forskningsetiken 
som tagits hänsyn till i samband med studien. Vidare kommer konstruktionen för den 
enkätundersökning som studien baserats på att presenteras, hur distributionen för 
enkäten sett ut och den urvalsmetod som använts. Här beskrivs även den pilotstudie som 
genomförts samt tillgång till studiens deltagare. Därefter berörs arbetet kring 
databearbetningsprocessen samt hur bortfallet har hanterats i studien.  
 
4.1	Forskningsdesign 
En forskningsdesign innebär ramen som forskare antar för att samla in och analysera de 
data som ska användas för studien (Bryman & Bell, 2013, s. 62). Bryman & Bell (2013, 
s. 62) menar på att valet av forskningsdesign beror främst på vad studien syftar att 
undersöka. Det finns flera olika former av forskningsdesigner och Bryman & Bell 
(2013, s. 67) anger de fem vanligaste som experimentell design, tvärtsnittsdesign, 
longitudinell design, fallstudiedesign och komparativ design. Denna studie kommer att 
använda en fallstudiedesign. En fallstudie innebär en forskningsdesign där en specifik 
organisation, en specifik plats, en person eller en specifik händelse undersöks (Bryman 
& Bell, 2013, s. 84). I detta fall är det ett särskilt företag som undersöks. För att 
undersöka om karriärmöjligheter påverkar de anställdas vilja att stanna i fallföretaget 
och om utbildningsnivån har någon inverkan på deras behov av interna 
karriärmöjligheter, bestämde vi oss för att genomföra studien med en 
enkätundersökning som riktas mot fallföretagets operativa HR-avdelning. Genom att 
använda enkäter för att samla in data, kan forskare nå ett stort antal respondenter på ett 
kostnads- och tidseffektivt sätt (Ejlertsson, 2014, 11). Detta är fördelaktigt för vår studie 
då vi ämnar nå ut till ett stort antal respondenter som är spridda runt om i Sverige. 
Enkäten är utformad med standardiserade frågor och svarsalternativ, vilket kan 
underlätta tolkningen av resultatet (Ejlertsson, 2014, 12). Däremot finns ingen möjlighet 
till att ställa komplicerade frågor samt icke planerade följdfrågor vid 
enkätundersökningar (Ejlertsson, 2014 s. 13). Detta anser vi inte är ett problem för vår 
undersökning då frågorna vi vill undersöka kan formuleras med enkla och korta 
meningar. Trots att följdfrågor kan vara fördelaktiga och ge mer fördjupad information 
(Ejlertsson, 2014 s. 13), anser vi att studiens syfte att få en överblick kopplad till hur de 
anställdas behov av interna karriärmöjligheter ser ut och om de interna 
karriärmöjligheterna påverkar viljan att stanna kvar i företaget, kan tillgodoses väl med 
en enkätundersökning utan följdfrågor.  
 
4.2	Konstruktion	av	enkät		
Att utforma en enkät kräver att hänsyn tas till ett stort antal parametrar. Den vanligaste 
negativa konsekvensen är låg svarsfrekvens, vilket ofta kan spåras till att enkäten är för 
lång (Bryman & Bell, 2013, s. 249; Trost, 2012, s. 141; Ejlertsson, 2014, s. 12). Därför 
är längden en viktig parameter att ta hänsyn till vid konstruktionen av en enkät (Bryman 
& Bell, 2013, s. 251). Detta är något som har funnits i åtanke, särskilt då vi vet att 
medarbetarna hos fallföretaget har mycket att göra på arbetsplatsen. Tydliga 
instruktioner som bland annat beskriver att enkäteten är frivillig och markerar vissa 
viktiga ord med fet stil, är detaljer som kan ge ett förbättrat resultat av enkäten (Bryman 
& Bell, 2013, s. 252). Vidare bör enkäten se lockande ut, samtidigt som den ser ut att 
vara enkel att besvara (Bryman & Bell, 2013, s. 252). En välgjord layout är därför en 
strategi för att öka svarsfrekvensen (Bryman & Bell, 2013, s. 252). Eftersom enkätens 
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konstruktion och layout har blivit genomförd i samarbete med fallföretaget och deras 
programvara, som brukar använda vid olika medarbetarundersökningar, säkerställdes att 
enkäten fick en professionell design. Tillsammans med en anställd på fallföretaget, som 
arbetar med att skapa medarbetarundersökningar, valde vi vilka frågor som skulle vara 
på samma sida samt hur frågorna skulle se ut. Vi hade i åtanke att försöka ge enkäten en 
layout som var så tydlig som möjlig. För att även undvika intrycket av att enkäten är 
omfattade, fördelades frågorna på olika sidor istället för att komprimera ihop dem på en 
sida. 
 
Gällande designen av de svarsalternativ som konstruerades användes Likertskalan till 
största del. Denna skala består generellt av fem eller sju svarsalternativ där ett lågt 
nummer indikerar att personen inte alls håller med och ett högt nummer det motsatta 
(Trost, 2012, s. 167; Bryman & Bell, 2013, s. 168; Eljertsson, 2014, s. 57, 95). En av 
anledningen till att det är udda antal svarsalternativ är att respondenterna inte ska 
behöva ta ställning till den ställda frågan eller påståendet (Trost, 2012, s. 70). Här har vi 
i linje med objektivitetskravet inom positivismen, kodat olika beteenden. Det innebär att 
när resultatet från enkätundersökningen sedan ska utläsas, kan det endast tolkas på ett 
sätt. Om respondenterna har svarat 5 på Likertskalan innebär det ett svar som betyder 
stämmer mycket väl. Eftersom det blivit kodat till 5, kan det endast utläsas på ett sätt.  
 
När enkäten konstruerades delades den upp i fyra delar; bakgrundsinformation, 
utbildningsbakgrund, utveckling i befintlig roll och karriärmöjligheter. Utveckling i 
befintlig roll blev bli kopplad till kompetensutveckling. Här konstruerades, tillsammans 
med fallföretaget, en definition till begreppet speciellt anpassad till respondenterna. 
Kortfattat handlade beskrivningen om att utvecklas inom sin yrkesroll genom att få 
genomgå olika former av utbildning och kurser. Enkätens fjärde del, karriärmöjligheter, 
blev i sin tur kopplad till möjligheten att ta sig an nya ansvar inom befintlig roll 
alternativt helt nya roller i företaget. Som tidigare nämnt i delen där begreppet karriär 
behandlas, är karriärmöjligheter; den utvecklingsprocess som en arbetsgivare erbjuder 
sina anställda genom att få möjlighet att förvärva ny kunskap, nya färdigheter och 
självutveckling genom hela sin karriärväg (Aruna & Anita, 2015, s. 95). Det betyder att 
både utveckling i befintlig roll och möjligheten att ta sig an nya ansvar i befintlig roll, 
alternativ helt nya roller i företaget, inkluderas i vår valda definition på 
karriärmöjligheter. Anledningen till att vi valde att dela upp begreppet i enkäten är för 
att säkerställa respondenternas förståelse. Vilket ämnade underlätta genomförandet av 
enkäten och genererandet av så korrekta svar som möjligt. Uppdelningen ger möjlighet 
till att undersöka olika aspekter av karriärmöjligheter. Det kan förhoppningsvis generera 
en tydligare förklaring på våra problemfrågeställningar och syfte. Ytterligare en faktor, 
som gjorde detta val fördelaktigt, är att fallföretaget kan få mer konkreta resultat att 
agera på. Vilket kan hjälpa dem i deras arbete att behålla sina anställda framöver. 
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Figur	 12:	 Enkätens	 upplägg. Figuren illustrerar hur begreppet karriärmöjligheter, som både 
innefattas av att utvecklas i sin befintliga roll och att ta sig an nya ansvar alternativt helt nya 
roller i företaget, har blivit uppdelad till utveckling i befintlig roll och karriärmöjligheter i 
enkäten. 

4.3	Pilotstudie	
Enkäten sammanställdes i samarbete av ett fåtal representanter från fallföretaget. Detta 
innebar att enkäten utformades på ett noggrant sätt där den revideras ett flertal gånger 
efter input från olika håll. Detta anser vi har bidragit till att säkerställa att enkäten håller 
en hög validitet och reliabilitet. Med validitet menas hur väl frågorna mäter vad de 
faktiskt ska mäta och reliabilitet söker att förklara hur väl upprepade mätningar ger ett 
likvärdigt resultat (Eljertsson, 2014, s. 107). Vi såg det som en fördel att samarbeta med 
individer hos fallföretaget som dagligen arbetar med olika typer av 
medarbetarundersökningar.  
 
Eftersom frågebatteriet utformades i samarbete med fallföretaget, är vi medvetna om att 
det har haft en viss påverkan på enkäten och därmed indirekt påverkan på studien. Det 
har inneburit att vi, som forskare till denna studie, inte är de enda intressenterna. 
Fallföretaget ämnade samla in en viss information som därmed har påverkat vilka frågor 
som involverats i enkäten. Skapandet av enkäten har varit en process som kan liknas 
med en balansgång, där vi till viss del agerat medlare för att kunna ta hänsyn till både de 
praktiska samt de teoretiska delar som har krävts för att genomföra studien. Detta har 
varit möjligt att genomföras med gott resultat, men det krävdes att enkäten reviderades 
vid flertalet tillfällen. Processen av revideringar har varit positiv, då den feedback som 
genererades säkerställde att endast relevanta frågor inkluderades i frågebatteriet. Detta 
reducerade bland annat risken att mycket snarlika frågor ställdes, frågor som hade gett 
mycket liknande information. Det innebar att flertalet frågor som fanns med från början 
blev borttagna, då de visade sig inte vara tillräckligt relevanta för någon av parterna.  
 
Enkäten utformades genom att vi skapade ett första utkast på en enkät bestående av 36 
frågor. Dessa var baserade på uppsatsens teoridel. Det innebar att vissa frågor, som 
egentligen inte var starkt kopplade till studiens syfte och problemfrågeställning, 
inkluderades av nyfikenhet. I och med att vi involverade personer som arbetar med att 
genomföra undersökningar kunde de berätta för oss vad de tyckte var bristfälligt med 
vårt första utkast på enkäten. Till exempel, som tidigare nämnt, om flera frågor skulle 
generera i likvärdiga svar och endast gjorde enkäten längre och mindre motiverande för 
respondenterna att svara på. Även otydliga begrepp så som orden aktivt och 
karriärmöjligheter blev uppmärksammade där de rådde oss att definiera begreppen och 
förklara dem för att underlätta för respondenterna. Vi fick råd om hur vi skulle tänka i 
frågornas ordningsföljd samt även input på vad för slags förmåner som är relevanta för 
specifikt fallföretagets anställda. Därför lades faktorn andra förmåner till i 
rangordningsfrågan gällande vilka faktorer som anses vara viktigast för individens vilja 
att stanna kvar i företaget. Under de tillfällen då vi var i kontakt med fallföretaget 
angående enkäten, genomförde vi inte ändringar på en gång. Vi gjorde endast 
anteckningar, för att sedan noggrant gå igenom förslagen. På så sätt kunde vi säkerställa 
att ändringarna som skedde var i linje med vad studien ämnar till och att ändringarna 
kändes välmotiverade.  
 
Frågebatteriet gick från att bestå av 36 frågor till 23 frågor. De slutliga 23 frågorna kan 
kopplas till alla delar av studien som ämnar svara på problemformuleringen samt syftet, 
samtidigt som de utgör en bra grund till att generera i tillfredställande information till 
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fallföretaget. Exempel på förändringar som skedde under revideringarna var att 
uppskattning togs bort som alternativ vid rangordningen av faktorer som påverkar viljan 
att stanna kvar i fallföretaget. Denna borttagning gjordes eftersom det kan finnas 
svårigheter för fallföretaget att omvandla det svaret i handlingar, då uppskattning kan 
betyda olika för olika personer. Utöver det upplevde vi att uppskattning ingår i 
relationen med kollegor och chefer. Istället för att ha en fråga gällande hur länge 
respondenterna har utbildat sig inom olika områden med olika exempel uppstaplade, 
valde vi att endast fråga om respondenterna anser att den har utbildat sig inom ett och 
samma område. På så sätt ställdes frågan på ett enkelt sätt, istället för att försöka täcka 
alla möjliga utbildningsinriktningar, och den genererar fortfarande information om det 
är inom ett och samma område som de har utbildat sig. Ett till exempel på revidering är 
att vi istället för att fråga respondenten vad den förknippar karriärmöjligheter med, 
valde vi att ge en definition för att vara säkra på att respondenterna uppfattar begreppet 
rätt.  
 
För att säkerhetsställa möjligheten för respondenterna att kunna ge så korrekta svar som 
möjligt är det fördelaktigt att genomföra en pilotundersökning innan den huvudsakliga 
undersökningen genomförs (Bryman & Bell, 2013, s. 276). Detta ger möjlighet till att 
testa undersökningens frågor samt se till att respondenterna förstår all relevant 
information som förklaras och som det frågas kring (Bryman & Bell, 2013, s. 276-277). 
Särskilt vid en enkätundersökning är det gynnsamt att använda sig av en 
pilotundersökning då det inte finns någon intervjuare i närheten att besvara eventuella 
funderingar kring studien som uppfattas som otydliga (Bryman & Bell, 2013, s. 276). 
Eftersom detta är navet i studien samt att undersökningen riktas mot ett fallföretag anser 
vi att det är oerhört viktigt att denna enkätundersökning är noggrant utformad. Vid en 
pilotstudie som denna, testas både validiteten och reliabiliteten (Saunders et al., 2012, s. 
451). Pilotstudien genomfördes hos fallföretagets Umeå-kontor torsdagen den 24/3 
2016. Enkäten skickades ut till två medarbetare vid fallföretaget klockan 08:00 efter att 
ena författaren frågat om de kunde tänka sig att medverka. Härefter inväntade vi tills de 
anställda hade besvarat enkäten. Vi var noga med att påpeka att det inte behövde 
besvara enkäten direkt utan kunde göra det när de hade några minuter över. Bryman & 
Bell (2013, s. 277) menar på att de som deltar i pilotstudien inte ska ingå i populationen 
och det urval som undersökningen genomförs på. Därför exkluderades de två 
medarbetarna som deltog i pilotundersökningen från den riktiga studien.  
 
Det kan anses som bristfälligt att endast låta två anställda utföra enkäten i pilotstudien, 
men vi vill poängtera den långa process i skapandet av enkäten där vi fått oerhört 
mycket hjälp av flertalet högt uppsatta kontaktpersoner vid fallföretaget. Denna långa 
process av revideringar, där vi fått nyttig feedback, menar vi har varit en del av 
pilotstudien. Den konsultchef och den säljare som utförde enkäten i detta tidiga stadie 
hade ett fåtal förslag på revideringar. Det ena var att tydliggöra kontrasterna på texten 
som gällde frågor och texten som förklarade frågorna, så att de inte skulle smälta ihop. 
Den andra synpunkten var att frågorna saknade numrering. I övrigt var de nöjda med 
hur upplägget såg ut och hur frågorna var ställda.  
 
4.4	Urval	och	urvalsteknik	 	
Grundregeln gällande urval är att det bör vara representabelt för hela populationen. I 
detta fall är situationen aningen speciell. Urvalet är i detta fall den operativa HR-
avdelningen och resten av företaget kommer inte att fokuseras på. Detta bestämdes efter 
en diskussion med en kontaktperson hos fallföretaget. Av den relevanta populationen 
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inom fallföretaget kommer vi därmed att nå nära 100 procent. Detta urval benämns som 
en totalundersökning, eftersom alla individer i populationen studeras och har lika stor 
chans att få delta i undersökningen (Ejlertsson, 2014, s. 20). Om urvalet är en avbild av 
populationen och varje individ i populationen har samma sannolikhet att delta i 
undersökningen, är resultatet representativt för populationen och kan generaliseras 
(Ejlertsson, 2014, s. 20-21). Eftersom det innebär att undersökningen når ut till nära 100 
procent av den relevanta populationen inom fallföretaget, ser vi en möjlighet att 
generalisera och applicera studiens resultat även utanför urvalet. Företag med liknande 
struktur som befinner sig inom rekryterings- och bemanningsbranschen i Sverige och 
som har hög personalomsättning, anser vi kan inkluderas till generaliserbarheten för 
denna studie. Största anledningen till detta är det stora antal svar som genererats.  
 
Enkätundersökningar kan genomföras på ett stort urval, där relationen mellan hur 
många personer som ingår i urvalet och den tid samt kostnad som investeras på 
genomförandet är fördelaktig (Ejlertsson, 2014, 11). Det är med andra ord smidigt, 
effektivt och billigt att utföra enkätundersökningar. Eftersom studien ämnade till att nå 
ut till ett relativt stort antal respondenter, ungefär 318 personer, ansåg vi att denna typ 
av insamlingsmetod var fördelaktig. Vidare kan enkäter genomföras inom ett stor 
geografiskt område (Ejlertsson, 2014, s. 12). Urvalet i studien befinner sig på olika 
delar i Sverige, vilket ledde till att vi som forskare behövde anpassa oss efter 
respondenterna. Vid genomförandet av en enkätundersökning kan datainsamlingen på 
ett enkelt sätt anpassas efter respondenternas behov (Bryman, 2013, s. 247). Det var en 
bidragande faktor till att enkät valdes som datainsamlingsmetod. 
 
4.5	Distribution	av	enkäter	
Distributionen av enkäten skedde via fallföretagets egna kanaler, där enkäten skickades 
till de anställdas arbetsmejl. Ejlertsson (2014, s. 10) menar på att svarsfrekvensen är 
generellt sett låg när en enkät distribueras via mejl. Anledningen till den låga 
svarsfrekvensen är att det kan vara svårt att motivera mottagarna av enkäten att delta i 
undersökningen, då människors mejl ofta blir mottagare till en mängd oväsentlig 
information (Ejlertsson, 2014, s. 10). God svarsfrekvens har dock visats då webbaserade 
enkäter skickas ut på arbetsplatser där medarbetare är engagerade i studien (Ejlertsson, 
2014, s. 10). Eftersom enkäten utgör en medarbetarundersökning hos fallföretaget kan 
de anställda uppleva en motivation till att delta i enkäten. Det finns dock inget underlag 
som kan påvisa att de anställda är engagerade i specifikt det ämnesområde som studien 
berör, men som vi tidigare nämnt och som Ejlertsson (2014) understryker, kan enkäten 
upplevas som mer legitim när arbetsgivaren distribuerar den. Fördelen med att ha de 
anställdas arbetsgivare som avsändaren och inte två studenter, vill vi tro genererade i en 
betydligt högre svarsfrekvens. 
 
Vid en enkätundersökning kan respondenterna sitta i lugn och ro för att betänka sina 
svar (Ejlertsson, 2014, 12). Däremot kan det ses som en nackdel att denna enkät 
besvaras av respondenterna vid fallföretaget under arbetstid. Vilket innebär att det tar 
tid från deras ordinarie arbetsuppgifter och vissa kan eventuellt känna sig stressade att 
genomföra enkäten för att kunna återgå till annat. Däremot är det inte säkert att 
medarbetarna skulle vilja lägga tid utanför ordinare arbetstid för att genomföra denna 
enkät. 
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4.6	Access	
Det är kritiskt att få tillgång till de data som behövs för att kunna genomföra studien 
(Johansson Lindfors, 1993, s. 135). Detta har underlättats genom det mycket smidiga 
samarbetet med fallföretaget. Kontaktpersonerna har varit mycket professionella, 
positiva och nyfikna. Att vi fick möjligheten att skicka ut vår enkät genom deras organ 
gjorde det möjligt att nå en hög svarsfrekvens.  
 
4.7	Forskningsetik	
Vid en studie som denna är det viktigt att vissa etiska aspekter tillämpas (Bryman, 2013, 
s. 143-144) Vetenskapsrådet (2015) har tagit fram etiska aspekter i syfte att skapa en 
form av regelverk gällande rätt och fel för forskning. Det finns fyra huvudprinciper som 
forskare bör ta hänsyn till; informationskravet, samtyckeskravet, nyttjandekravet och 
konfidentialitetskravet (Vetenskapsrådet, 2015).  
 
Det första etiska kravet, informationskravet, ämnar förklara att forskaren ska vara tydlig 
med att förklara studiens faktiska syfte (Vetenskapsrådet, 2015, s. 7; Bryman, 2013, s. 
143-151). Vidare bör alla villkor preciseras för respondenterna, att studien är frivillig 
och så vidare. Detta har vi gjort genom att i ingressen till enkätundersökningen förklara 
det bakomliggande syftet och att fallföretaget visar att detta är ett ämne de prioriterar 
och slutligen uppmanas de anställda att delta för att det i slutändan ska gynna dem 
själva som individer. Samtyckeskravet innebär i korthet att alla respondenter har rätt att 
själva bestämma över sin medverkan (Vetenskapsrådet, 2015, s. 9). Detta nämndes 
tydligt i ingressen genom en mening som kommunicerar att enkäten inte är tvingande. 
Den tredje etiska aspekten, nyttjandekravet, syftar till att tydliggöra vad den insamlade 
informationen ska användas till (Vetenskapsrådet, 2015, s. 14). Fallföretaget kommer 
att använda denna studie till att på ett bättre sätt förstå sina anställdas syn gällande 
interna karriärmöjligheter. Därför tydliggjordes det i ingressen att svaren i enkäten 
kommer att användas i fallföretagets arbete att försöka tillgodose de behov och 
önskemål de anställda har gällande ämnet. Utöver företagets nyttjande kommer studien 
även på grund av examenarbetets ändamål att publiceras vid DIVA, en digital databas 
för vetenskapliga artiklar. Det faktum att studien är kopplat till ett examensarbete 
nämndes även i enkätens ingress. Slutligen finns konfidentialitetskravet, vilket innebär 
att respondenterna skall ges största möjliga sekretess (Vetenskapsrådet, 2015, s. 12). 
Känsliga uppgifter så som personnummer skall inte lagras längre än möjligt exempelvis. 
Återigen har vi i denna undersökning varit mycket tydliga med att ingen information 
som respondenterna lämnar kommer att kunna spåras till någon enskild individ. 
Exempelvis kommer studiens statistiska analyser att göras gruppvis. Då kommer 
enskilda individers svar inte vara prioriterade utan istället det gruppmönster som 
eventuellt kristalliserats. Alla dessa fyra etiska principer har vi forskare tagit hänsyn till 
i denna studie. 
 
4.8	Databearbetning	
Databearbetningen och analysen av de data som samlades in, genomfördes i 
statistikprogrammet SPSS 22. När enkätundersökningen var avslutad skickade 
fallföretaget resultatet, som på ett smidigt sätt kunde kopieras in i SPSS.  
 
Alla enkätens frågor bearbetades i SPSS förutom den sista frågan. Den frågan var en 
fritextfråga och ämnade samla in övriga kommentarer som respondenterna ville lämna. 
Eftersom studien utgått ifrån ett positivistiskt synsätt, där objektivitet i hanteringen av 
data är av vikt, anser vi att den frågan inte är i linje med omvandlingen av mätbara 
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värden och möjligheten att analysera data objektivt. Därför kom denna fråga att bli 
borttagen från databearbetningen.  
 
4.8.1	Kodning	av	data	
Större delen av de data som samlades in var redan kodat när vi mottog det. Till exempel 
var svaret på könstillhörighet fördelat med kodningen 1,2,3 istället för Kvinna, Man och 
Vill inte bli identifierad med något kön. För att genomföra vissa statistiska analyser 
krävdes det att vidare kodning genomfördes. Där fick vi manuellt koda svaret för 
exempelvis Ja och Nej till 1 och 2.  
 
4.8.2	Statistiska	analyser	
För att undersöka skillnader mellan olika grupper samt se hur vissa variabler förhåller 
sig till varandra kan statistiska analyser genomföras på de data som samlats in vid en 
undersökning (Saunders et al., 2008, s. 449). Då undersöks hur sannolikt det är att 
relationen mellan variablerna inte endast är påverkade av slumpmässiga faktorer 
(Saunders et al., 2008, s. 449). Det innebär att så kallade signifikanstester genomförs på 
de variabler som antas ha en koppling till varandra (Saunders et al., 2008, s. 449). De 
statistiska analyser som genomförts i studien, ämnar till att vara en bidragande del till 
att svara på studiens problemfrågeställningar och syfte. Det finns olika statiska analyser 
som är aktuellt för olika typer av data (Saunders et al., 2008, s. 451). När det finns två 
variabler som kan skiljas åt, till exempel variablerna man och kvinna, kan sannolikheten 
att dessa grupper skiljer sig åt analyseras via ett oberoende t-test (Saunders et al., 2008, 
s. 456). Testet innebär att de två gruppernas medelvärde jämförs (Saunders et al., 2008, 
s. 456). Om sannolikheten är låg att skillnaderna mellan de två olika grupperna har 
uppstått på grund av slumpmässiga faktorer, kommer resultatet utmynna i ett högt t-
värde och ett signifikansvärde som är lägre än 0.05, om konfidensgraden är 95 procent 
(Saunders et al., 2008, s. 456).  
 
För att undersöka om fler än två grupper skiljer sig från varandra, kan en envägs-
ANOVA genomföras (Saunders et al., 2008, s. 458). Den analysen undersöker 
variansen, vilket innebär spridningen av datavärden, inom och mellan olika grupper 
genom att jämföra dess olika medelvärden (Saunders et al., 2008, s. 458). Om 
signifikanta skillnader finns mellan grupperna, det vill säga att skillnaderna inte är 
orsakande av slumpmässig varians, genererar analysen höga F-värden och ett 
signifikansvärde lägre än 0.05 (om konfidensgraden är 95 procent)(Saunders et al., 
2008, s. 458). 
 
Med en korrelationskoefficient (r), är det möjligt att bedöma hur starkt samband 
variabler ha till varandra (Saunders et al., 2008, s. 459). Koefficienten kan anta ett värde 
mellan -1 och +1 (Saunders et al., 2008, s. 459). Där ett värde närmare +1 innebär att 
det finns en positiv linjär relation mellan variablerna (Saunders et al., 2008, s. 459). När 
värdet visar på ett positivt samband mellan variablerna innebär det med andra ord att 
när den ena variabeln ökar, kommer detsamma att ske med den andra variabeln 
(Saunders et al., 2008, s. 459). Om korrelationskoefficienten har ett värde närmare -1 
finns en negativ relation mellan variablerna, vilket betyder att om ena variabeln ökar 
kommer den andra att minska (Saunders et al., 2008, s. 459). Om 
korrelationskoefficienten antar värdet 0, innebär det att variablerna är helt oberoende 
från varandra och att de inte finns en relation mellan dem (Saunders et al., 2008, s. 459).  
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För att undersöka hur stark påverkan en variabel har över en annan variabel kan en 
regressionsanalys genomföras (Saunders et al., 2008, s. 461). I denna analys kan 
förklaringsgraden (korrelationskoefficient (r)) anta ett värde mellan 0 och +1 (Saunders 
et al., 2008, s. 461). Värdet kommer bero på hur mycket som den oberoende variabeln 
kan förklara skillnader i den beroende variabeln (Saunders et al., 2008, s. 461). Om 50 
procent av skillnaden i den beroende variabeln kan bli förklarad med hjälp av den 
oberoende variabeln, kommer värdet att bli 0.5 (Saunders et al., 2008, s. 461). Om det 
däremot visar sig att den oberoende variabeln inte kan förklara någon av skillnaden i 
den beroende variabeln kommer korrelationskoefficient vara 0 (Saunders et al., 2008, s. 
461).   
 
4.9	Bortfall	
Det finns ett stort antal anledningar till varför bortfall sker vid studier. Initialt finns en 
form av bortfall som består av de individer som inte valde att delta i studien (Bryman & 
Bell, 2013, s. 203), att inte svara på enkäten i detta fall. Johansson Lindfors (1993, s. 
140) betonar vikten av att granska detta externa bortfall, för att undersöka om urvalet är 
tillförlitligt. 175 respondenter finns representerade i denna studie av totalt 318 personer, 
vilket ger oss en svarsfrekvens på drygt 55 procent. Denna siffra hade varit högre om vi 
inte valt att exkludera tolv respondenters data på grund av att deras svar inte var 
fullständiga. Detta gjordes för att på ett rättvist sätt kunna analysera våra data, eftersom 
enkätens upplägg innebar att alla delar behövdes då de bygger på varandra. Denna typ 
av bortfall, att respondenter inte besvarat alla frågor, kallas variabelbortfall (Johansson 
Lindfors, 1993, s. 140).  Att dessa respondenter påbörjat enkäten men inte slutfört den 
kan bero på ett flertal olika saker. Frågorna kan ha uppfattats som svåra, respondenterna 
kan ha missats frågor eller att respondenterna helt enkelt valt att inte fortsätta (Bryman 
& Bell, 2013, s. 344; Johansson Lindfors, 1993, s. 140). Vi tror att en ytterligare 
anledning kan ha varit att respondenterna har blivit upptagna med någon form av 
arbetsuppgift, exempelvis att en kund ringer. 
 
Flera åtgärder togs inför undersökningen för att minska bortfallet. Vid ett antal frågor 
där Likertskalan används för att respondenterna ska svara på hur väl ett påstående 
stämmer in på dem, fanns ett svarsalternativ som respondenterna kunde välja om den 
inte hade någon åsikt. Genom att se till att det finns ett svarsalternativ för alla, kan 
bortfall reduceras (Bryman & Bell, 2013, s. 267). Vidare genomfördes pilotstudien för 
att säkerställa respondenternas förståelse. Utöver det skickades enkäten ut i 
fallföretagets namn för att ge en större slagkraft. Vidare fanns enkäten tillgänglig i en 
vecka för att respondenterna skulle ha tid på sig att svara. Kontorscheferna informerade 
även om undersökningen och enkäten vid ett måndagsmöte där urvalet fanns 
representerat.  
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5.	Empirin	
I denna del av studien kommer all data som har samlats in att belysas och beskrivas. 
Kapitlets uppdelning är helt baserad på enkäten. Därför kommer empirin att fokusera 
på bakgrundsvariabler innan de olika ämnesområdena behandlas; 
utbildningsbakgrund, utveckling i befintlig roll samt karriärmöjligheter. 
 
5.1	Inledning	till	empirin	
Enkäten skickades ut till 318 medarbetare vid fallföretaget och det totala antalet 
respondenter för denna undersökning var 187. Det innebär att 58.9 procent svarade på 
enkäten, vilket är detsamma som studiens svarsfrekvens. Av dessa 187 svar var det tolv 
av dem som inte hade färdigställt enkäten, vilket ledde till ofullständiga svar. Vi tog 
beslutet att bortse från dessa och därmed används 175 fullständigt svarade enkäter i 
denna studie.  
 
När resultaten nedan kommer att redovisas för de olika enkätfrågorna innehåller flertalet 
en Likertskala. För dessa skalor motsvarar 1=stämmer inte alls, 2=stämmer i låg grad, 
3=stämmer delvis, 4=stämmer väl, 5=stämmer mycket väl.  
 
5.2	Bakgrundsinformation	
Resultatet på enkätens första fråga, som berör respondenternas könstillhörighet, visar att 
107 kvinnor och 67 män deltagit i studien. Det fanns även ett svarsalternativ där 
respondenterna hade möjlighet till att inte identifiera sig med något kön, vilket en 
respondent valde att svara. Denna fördelning innebär att enkätens 175 respondenter 
består av 61.1 procent kvinnor, 38.3 procent män och 0.6 procent som inte vill 
identifiera sig med något kön. Den andra frågan undersökte respondenternas ålder. 
Resultatet visar att ingen av respondenterna är 20 år eller yngre. 48 procent (84 
respondenter) har svarat att de är mellan 26-30 år, 21.7 procent (38 respondenter) är 31-
35 år, 20 procent (35 respondenter) är 21-25 år, 8.6 procent (15 respondenter) är 36-40 
år och slutligen 1.7 procent (3 respondenter) är 41 år och äldre.  
 
Fråga nummer 3 berör vilken avdelning inom fallföretaget som respondenterna tillhör. 
För att fallföretaget ska förbli anonymt, har de interna titlarna blivit justerade till 
benämningarna sälj och leverans. Resultatet visar att 62.3 procent (109 respondenter) 
tillhör gruppen leverans och 37.7 procent (66 personer) tillhör gruppen sälj. Den fjärde 
och sista frågan i det som utgör enkätens bakgrundsinformation, undersöker hur länge 
respondenterna har arbetat i sin nuvarande roll. Nedan illustreras svarsfördelningen på 
frågan. 
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Figur	13:	Hur	länge	har	du	arbetet	i	din	nuvarande	roll? Diagrammet ger en översikt på hur 
respondenterna svarat på frågan “Hur länge har du arbetat i din nuvarande roll?”. 

Eftersom svaren på hur länge respondenterna har arbetat i sin nuvarande roll hade ett 
relativt litet svarsantal på några av svarsalternativen, omgrupperades de olika 
svarsalternativen. Istället för svarsalternativen 0-1 år, 1-2 år, upp till 3 år, upp till 4 år, 
upp till 5 år och mer än 5 år, omgrupperades de till 0-1 år (37.1 procent), 1-2 år (28 
procent), 2-4 år (17.7 procent) och över 4 år (17.2 procent).  
 
5.3	Utbildningsbakgrund	
Denna del behandlar den utbildningsbakgrund som respondenterna besitter. Första 
frågan i den här delen av enkäten, fråga 5, söker att ta reda på vilka utbildningsnivåer 
som respondenterna har genomfört. Frågan bad respondenterna att markera alla 
utbildningsnivåer som genomförts, något som vissa troligtvis har missat då endast 63.1 
procent har angett att de genomgått grundskolan och 68.9 procent angav att de 
genomfört en gymnasieutbildning. Frågan genererade även ett resultat som visar att 
drygt 79 procent av respondenterna har genomfört någon form av högskoleutbildning 
med minst 60 högskolepoäng. Cirka 15.5 procent svarade att de läst enstaka kurser på 
maximalt 60 högskolepoäng. Endast 1.1 procent av respondenterna har läst vid 
folkhögskola. Slutligen fanns det även 5.9 procent som har någon annan 
utbildningsbakgrund som inte fanns med bland alternativen. Vidare ämnar efterföljande 
fråga, fråga 6, att ta reda på hur många års eftergymnasial utbildning som 
respondenterna har. Nedan illustreras svarsfördelningen för frågan. 
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Figur	14:	Antal	år	av	eftergymnasial	utbildning.  

Eftersom svaren på hur länge respondenterna har utbildat sig efter gymnasiet hade ett 
relativt lågt svarsantal på några av svarsalternativen, omgrupperades de olika 
svarsalternativen även här. Istället för svarsalternativen 0 år, 0-1 år, 1-2 år, upp till 3 år, 
upp till 4 år, upp till 5 år och mer än 5 år, omgrupperades de till 0 år (9.1 procent), 0< - 
2 år (9.7 procent), upp till 3 år (26.9 procent), upp till 4 år (35.4 procent) och upp 5 år 
eller mer (18.9 procent).  
 
Den efterföljande frågan, fråga 7, syftar till att ta reda på huruvida respondenterna anser 
att deras utbildning har genomförts inom ett specifikt område. Här ansåg en 
övervägande majoritet, 90.3 procent (158 respondenter), att deras utbildning kunde 
samlas inom ett specifikt område. Endast 9.7 procent (17 respondenter) anser att deras 
utbildning inte ligger i linje med ett specifikt ämnesområde.  
 
5.4	Utveckling	i	befintlig	roll		
Den tredje delen av enkäten utgörs av fem påståenden (fråga 8-12) som är kopplade till 
respondenternas utveckling i befintlig roll. Första påståendet lyder “Jag anser att min 
motivation till att lära mig nya arbetsuppgifter är hög” (m=4.8, median=5.0). Här var 
det 98.3 procent som svarade att det stämmer väl eller mycket väl in på dem. Ingen 
svarade att det stämmer i låg grad eller att det inte stämmer alls. Det efterföljande 
påståendet i enkäten är “Jag anser att jag får tillräcklig kompetensutveckling inom 
[företaget]” (m=3.8, median=4.0). 69.5 procent (121 respondenter) svarade att 
påståendet stämmer mycket väl eller att det stämmer väl. 10.3 procent (18 respondenter) 
gav svaret att det stämmer i låg grad eller att det inte stämmer alls. Här har vi tagit 
hänsyn till 174 svar, eftersom en av respondenterna svarade ingen åsikt. 
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Figur	15:	Jag	anser	att	jag	får	tillräcklig	kompetensutveckling	inom	[företaget].  

Det tredje påståendet, kopplat till utveckling i befintlig roll, är “Jag anser att min chef 
ger mig tillräcklig feedback för att utvecklas i min befintliga roll” (m=4.0, median=4.0). 
Resultatet visar att 73.4 procent (127 respondenter) svarade att det stämmer mycket väl 
eller att det stämmer väl in på dem. 8.1 procent (14 respondenter) menade på att det 
stämmer i låg grad eller att det inte stämmer alls. Sammanlagt togs hänsyn till 173 svar 
i detta påstående.  
 
 
	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

Figur	16:	Jag	anser	att	min	chef	ger	mig	tillräcklig	feedback	för	att	utvecklas	i	min	befintliga	
roll.		

Påståendet därefter, “Jag tror jag kommer byta yrke inom de närmaste 2-3 åren” (m=3.7, 
median=4.0), visar ett resultat där 62.7 procent (104 respondenter) svarat att det 
stämmer mycket väl eller att det stämmer väl in på dem. 22.9 procent (38 respondenter) 
svarade att det stämmer i låg grad eller att det inte stämmer alls in på dem. Vid detta 
påstående var det nio respondenter som gav svaret ingen åsikt, vilket betyder att vi 
endast tagit hänsyn till 166 svar.   
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Figur	17:	Jag	tror	jag	kommer	att	byta	yrke	inom	de	närmaste	2-3	åren. 

En envägs-ANOVA utfördes för att undersöka om det föreligger signifikanta skillnader 
mellan utbildningslängd och om individerna tror de kommer byta yrke inom de 
närmaste 2-3 åren. Resultatet visar att det inte finns en signifikant skillnad mellan de 
olika grupperna i utbildningslängd (F(4)=0.35, p=0.84).   
 
Ett oberoende t-test utfördes för att undersöka huruvida det föreligger signifikanta 
skillnader huruvida individer anser att deras utbildning har genomförts inom ett 
specifikt område och hur de svarar på påståendet “Jag tror jag kommer att byta yrke 
inom de närmaste 2-3 åren”. Resultatet visar att det inte finns signifikanta skillnader 
(t=0.49 p=0.63). De respondenter som svarat ja (90.3 procent av respondenterna) på om 
deras utbildning genomförts inom ett specifikt område hade ett medelvärde på 3.72, 
medan de som svarade nej hade ett medelvärde på 3.57. Då grupperna mellan de som 
svarat ja och de som svarat nej är så pass olika stora användes equal variances is not 
assumed för t- och p-värdet, vilket anger att urvalet inte är normalfördelat. 
 
En regressionsanalys genomfördes för att se om det finns ett samband mellan 
respondenternas svar på påståendet “Jag anser att min motivation till att lära mig nya 
arbetsuppgifter är hög” och hur respondenterna har svarat på påståendet “Jag tror jag 
kommer att byta yrke inom de närmaste 2-3 åren”. Resultatet visar att det inte finns ett 
samband mellan hur respondenterna anser att deras motivation är till att lära sig nya 
arbetsuppgifter och om det tror att de kommer byta yrke inom de närmaste 2-3 åren 
(r=0.11, p=0.13). 
 
I resultatet för det femte och sista påståendet kopplat till utveckling i befintlig roll, “Jag 
tror att jag kommer att byta tjänst inom [företaget] under min anställningstid här” 
(m=3.9, median=4.0), har vi tagit hänsyn till 165 svar. Resultatet visar att 66 procent 
(109 respondenter) svarat att det stämmer mycket väl eller att det stämmer väl in på 
dem. 10.9 procent (18 respondenter) menar på att det stämmer i låg grad eller att det 
inte stämmer alls.  
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Påstående Medelvärde 

Jag anser att min motivation till att lära mig nya arbetsuppgifter är 
hög 

4.8 

Jag anser att jag får tillräcklig kompetensutveckling inom [företaget] 3.8 

Jag anser att min chef ger mig tillräcklig feedback för att utvecklas i 
min befintliga roll 

4.0 

Jag tror jag kommer att byta yrke inom de närmaste 2-3 åren 3.7 

Jag tror att jag kommer att byta tjänst inom [företaget] under min 
anställningstid här 

3.9 

Figur	18:	Sammanställning	av	frågorna	8-12.  

5.5	Karriärmöjligheter	
I den avslutande delen av enkäten fokuseras frågorna mot karriärmöjligheter. Den första 
frågan vid denna del, fråga 13, syftar till att respondenterna ska rangordna tio olika 
faktorer utifrån hur viktiga de är för viljan att stanna kvar inom företaget. Här kommer 
de tio faktorerna att redogöras för. Interna karriärmöjligheter fick högst resultat av de 
olika faktorerna (m=7.5, median=8). Den faktor som genererade i näst högst värde är 
lön (m=7.0, median=7), följt av relation till chef (m=6.9, median=7). Svarsalternativet 
utveckling i befintlig roll, som också är en del av vad vi anser är interna 
karriärmöjligheter, resulterade i ett medelvärde på 5.4. Vilket innebär en sjätte placering 
vid rangordningen av faktorerna. 
 

Faktorer Antal 
 respondenter 

Medelvärde Standardavvikelse 

Interna karriärmöjligheter 175 7.46 2.31 

Lön 175 7.06 2.28 

Relation till chef 175 6.9 2.2 

Sociala relationer till kollegor 175 6.34 2.43 

Arbetsuppgifter 175 6.34 2.52 

Utvecklingsmöjligheter inom 
befintlig roll 

175 5.37 2.88 

Feedback 175 5.03 2.03 

Flexibla	arbetstider 175 4.63 3.09 

Andra förmåner 175 3.62 2.41 

Sociala event 175 2.23 1.59 
 

Figur	19:	Sammanställning	av	fråga	13. 
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5.5.1	Statistiska	analyser	baserat	på	faktorerna	interna	karriärmöjligheter	och	
utveckling	i	befintlig	roll	
En korrelationsanalys genomfördes för att undersöka om det finns ett samband mellan 
variablerna interna karriärmöjligheter och utvecklingsmöjligheter i befintlig roll. 
Resultatet visar att det inte finns någon korrelation mellan variablerna och att resultatet 
inte är signifikant (r=0.01, p=0.89). 
 
Vi genomförde ett oberoende t-test för att undersöka huruvida det föreligger en 
signifikant skillnad mellan vilken könstillhörighet individen har och hur viktigt 
individen tycker interna karriärmöjligheter är. Resultatet visar att det inte finns en 
signifikant skillnad mellan könen och hur de värderar interna karriärmöjligheter för 
viljan att stanna kvar i företaget (t=0.35, p=0.07). Eftersom utveckling i befintlig roll är, 
som tidigare nämnt, en del av interna karriärmöjligheter utförde vi samma test på den 
variabeln som genomfördes på interna karriärmöjligheter. Det betyder att ytterligare ett 
t-test utfördes för att undersöka om det föreligger signifikanta skillnader mellan 
könstillhörighet och hur viktigt individen tycker utveckling i befintlig roll är för viljan 
att stanna kvar i företaget. Resultatet visar att det inte finns en signifikant skillnad 
mellan könen hur de värderar utveckling i befintlig roll för viljan att stanna kvar i 
företaget (t=1.01, p=0.95). 
 
Vidare genomfördes en envägs-ANOVA för att undersöka huruvida det föreligger en 
signifikant skillnad mellan ålder och hur viktig interna karriärmöjligheter är för 
individernas vilja att stanna kvar i företaget. Resultatet visar att testet inte var 
signifikant (F(4)=0.55, p=0.70), därför gick vi inte vidare med ett Bonferroni hoc test. 
Samma envägs-ANOVA användes för att undersöka om det föreligger en signifikant 
skillnad mellan ålder och hur viktig utveckling i befintlig roll är för individernas vilja att 
stanna kvar i företaget. Resultatet visar att det inte finns en signifikant skillnad mellan 
åldrarna (F(4)=0.4, p=0.81).  
 
För att undersöka om det föreligger en signifikant skillnad mellan arbetsrollen och hur 
viktig interna karriärmöjligheter är för viljan att stanna kvar genomfördes ytterligare en 
envägs-ANOVA. Resultatet visar det inte finns en signifikant skillnad mellan 
arbetsrollerna (F(2)=0.45, p=0.96). De två grupperna som tillhör leverans har ett 
medelvärde på 7.5 respektive 7.3, medan sälj har ett medelvärde på 7.5. En envägs-
ANOVA användes också för att undersöka om det föreligger en signifikant skillnad 
mellan arbetsrollen och hur viktig utveckling inom befintlig roll är för viljan att stanna 
kvar. Även detta test visar att det inte föreligger signifikanta skillnader mellan 
arbetsrollerna (F(2)=0.85, p=0.43). De två grupperna som tillhör leverans har ett 
medelvärde på 5.1 respektive 5.2, medan sälj har ett medelvärde på 5.7.  
 
Vidare undersökte vi om det föreligger en signifikant skillnad mellan tiden som 
individen tillbringat i sin nuvarande roll och hur den värderar interna 
karriärmöjligheter för viljan att stanna kvar i företaget. Här användes en envägs-
ANOVA som visar på ett nära signifikant värde (F(5)=2,25, p=0.05). Eftersom 
resultatet visar att det finns nära signifikanta skillnader mellan tiden som individen 
tillbringat i sin nuvarande roll utfördes ett Bonferroni hoc test för att titta närmare på 
vilka grupper som signifikant skiljer sig åt. Det visade sig att det finns en nära 
signifikant skillnad (p=0.07) mellan gruppen som arbetat 0-1 år (m=7.2) i sin nuvarande 
roll och gruppen som arbetat upp till 5 år (m=9.6). Vidare finns en nära signifikant 
skillnad (p=0.08) mellan gruppen som arbetat upp till 5 år (m=9.6) och de som arbetat 
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upp till 4 år (m=7.0) i sin nuvarande roll. De nära signifikanta skillnaderna grundar sig i 
att de som arbetat 0-1 år eller upp till 4 år värderar interna karriärmöjligheter lägre än 
de som arbetat upp till 5 år i sin nuvarande roll.  
 
 
	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

Figur	20:	Tid	 i	roll	och	rangordning	av	 interna	karriärmöjligheter. Diagrammet visar att de 
respondenter som har arbetat 0-1 år i sin nuvarande roll har en större spridning på sina svar än 
de respondenter som har arbetat upp till 5 år i sin nuvarande roll. Vidare visar diagrammet även 
på att de som har arbetat upp till 4 år har en större spridning än de som arbetat upp till 5 år i sin 
nuvarande roll. 

Ytterligare en envägs-ANOVA genomfördes för att undersöka om det föreligger en 
signifikant skillnad mellan tiden som respondenterna tillbringat i sin nuvarande roll och 
hur respondenterna värderar utveckling i befintlig roll för deras vilja att stanna kvar i 
företaget. Resultatet visar att det finns signifikanta skillnader mellan hur länge 
individerna spenderat i sin nuvarande roll (F(6)=2.55, p=0.03) och därför genomfördes 
ett Bonferroni hoc test för att titta närmare på vilka av de olika grupperna som 
signifikant skiljer sig åt. Resultatet visar att det finns signifikanta skillnader mellan 
gruppen som arbetat upp till 3 år (m=3.8) i sin nuvarande roll och gruppen som arbetat 
upp till 4 år (m=7.3) (p=0.02). Det signifikanta skillnaderna visar är att de som arbetat 
upp till 3 år har ett lägre medelvärde, vilket betyder att de värderar utveckling i befintlig 
roll lägre än de som arbetat upp till 4 år i sin nuvarande roll som har ett högre 
medelvärde.  
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Figur	 21:	 Tid	 i	 roll	 och	 rangordning	 av	 utveckling	 i	 befintlig	 roll. Diagrammet visar att de 
respondenter som har arbetat upp till 3 år i sin nuvarande roll har en större spridning på sina 
svar jämfört med de som arbetat upp till 4 år i sin nuvarande roll.  

För att undersöka om det föreligger en signifikant skillnad i hur länge individer har 
utbildat sig efter gymnasiet och hur viktig interna karriärmöjligheter är för deras vilja 
att stanna kvar i företaget, genomfördes en envägs-ANOVA. Resultatet visar att det inte 
finns någon signifikant skillnad mellan olika utbildningslängderna (F(4)=0.35, p=0.84). 
Således genomfördes inte ett Bonferroni hoc test. Nästa steg var att undersöka om det 
föreligger en signifikant skillnad i hur länge individer har utbildat sig efter gymnasiet 
och hur viktig utveckling i befintlig roll är för deras vilja att stanna kvar i företaget. 
Även här användes en envägs-ANOVA. Resultatet visar att det finns en nära signifikant 
skillnad mellan hur länge individen har utbildat sig och hur viktig utveckling i befintlig 
roll är för viljan att stanna kvar i företaget (F(4)=2.71, p=0.08), därför genomfördes ett 
Bonferroni hoc test för att titta närmare på vilka av grupperna som signifikant skiljer sig 
åt. Med hjälp av testet kunde det utläsas att det finns en nära signifikant skillnad mellan 
de respondenter som utbildat sig 0 år efter gymnasiet (m=4.3) och de som utbildat sig 
upp till 5 år eller mer (m=6.3), gällande hur de värderar utveckling i befintlig roll för 
viljan att stanna kvar i företaget (p=0.28). Resultatet visar även en nära signifikant 
skillnad (p=0.22) mellan de respondenter som utbildat sig upp till 2 år efter gymnasiet 
(m=4.1) och de som utbildat sig upp till 5 år eller mer (m=6.3). Det som resultatet visar 
är att de som utbildat sig 0 år eller upp till 2 år efter gymnasiet har ett lägre medelvärde 
och har därför värderat utveckling i befintlig roll än de som utbildat sig upp till 5 år eller 
mer, som hade ett högre medelvärde.  
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Figur	22:	Utbildningslängd	och	rangordning	av	utveckling	i	befintlig	roll. Diagrammet visar 
att de respondenter som utbildat sig 0 år eller upp till 2 år efter gymnasiet har något större 
spridning på de lägre värdena jämfört med de som har utbildat sig upp till 5 år eller mer.  

Ett oberoende t-test utfördes för att se om det föreligger skillnader huruvida individerna 
anser att de utbildat sig inom samma område efter gymnasiet och hur viktig interna 
karriärmöjligheterna är för viljan att stanna kvar i företaget. Resultatet visar på att det 
inte finns signifikanta skillnader (t=0.71, p=0.49). De som svarat ja, vilket innebär 90.3 
procent av respondenterna, på om deras utbildning genomförts inom ett specifikt 
område hade ett medelvärde på 7.4, medan de som svarade nej hade ett medelvärde på 
7.9 på hur de rangordnade interna karriärmöjligheter i förhållande till andra faktorer. 
Då grupperna mellan de som svarat ja och de som svarat nej skiljer sig relativt mycket 
från varandra användes equal variances is not assumed för t- och p-värdet, vilket anger 
att urvalet inte är normalfördelat. I samma ordning genomfördes ett oberoende t-test för 
att se om det föreligger skillnader i om individen anser att den utbildat sig inom samma 
område efter gymnasiet och hur viktig utveckling i befintlig roll är för viljan att stanna 
kvar i företaget. Resultatet visar att det inte föreligger signifikanta skillnader mellan 
grupperna (t=1.11, p=0.28). De som svarat ja på om deras utbildning genomförts inom 
ett specifikt område hade ett medelvärde på 5.4, medan de som svarade nej hade ett 
medelvärde på 4.6 gällande hur de rangordnade utveckling i befintlig roll i förhållande 
till andra faktorer.  
 
5.5.2	Påståenden	kopplade	till	karriärmöjligheter	
Denna avslutande del av enkäten, som är kopplad till karriärmöjligheter, avslutas med 
nio ställda påståenden, fråga 14-22, samt en öppen fråga (fråga 23) som syftar till att 
samla in övrig information kring ämnet från respondenterna. Det första påståendet i 
denna del lyder: “Under mina första veckor på [företaget] uppfattade jag mina 
karriärmöjligheter inom företaget som goda” (m=4.1, median=5.0). 73.8 procent (124 
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respondenter) svarade att det stämmer mycket väl eller att det stämmer väl in på dem. 
12.5 procent (21 respondenter) ansåg att påståendet stämmer i låg grad eller att 
påståendet inte stämmer alls. Här var det sju respondenter som svarade ingen åsikt, 
hänsyn har därför endast tagits till 168 respondenters svar.  
 
Fråga 15 lyder “Jag anser att min chef ger mig tillräcklig information om mina 
karriärmöjligheter” (m=3.6, median=4.0). 53.5 procent (92 respondenter) svarade att 
påståendet stämmer mycket väl eller att det stämmer väl in på dem. 19.8 procent (34 
respondenter) svarade antingen stämmer inte alls eller stämmer i låg grad. 172 svar 
användes i beräkningen. Nästa påstående, fråga 16, lyder “Jag anser att mina 
möjligheter att göra karriär inom [företaget] är goda” (m=3.7 , median=4.0). 60.5 
procent (104 respondenter) svarade att påståendet stämmer väl eller att det stämmer 
mycket väl in på dem. 19.2 procent (33 respondenter) svarade att påståendet stämmer i 
låg grad eller att det inte stämmer alls. Resultatet vid denna fråga bestod av 172 svar.  
 
	

	

	

	

	

	

	

	

	

	
Figur	23:	Jag	anser	att	mina	möjligheter	att	göra	karriär	inom	[företaget]	är	goda. 

Vid fråga 17, “Anser du att din chef idag aktivt hjälper dig att se och ta dig an nya roller 
som utannonseras?”(m=3.2 , median=3.0), svarade 41.7 procent (68 respondenter) att 
påståendet stämmer väl eller att påståendet stämmer mycket väl. 31.9 procent (52 
respondenter) gav svaret att påståendet stämmer i låg grad eller att det inte stämmer 
alls. Här var det 12 respondenter som gav svaret ingen åsikt. Efterföljande påstående, 
fråga 18, lyder “Jag skulle uppskatta om mina månadsmöten med min närmaste chef 
skulle ha mer fokus på karriärmöjligheter” (m=3.4, median=3). 46.6 procent (76 
respondenter) svarade att påståendet stämmer mycket väl eller att det stämmer väl in på 
dem. 24 procent (39 respondenter) ansåg att påståendet stämmer i låg grad eller det inte 
stämmer alls. 13 respondenter gav svaret ingen åsikt, vilket betyder att hänsyn togs till 
162 respondenter.  
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Figur	24:	Jag	skulle	uppskatta	om	mina	månadsmöten	med	min	närmaste	chef	skulle	ha	mer	
fokus	på	karriärmöjligheter. 

Nästa påstående som är kopplad till karriärmöjligheter, fråga 19, är “Jag skulle 
uppskatta att få möjlighet till att delta i karriärlänkande aktiviteter, så som föreläsningar 
där personer från andra delar i företaget berättar vad de arbetar med” (m=3.8, 
median=4.0). Här visar resultatet att 64.2 procent (108 respondenter) ansåg att 
påståendet stämmer mycket väl eller stämmer väl in på dem. 13,7 procent (23 
respondenter) ansåg att påståendet stämmer i låg grad eller inte alls. 168 respondenter 
var kopplade till detta resultat. 
 
	

	

	

	

	

	

	

	

	

	
	

Figur	25:	Jag	skulle	uppskatta	att	få	möjlighet	till	att	delta	i	karriärlänkande	aktiviteter,	så	
som	föreläsningar	där	personer	från	andra	delar	i	företaget	berättar	vad	de	arbetar	med.	
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Påstående Medelvärde 

Under mina första veckor på [företaget] uppfattade jag mina 
karriärmöjligheter inom företaget som goda 

4.1 

Jag anser att min chef ger mig tillräcklig information om mina 
karriärmöjligheter 

3.6 

Jag anser att mina möjligheter att göra karriär inom [företaget] är goda 3.7 

Anser du att din chef idag aktivt hjälper dig att se och ta dig an nya 
roller som utannonseras? 

3.2 

Jag skulle uppskatta om mina månadsmöten med min närmaste chef 
skulle ha mer fokus på karriärmöjligheter 

3.4 

Jag skulle uppskatta att få möjlighet till att delta i karriärlänkande 
aktiviteter, så som föreläsningar där personer från andra delar i 
företaget berättar vad de arbetar med 

3.8 

Figur	26:	Sammanställning	av	frågorna	14-19. 

Vidare ställdes tre påstående gällande ansvar för individens karriär. Fråga 20 inleder 
med påståendet “Jag anser att jag har det största ansvaret för min karriär hos 
[företaget]” (m=4.5, median=5.0). Detta påstående genererade i ett resultat där 92.7 
procent ansåg att påståendet stämmer väl eller mycket väl in på dem. 3 procent (5 
respondenter) svarade att det stämmer i låg grad eller inte alls. Här var det tio 
respondenter som gav svaret ingen åsikt, vilket genererade i att 165 svar togs i 
beaktan.  Efterföljande påstående, fråga 21, lyder “Jag anser att min chef har det största 
ansvaret för min karriär hos [företaget]” (m=2.4, median=2.0). Här svarade 60.7 procent 
(105 respondenter) att påståendet stämmer i låg grad eller inte alls. 12.2 procent (21 
respondenter) ansåg att påståendet stämmer väl eller stämmer mycket väl. Resultatet 
baseras på 173 respondenter, eftersom två respondenter gav svaret ingen åsikt. Det sista 
påståendet och enkätens näst sista fråga, fråga 22, lyder “Jag anser att min arbetsgivare 
har det största ansvaret för min karriär” (m=2.6, median=2.0). Resultatet visar att 53.2 
procent (91 respondenter) svarade att påståendet stämmer i låg grad eller inte alls. 21.6 
procent (37 respondenter) svarade att det stämmer väl eller mycket väl in på dem. Fyra 
respondenter gav svaret ingen åsikt, vilket innebär att 171 svar togs hänsyn till.  
 

Påstående Medelvärde 

Jag anser att jag har det största ansvaret för min karriär hos [företaget] 4.5 

Jag anser att min chef har det största ansvaret för min karriär hos 
[företaget] 

2.4 

Jag anser att min arbetsgivare har det största ansvaret för min karriär 2.6 
Figur	27:	Sammanställning	av	frågorna	20-22. 

Slutligen ställdes en fråga som syftade att samla in all övrig information gällande 
enkäten som respondenterna skulle vilja framföra. Eftersom denna information inte är 
av relevans för studien kommer detta inte att hanteras i uppsatsen utan endast att bifogas 
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till fallföretaget. Vad som däremot kan poängteras är att flertalet respondenter nämnde 
att de ansåg att fråga 13 var svårast att svara på. De menade på att inget av alternativen 
vid fråga 13 var minst viktig vid prioriteringslistan. 
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6.	Analys	
I den här delen av uppsatsen kommer det empiriska resultatet att analyseras. Det 
innebär att ett fokus kommer att riktas mot respondenterna och fallföretaget. Även detta 
kapitel följer enkätens uppdelning. Vilket innebär att inledningsvis analyseras 
bakgrundsvariablerna, följt av utbildningsbakgrunden. Därefter behandlas analyser 
kring området utveckling i befintlig roll och avslutningsvis tar analyserna kring 
karriärmöjligheter vid.  
 
6.1	Bakgrundsvariabler	
Resultatet visar att 89.7 procent, vilket innebär 157 respondenter av de 175 som togs 
hänsyn till i empirin, tillhör Generation Y. Eftersom studien har haft ett fokus på denna 
generation, var det av vikt att få ett representativt antal. Det säkerställer att de frågor 
som enkäten bestått av, som baserats på teorier om den generationen, har varit befogade 
att undersöka i urvalet. Utöver att se hur många av respondenterna som tillhör 
Generation Y, har inte skillnader i ålder varit en väsentlig faktor att titta närmare på i 
vår studie. Däremot har det funnits en nyfikenhet att undersöka om det föreligger 
signifikanta skillnader i ålder och könstillhörighet hos medarbetarna, och hur viktig 
interna karriärmöjligheter och utveckling i befintlig roll är för viljan att stanna kvar i 
företaget. Detta är av relevans eftersom det kan ge fallföretag relevant information i sitt 
arbete att tillgodose de anställdas behov på ett bättre sätt. De statistiska analyser som 
genomförts visar att det inte finns signifikanta skillnader i ålder eller könstillhörighet 
och hur viktig interna karriärmöjligheter och utveckling i befintlig roll är för 
medarbetares vilja att stanna kvar i fallföretaget.  
 
En ytterligare bakgrundsfaktor, som är relevant för fallföretaget, är vilken arbetsroll 
respondenterna har. De statistiska analyser som genomfördes verkade för att titta 
närmare på om det föreligger signifikanta skillnader mellan arbetsroller och hur viktig 
interna karriärmöjligheter och utveckling i befintlig roll är för de anställda inom 
fallföretaget. Även dessa visar att det inte finns signifikanta skillnader. Malik & 
Subramanian (2015, s. 213) menar på att det är relevant att titta till varje enskild 
individs behov, eftersom behov och förväntningar kan se olika ut och vara unika för 
varje enskild medarbetare. Resultaten från de statistiska analyserna kopplade till olika 
bakgrundsvariabler, tyder på att det kan vara svårt att gruppera medarbetare och vilka 
behov de har. Vilket är i linje med det som Malik & Subramanian (2015) hävdat.  
 
En statistisk analys som däremot visar att det föreligger signifikanta skillnader är 
gällande hur länge respondenterna har arbetat i sin nuvarande arbetsroll och hur viktig 
interna karriärmöjligheter och utveckling i befintlig roll är för viljan att stanna kvar i 
företaget. Den statistiska analysen som undersökte interna karriärmöjligheter visar att 
det finns tendenser till nära signifikanta skillnader i om medarbetarna arbetat 0-1 år i sin 
roll och de som arbetat upp till 5 år. Vidare finns nära signifikanta skillnader mellan 
gruppen som arbetat upp till 4 år och de som arbetat upp till 5 år. Detta tyder på att det 
finns en nära tendens att det är viktigare för de som arbetat upp till 5 år i sin nuvarande 
roll att bli erbjuden chansen till att ta sig an nya ansvar inom befintlig roll och ta sig an 
nya roller i företaget, för deras vilja att stanna kvar i företaget, än de som har arbetat 0-1 
år eller upp till 4 år i sin roll. När det kommer till utveckling i befintlig roll visar den 
statistiska analysen att det finns signifikanta skillnader för gruppen som arbetat upp till 
3 år i sin nuvarande roll och gruppen som arbetat upp till 4 år i sin nuvarande roll. 
Medelvärdena tyder på att det är viktigare för de som har arbetat upp till 4 år att bli 
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erbjuden kompetensutveckling i form av utbildning och kurser för att utvecklas i sin 
befintliga roll, än de som har arbetat upp till 3 år i sin nuvarande roll.  
 
Aruna & Anita (2015, s. 95) menar på att anställda är mer benägna att byta arbetsplats 
om de känner att de behärskar sina arbetsuppgifter. De hävdar att anställda stannar i 
företaget så länge som arbetsgivaren tillhandahåller dem med givande arbete och 
självutveckling, men lämnar företaget om de känner sig missnöjda (Aruna & Anita, 
2015, s. 95). Resultatet kan därför tyda på att det är viktigt för fallföretaget att erbjuda 
möjligheten att ta sig an nya ansvarsområden i befintlig roll och nya roller till de som 
arbetat upp till 5 år i sin nuvarande roll. Annars finns risken att de söker sig utanför 
företaget. Det som är intressant att se är att de som arbetat upp till 4 år i sin nuvarande 
roll, inte rangordnat interna karriärmöjligheter lika högt som de upp till 5 år. Det kan 
hända att de medarbetarna fortfarande finner nog med utmaning i sina arbetsuppgifter 
och att de därför inte är i lika stort behov av interna karriärmöjligheter för att vilja 
stanna kvar i företaget. Gällande resultatet som är kopplat till hur viktig utveckling i 
befintlig roll är för viljan att stanna kvar i företaget, är det särskilt viktigt för de som 
arbetat upp till 4 år i sin nuvarande roll att bli erbjuden kompetensutveckling i sin 
befintliga roll, jämfört med de som arbetat upp till 3 år. Det kan innebära att 
medarbetarna börjar uppleva att de behärskar sina arbetsuppgifter när de har arbetat upp 
till 4 år och tycker det är särskilt viktigt att bli erbjuden kompetensutveckling för att 
vilja stanna kvar i företaget. Det faktum att de som arbetat upp till 3 år i sin nuvarande 
roll anser att det är mindre viktigt kan tyda på att de medarbetarna är nöjda med den 
kompetens de har och anser att deras arbetsuppgifter är nog utmanande.   
 
6.2	Utbildningsbakgrund	
Som tidigare nämnts, hävdar Mangino (2014, s. 761) att individer söker sig till högre 
utbildningar, eftersom det anses som en säker väg till karriär. Av tidigare presenterad 
empiri kunde vi visa att en tydlig majoritet av respondenterna har genomfört någon 
form av högskoleutbildning med minst 60 högskolepoäng. Det kan anses vara i linje 
med det Mangino (2014) menat på, eftersom det visar att majoriteten av respondenterna 
har tagit del av någon form av högre utbildning.  
 
Studien ämnar undersöka om utbildningsnivån har en påverkan på anställdas behov av 
interna karriärmöjligheter inom fallföretaget. Därför ville vi få data från respondenter 
som utbildat sig under olika lång tid efter gymnasiet. Resultatet visar att det finns en 
spridning gällande utbildningslängd hos respondenterna, vilket var tillfredställande för 
att kunna undersöka eventuella skillnader kring uppfattningen av karriärmöjligheter. 
Därför genomfördes statistiska analyser för att göra det möjligt att svara på ena delen av 
studiens problemfrågeställning; om de anställdas utbildningsnivå påverkar deras behov 
av interna karriärmöjligheter. De statistiska analyserna genomfördes för att se om det 
föreligger signifikanta skillnader i hur länge individerna har utbildat sig efter gymnasiet, 
och hur viktigt interna karriärmöjligheter och utveckling i befintlig roll är för deras vilja 
att stanna kvar i företaget. Det visade sig att det inte finns några signifikanta skillnader 
mellan utbildningsnivå och den aspekt av interna karriärmöjligheter som är kopplade till 
att ta sig an nya ansvar i befintlig roll och ta sig an nya roller. Däremot visar resultatet 
att det finns viss tendens till nära signifikanta skillnader mellan olika utbildningsnivåer, 
och hur viktig utveckling i befintlig roll är för viljan att stanna kvar i företaget. För att 
få ytterligare detaljerad information undersöktes de olika utbildningsgrupperna närmare. 
Resultatet visar en mindre tendens av signifikanta skillnader i utbildningsnivån mellan 
de som inte har utbildat sig efter gymnasiet och de som har utbildat sig upp till 5 år eller 
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längre. Vidare kunde ett liknande resultat utläsas mellan de som har utbildat sig upp till 
2 år efter gymnasiet och de som har utbildat sig upp till 5 år eller mer. Eftersom 
resultatet endast gav utslag för ett nära signifikant värde, ska detta tolkas med 
försiktighet. Men i och med att testet vore signifikant om konfidensgraden skulle vara 
90 procent och inte 95 procent, tolkar vi att det finns tendenser till att utbildningsnivån 
påverkar behovet av utveckling i befintlig roll, som är en aspekt av interna 
karriärmöjligheter.  
 
Ytterligare statistiska analyser genomfördes för att se om det finns signifikanta 
skillnader gällande huruvida de anställda har utbildat sig inom ett specifikt område och 
hur viktig interna karriärmöjligheter och utveckling i befintlig roll är för viljan att 
stanna kvar i företaget. Detta genomfördes för att se om det föreligger signifikanta 
skillnader beroende på om den anställde upplever sig ha investerat i en utbildning inom 
ett specifikt område och hur viktig interna karriärmöjligheter och utveckling i befintlig 
roll är för viljan att stanna kvar i företaget. Resultaten visar på att det inte finns 
signifikanta skillnader i om individen anser att den utbildat sig inom ett specifikt 
område eller inte, och hur viktig interna karriärmöjligheter och utveckling i befintlig roll 
är för viljan att stanna kvar i företaget. Värt att notera är att det endast var ett mindre 
antal respondenter som hade svarat nej på frågan gällande om de studerat inom ett 
specifikt område. Hade antalet respondenter varit jämlikt för denna fråga hade utfallet 
möjligtvis blivit annorlunda.  
 
Resultaten från de statistiska analyserna, som är kopplade till utbildning, visar därför att 
utbildningsnivån inte påverkar den aspekten av interna karriärmöjligheter som är 
kopplade till individens möjlighet att ta sig an nya ansvar i befintlig roll och nya roller. 
Däremot tenderar utbildningsnivån att påverka den aspekten av interna 
karriärmöjligheter som är kopplade till utveckling i befintlig roll. Varför de olika 
aspekterna av interna karriärmöjligheter skiljer sig åt i huruvida utbildningsnivån 
påverkar eller inte, är intressant att analysera. Här nedan kommer vi gå in på varför 
utbildning kan ha påverkat resultatet, men även det faktum varför utbildning inte har 
haft ett inflytande på resultatet. Det finns däremot svårigheter att göra ett 
ställningstagande vilka tolkningar som stämmer mer eller mindre. Anledningen till det 
är att våra resultat varierade samt det faktum att utbildning är en komplex faktor att se 
till, vilket vi kommer beröra längre ner.  
 
Harris et al. (2015, s. 103) menar på att individer behöver investera i utbildningar och 
träning för att utvecklas i linje med vad som krävs för att avancera inom en specifik 
karriär. Kriterierna för vad individen behöver investera i, varierar beroende på var i 
karriären som individen befinner sig (Harris et al., 2015, s. 104). Resultatet kan 
innebära att de medarbetare som har investerat i en viss utbildning och utbildat sig 
under en längre tid, värderar att få fortsätta utvecklas i linje med det som krävs för att 
avancera ytterligare i karriären, högre än de som utbildat sig under en kortare tid. Det 
kan vara så att utveckling i befintlig roll är vad medarbetarna anser är i linje med 
humankapitalet de tidigare har förvärvat och vill bygga vidare på. Medan de tolkar att 
nya ansvarsområden och nya roller i företaget inte är i linje med vad de vill lägga till i 
sitt humankapital, eftersom det innebär att styra bort från den utbildning de har 
förvärvat. Carless & Arnup (2011, s. 82) argumenterar att en individ upplever en 
alternativkostnad att lämna sin karriär om den har högre utbildningsnivå. Därför är det 
möjligt att de som utbildat sig under en längre tid upplever en alternativkostnad i att inte 
få utvecklas i sin befintliga roll. Vilket kan förklara att utbildningslängden tenderar att 
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visa på signifikanta skillnader i hur utveckling i befintlig roll värderas, men inte i hur 
interna karriärmöjligheter värderas.   
 
Det faktum att resultatet inte visar på signifikanta skillnader mellan de olika grupperna i 
Bonferroni testet, kopplat till utveckling i befintlig roll, kan bero på variansen i 
grupperna. Det tyder på att det finns andra faktorer som direkt och indirekt påverkar hur 
respondenterna värderar utveckling i befintlig roll för viljan att stanna kvar. Vi tror 
därför att det kan ha funnits andra faktorer som påverkat respondenterna och resultaten 
vi fått. Som nämnts tidigare, inkluderas majoriteten av fallföretagets anställda i 
Generation Y. Denna generation har visat sig ställa högre krav på sin arbetsgivare 
(Aruna & Anita, 2015, s. 94) och är mer positiva till erbjudandet av karriärsutveckling 
än andra generationer (Kowske et al., 2010, s. 276). Därför ser vi en möjlig koppling att 
de karaktärsdrag som Generation Y tenderar att ha, och det faktum att majoriteten av 
respondenterna tillhör Generation Y, kan vara en påverkande faktor till hur 
respondenterna värderade interna karriärmöjligheter och utveckling i befintlig roll. 
Eventuellt ställer större delen av arbetsstyrkan högre krav och har större behov 
oberoende vilken utbildningsnivå de har. Eftersom kulturen är en faktor som har en 
påverkan på PO fit kongruensen mellan den anställde och företaget (Chew & Chan, 
2008, s. 506), kan vi tänka oss att kulturen kan vara en faktor som påverkar 
respondenternas behov av karriärmöjligheter. Det kan innebära att oavsett vilken 
utbildningsnivå de anställda har, kan den typ av medarbetare som företaget har 
attraherat och den kultur som finns inom företaget, vara faktorer som indirekt påverkar 
deras behov av karriärmöjligheter. Utöver det fick påståendet “Jag anser att min 
motivation till att lära mig nya arbetsuppgifter är hög”, ett väldigt högt resultat av 
respondenterna. Det kan vara en indikation på att medarbetarna är allmänt väldigt 
motiverade till att utvecklas och ta sig vidare i karriären. Det kan göra det svårare att 
utläsa utbildningsnivåns faktiska påverkan på behovet av karriärmöjligheter. 
 
Eftersom interna karriärmöjligheter och utveckling i befintlig roll beskrevs i enkäten, 
där exempel för dessa faktorer angavs, säkerställdes respondenternas förståelse för de 
olika begreppen. Vi tror därför inte att det ena begreppet var lättare att förstå än det 
andra. Det kan dock vara så att det är lättare för respondenterna att ha en uppfattning om 
utveckling i befintlig roll, eftersom det är närmare tillhands än att respondenten ska vara 
bekant med att ta sig an nya ansvar inom befintlig roll eller ta sig an nya roller. Det 
faktum att många av respondenterna inte har arbetat så länge inom företaget och inom 
sin nuvarande roll, kan vara en faktor som påverkar. Deras prioritet ligger mest troligt i 
att etablera sig i sin roll, komma in i arbetsgruppen och skapa en god relation till sin 
chef. Vi tror därför att individen har ett stort fokus på vad som händer i nuet i sin 
arbetsmiljö. Det kan vara en anledning till att det som individen har med i sitt bagage, 
bland annat utbildningsnivå, inte blir en framträdande faktor som påverkar individens 
olika preferenser gällande interna karriärmöjligheter. 
 
Studierna som Carless & Arnup (2011), Donohue (2007) och Parado et al. (2007) 
genomfört inom ämnesområdet utbildning, visar på motsatta resultat. Det tror vi beror 
på att det säkerligen finns andra faktorer som kan spela in när individers preferenser, 
kopplade till yrke, karriär och interna karriärmöjligheter, undersöks. Även det styrker 
att utbildning kan vara en komplex faktor att se till. Bland annat hävdade forskarna 
olika i huruvida välutbildade arbetstagare väljer att byta yrke mer eller mindre frekvent 
än andra (Carless & Arnup 2011, s. 82; Donohue, 2007, s. 271; Parado et al., 2007, s. 
454). Den statistiska analys som vi genomförde mellan utbildningslängd och påståendet 
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“Jag tror jag kommer att byta yrke inom de närmaste 2-3 åren”, kunde inte visa att det 
föreligger signifikanta skillnader mellan utbildningslängd och om medarbetaren tror att 
den kommer att byta yrke inom de närmaste 2-3 åren. Det finns heller inga signifikanta 
skillnader för om medarbetaren upplever att den utbildat sig inom ett och samma 
område och om medarbetaren tror att den kommer att byta yrke inom de närmaste 2-3 
åren. Det faktum att de statistiska analyser som vi genomfört visar att det inte föreligger 
signifikanta skillnader i utbildningsnivån hos respondenterna, samt att Donohue (2007) 
och Parado et al. (2007) har fått olika resultat i sina studier, kan tyda på att 
utbildningsnivån inte kan förklara huruvida individer är mer eller mindre benägna att 
byta yrke eller karriär. Det kan vara en anledning till att resultaten därför har varierat. 
Det har säkerligen funnit flertalet andra faktorer som påverkat de resultat som dessa 
forskare har fått fram. Det kan även vara så att utbildningsnivån skiftar i sin påverkan 
från fall till fall, beroende på vilka som undersöks. 
 
6.3	Utveckling	i	befintlig	roll	
Aruna & Anita (2015, s. 49) är ett exempel på författare som lyft fram att frivilliga 
uppsägningar blivit en stor utmaning för företagen i dagsläget, eftersom det är allt 
vanligare att anställda lämnar sin arbetsplats efter en relativt kort tid. De menar på att 
mönstret att lämna sin arbetsplats efter en relativt kort tid kommer från att de anställda 
är väldigt benägna att byta arbetsplats om de känner att de behärskar sina 
arbetsuppgifter (Aruna & Anita, 2015, s. 95). De anställda är lojala och stannar i 
företaget så länge som arbetsgivaren kan tillhandahålla dem med givande arbete och 
självutveckling, men tvekar inte att lämna företaget om de känner sig missnöjda (Aruna 
& Anita, 2015, s. 95). Teorierna om Den gränslösa karriären och Den föränderliga 
karriären stärker detta genom att de beskriver arbetstagare som mer mobila och 
självstyrda (Gubler et al., 2013, s. 23). Vi ville därför undersöka hur respondenterna 
passar in i den beskrivningen genom att ställa påståendet “Jag tror jag kommer byta 
yrke inom de närmaste 2-3 åren”. Det var sammanlagt knappt två tredjedelar som 
svarade att påståendet stämmer mycket väl eller stämmer väl in på dem. Eftersom 
påståendet endast mäter vad respondenterna tror och inte vad de har gjort, kan endast ett 
konstaterande göras gällande att majoriteten känner sig benägen att eventuellt byta yrke 
inom en snar framtid.  
 
Eftersom begreppet mobilitet ämnar till att beskriva människors rörelse inom och 
mellan organisationer (Hallqvist, 2005, s. 4), kan benägenheten att byta yrke inom en 
snar framtid kopplas till hur mobil medarbetaren upplever sig vara. Eftersom en 
femtedel svarade att påståendet gällande att byta yrke inom de närmaste 2-3 åren 
stämmer i låg grad eller stämmer inte alls, tyder vårt resultat på att respondenterna inte 
upplever sig lika mobila, som forskare vill framställa medarbetare att vara (se till 
exempel Aruna & Anita, 2015, s. 94; Hallqvist, 2005, s. 22). Utöver det var det nio 
respondenter som valde svarsalternativet ingen åsikt vid detta påstående. Det kan vara 
intressant att spekulera i varför dessa individer valde det svarsalternativet. En initial 
tanke är att respondenterna anser att frågan är känslig och därför inte vill svara ärligt för 
att det skulle kunna skada dem på något sätt. Enkäten lovar anonymitet men det kan 
vara så att arbetstagaren inte vill ta någon risk att konfronteras med varför han/hon ser 
sig själv byta yrke inom en snar framtid. Det skulle också kunna bero på att 
respondenterna inte kände att de hade tiden att tänka till och besvara frågan på ett så 
sanningsenligt sätt som möjligt.  
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Som nämndes i stycket ovan, innebär begreppet mobilitet människors rörelse, inte bara 
mellan, utan även inom organisationer (Hallqvist, 2005, s. 4). Därför ställdes påståendet 
“Jag tror att jag kommer att byta tjänst inom [företaget] under min anställningstid här”. 
Här svarade två tredjedelar av respondenterna att påståendet stämmer mycket väl eller 
stämmer väl in på dem. Resultatet kan tyda på att det finns ett visst behov för de 
anställda inom fallföretaget att ha bra möjligheter till att byta tjänster inom företaget. 
Detta behöver fallföretaget därför ta i beaktan gällande hur de erbjuder de anställda 
möjligheter till att röra sig mellan olika tjänster. Eftersom påståendet endast mäter om 
den anställde tror att han/hon kommer att byta tjänst inom företaget under sin 
anställningstid, säger det ingenting om hur respondenterna upplever möjligheterna till 
att byta tjänst inom företaget. Deras svar kan dock härledas ifrån att de anställda 
upplever att det finns goda möjligheter att byta tjänster inom företaget och därför tror att 
det är sannolikt att det kommer ske. På så sätt kan det vara möjligt att fallföretaget redan 
gör ett bra arbete gällande att tillgodose de anställdas behov till möjligheten att byta 
tjänst och vara mobil inom företaget. Detta tror vi är mer möjligt än att fallföretaget gör 
mindre bra ifrån sig på att tillgodose de anställdas behov av att vara mobila. Då hade 
resultatet mest troligt genererat i ett lägre medelvärde.  
 
Vidare visar studiens resultat, som tidigare nämnts, på att respondenterna har väldigt 
hög motivation till att lära sig nya arbetsuppgifter. Enligt Donohue (2007, s. 271) har de 
med högre motivation till att lära sig nya färdigheter större benägenhet till att byta 
karriär. Vår definition till karriär som använts i studien, menar på att karriär innefattar 
alla händelser som sker i en individs arbetsliv. Det innebär att vi utgår ifrån att individer 
inte kan byta karriär, de kan endast byta yrken. Därför ville vi titta på om det föreligger 
signifikanta skillnader i graden av motivation och byte av yrke. Resultatet vi fick visar 
på att det inte finns signifikanta skillnader mellan graden av motivation att lära sig nya 
arbetsuppgifter och om medarbetarna tror att de kommer att byta yrke inom de närmaste 
2-3 åren. Det kan därför ifrågasättas om det finns ett samband mellan graden av 
motivation och benägenheten att byta yrke eller karriär, då vår analys visar att det inte 
finns signifikanta skillnader. Eftersom det är otydligt vad Donohue (2007) menar med 
karriär och när i tiden bytet av karriär/yrke ska ske, kan vi dock inte ta en starkare 
ställning kring detta. Anledningen till det är att Donohue’s studie kan skilja sig från vad 
vi testat med våra påståenden.  
 
Påståendet, “Jag anser att jag får tillräcklig kompetensutveckling inom [företaget]”, 
ämnade undersöka hur väl företaget lyckas tillgodose de anställdas behov av 
kompetensutveckling i dagsläget. Av att tyda från resultatet är det något som 
fallföretaget tillgodoser relativt bra. Detta kan enligt tidigare studier leda till att de 
anställda, som tillhör Generation Y, blir lojala i högre grad och stannar därmed inom 
organisationen (Aruna & Anita, 2015, s. 95), något som är positivt för fallföretaget. Det 
tidigare nämnda begreppet employee retention kommer till sin rätt och företaget 
behöver spendera mindre resurser på att rekrytera nya medarbetare.  
 
Enligt Herbison & Boseman (2009, s. 34) är det särskilt viktigt för Generation Y att få 
feedback från sin närmaste chef för viljan att stanna i företaget. De menar på att 
Generation Y behöver få visa sin chef vad de kan och sedan få feedback för att 
uppmuntra deras engagemang (Herbison & Boseman, 2009, s. 34). Vidare menar också 
Dulebohn et al. (2012, s. 1739-1740) att det är av vikt att chefen utövar ett engagerat 
beteende gentemot sina anställda, till exempel genom att ge feedback, eftersom det 
höjer de anställdas lojalitet och deras engagemang. För att undersöka hur väl 
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fallföretaget tillgodoser detta ställdes påståendet “Jag anser att min chef ger mig 
tillräcklig feedback för att utvecklas i min befintliga roll”. Vid detta påstående svarade 
8.1 procent (14 respondenter) att det stämde i låg grad eller att det inte stämde alls och 
18.5 procent (32 respondenter) ansåg att det stämde delvis in på dem. Det kan tolkas 
som att det finns möjlighet för fallföretaget att öka den feedback som de anställda får 
från sin närmaste chef eftersom en nära tredjedel upplever att den feedback de får inte är 
tillräcklig. Däremot skulle det kunna argumenteras att en tredjedel inte är en särskilt stor 
andel att titta på. Men eftersom det inte går att utläsas från resultatet om alla som är 
missnöjda är nyckelpersoner eller inte, är det av relevans för fallföretaget att titta 
närmare på. Det kan hända att de missnöjda respondenterna är anställda som befunnit 
sig i företaget under en längre tid och har samlat på sig företagsspecifik humankapital. 
Enligt Mahoney & Kor (2015, s. 297) är företagsspecifik humankapital starkt kopplad 
till tillväxtmöjligheter och är viktig för de anställdas produktivitet. Därför är det av 
relevans för fallföretaget att ta till sig de negativa värdena, även om de inte är av 
majoritet. 
 
6.4	Karriärmöjligheter	
Den andra delen av studiens problemfrågeställningar ämnar svara på om interna 
karriärmöjligheter påverkar viljan att stanna kvar i företaget. I koppling till detta, är 
syftet med studien att undersöka om de anställda anser att interna karriärmöjligheter 
påverkar viljan att stanna kvar i företaget, i relation till andra faktorer. De faktorer som 
inkluderades i undersökningen, förutom interna karriärmöjligheter och utveckling i 
befintlig roll, är; flexibla arbetstider, interna sociala event, lön, andra förmåner, sociala 
relationer till kollegor, relation till chef, feedback och arbetsuppgifterna. Alla dessa 
faktorer har visat sig vara värderade av anställda och vara viktiga för deras lojalitet, med 
andra ord deras vilja att stanna kvar i företaget (Israeli & Barkan, 2004; Jacob et al., 
2008; Madlock & Booth-Butterfield, 2012). För att fullfölja syftet med studien och 
svara på problemfrågeställningen fick de anställda rangordna de olika faktorerna. Vi 
fick feedback på att denna fråga var den som respondenterna tyckte var svårast, där flera 
respondenter menade på att de hade svårt att värdera någon av faktorerna som minst 
viktig. Det tyder på att alla de olika faktorerna var väsentliga att ha med i rangordningen 
för att säkerställa ett resultat som visar hur viktig interna karriärmöjligheter och 
utveckling i befintlig roll är för de anställda, i relation till andra faktorer. Det faktum att 
interna karriärmöjligheter blev generellt värderad högst är i linje med det som Kumar & 
Shekhar (2012) hävdar. De menar på att en anställds lojalitet kan stärkas om 
arbetsgivaren fokuserar på att erbjuda den anställde mer än “bara” ett jobb och 
säkerställer att de anställda upplever sitt arbete i företaget som en givande del i sin 
karriär (Kumar & Shekhar, 2012, s. 103). Detta stärks av Chang et al. (2010, s. 1302) 
som genomfört en studie som visar på att om anställda blir erbjudna möjligheter till 
utveckling blir de mer lojala mot sin arbetsgivare. Kowske et al. (2010, s. 276) har 
också kommit fram till att Generation Y är mer positiva till att få möjlighet till 
karriärutveckling än tidigare generationer.  
 
Utöver det faktum att det är i linje med vad forskare tidigare kunnat visa på och hävdar, 
kan resultatet ha påverkats av att studien specifikt handlar om karriärmöjligheter. En 
tanke är att medarbetarna svarade högre än de annars gjort på grund av att de uppfattar 
att de bör värdera interna karriärmöjligheter högt, för att arbetsgivaren skickar ut en 
enkät gällande detta. Något som tyder på att respondenterna inte har blivit påverkade av 
vilket fokus som enkäten hade är att faktorn utveckling i befintlig roll, som också ingår i 
begreppet interna karriärmöjligheter, hamnade på en sjätte plats i rangordningen. Av att 
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tolka från resultatet är det viktigare att ta sig an nya ansvarområden i sin befintliga roll 
alternativt att ta sig an nya roller, än att bli erbjuden möjligheten att utvecklas i sin 
befintliga roll, för viljan hos de anställda att stanna kvar i företaget. Eftersom de två 
faktorerna fick en viss skillnad i sina placeringar, tyder det på att det var av relevans att 
dela på dem för att kunna få relevant information om olika aspekter av interna 
karriärmöjligheter.  
 
Anledningen till varför de två aspekterna har blivit rangordnade olika, kan bero på att 
fallföretaget är bättre på att tillgodose de anställdas behov av utveckling i befintlig roll. 
Respondenterna är eventuellt mindre nöjda med erbjudandet av interna 
karriärmöjligheter och vill visa på att det är viktigt för dem och deras vilja att stanna 
kvar. Det som argumenterar emot detta är att resultatet vid de olika påståendena “Jag 
anser att jag får tillräcklig kompetensutveckling inom [företaget]” och “Jag anser att 
mina möjligheter att göra karriär inom [företaget] är goda”, visar att de fått snarlika 
medelvärden. Det tyder på att de anställda anser att fallföretaget gör ett bra arbete med 
att erbjuda både kompetensutveckling och möjlighet att göra karriär. Det kan istället 
vara så att utveckling i befintlig roll tas mer förgivet av de anställda och att det inte är 
lika självklart att företaget erbjuder interna karriärmöjligheter i form av att ta sig an nya 
ansvar i befintlig roll eller ta sig an nya roller.  Eftersom frågan innebär hur viktig de 
olika faktorerna är för de anställdas vilja att stanna kvar i företaget kanske de anser att 
anledningarna till varför de funderar att lämna företaget beror främst på att det vill ta sig 
an nya ansvar i befintlig roll eller nya roller. Om det inte finns i företaget behöver de 
söka sig utanför företaget.  
 
Relation till chef ansågs vara den tredje viktigaste faktorn för viljan att stanna kvar i 
företaget. Denna faktor kan kopplas till sacrifice och links i begreppet job 
embeddedness som bland annat har behandlats av Mitchell et al. (2001, s. 1104, 1106). 
Om den anställde har en bra relation till sin chef, kommer den mest troligt se det som en 
länk till att stanna kvar i företaget och en relation den måste uppoffra om den väljer att 
lämna företaget. Att denna faktor rangordnades så pass högt är i linje med den studie 
som Dulebohn et al. (2012, s. 1735) genomförde, som visade på att en bra relation har 
en negativ påverkan på de anställdas intention att lämna företaget. Det är också i linje 
med att det är av vikt för chefen att värna om deras relation till de anställda för att en 
anställd ska vara hängivet företaget den arbetar för (Liao et al., 2009, s. 1812). Detta är 
särskilt viktigt för företag att förstå eftersom Torrington et al. (2011, s. 219) hävdat att 
det är vanligt att medarbetare blir befordrade till chefer utan att vara lämplig att klara av 
den handledande roll som krävs. Utöver det menar Herbison & Boseman (2009, s. 34) 
på att Generation Y är mindre förlåtande när det kommer till dåligt ledarskap.  
 
Anledningen till att de anställda upplever att det är viktigt att ha en god relation till sin 
chef kan ha en koppling till det som Wohlfahrt (2015) hävdar. Wohlfahrt (2015) menar 
på att desto mindre de anställda uppskattar sin chef, desto högre stressnivå upplever de. 
Detta är relevant eftersom studier har visat att en negativ påverkan på anställdas 
välbefinnande och en växande stressnivå ökar sannolikheten att individerna lämnar 
företaget (Gould-Williams, 2007, s. 1641; van der Vaart et al., 2013 s. 364). 
Anledningarna till att de anställdas välbefinnande påverkas negativt och stressnivån 
ökar kan bero på att chefens roll och relationen mellan chefen och den anställde, 
påverkar den anställdes arbetsmiljö till mångt och mycket. Till exempel kan en negativ 
relation med närmaste chefen göra att den anställde går miste om möjligheter till 
utveckling. Detta på grund av att chefen kanske väljer att delegera ut vissa uppgifter till 
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andra medarbetare som han/hon har en bättre relation till. Det kan i sin tur tänkas 
fördröja en befordring och därmed leda till att den anställda blir negativt inställd till 
organisationens karriärmöjligheter. Även när det gäller diskussioner om framtida 
karriärmöjligheter är det troligt att de begränsas eller inte blir av om relationen mellan 
den närmaste chefen och medarbetaren är bristfällig. Det kan också tänkas leda till att 
individen drar sig för att ta initiativ till att prata om karriärmöjligheter eller avstår från 
att be om feedback eller stöd från chefen. Vilket i slutändan kan leda till att den 
anställda väljer att sluta i förtid. Relationen till chefen kan därför ses påverka den 
anställdas välbefinnande, deras arbetsmiljö samt möjligheterna till att växa och 
utvecklas i företaget. Detta innebär att relationen till chefen är en nyckelfaktor som 
påverkar många faktorer kopplat till arbetsplatsen. Vilket gör det förståeligt att de 
anställda anser att den är så pass viktig för deras vilja att stanna kvar i företaget.  
 
Dulebohn et al. (2012, s. 1738) menar bland annat på att om chefen engagera sig i att 
uppmuntra de anställda blir de mer lojala. Vid påståendet “Anser du att din chef aktivt 
hjälper dig att ta dig an nya roller som utannonseras?”, svarade nära en tredjedel att det 
stämmer i låg grad eller att det inte stämmer alls. Resultatet visar på att den närmaste 
chefen kan bli bättre på att uppmuntra de anställda till att ta sig an nya roller som 
utannonseras. Det som påståendet inte berör är huruvida den anställde skulle vilja få den 
typen av uppmuntran. Det faktum att en klar majoritet anser att det största ansvaret för 
den egna karriären ligger hos sig själv, kan tyda på att det inte är något som de anställda 
efterfrågar. Men eftersom varje individ har unika behov, som vi tidigare har nämnt, 
behöver chefen se till varje enskild individ vilken slags uppmuntran som på bästa sätt 
tillgodoser den anställdes behov.  
 
Studien som Geer & Pittlekow (2016, s. 24) genomförde på ekonomer visade på att 
många anställda diskuterar karriärmöjligheter med sina chefer mer sällan än vad de 
skulle vilja. Vid påståendet “Jag skulle uppskatta om mina månadsmöten med min 
närmaste chef skulle ha mer fokus på karriärmöjligheter”, var det nära hälften som 
svarade att det stämmer mycket väl eller att det stämmer väl in på dem och en knapp 
tredjedel ansåg att det stämmer delvis in på dem. Geer & Pittelkow (2016, s. 24) hävdar 
att samtal om karriärutveckling mellan den anställde och sin närmaste chef är viktiga 
och har långsiktiga konsekvenser. Genom att diskutera karriärvägar med de anställda 
ökar deras anställningstillfredställelse, främjar produktiviteten samt att chansen är större 
att talanger stannar kvar i företaget (Geer & Pittelkow, 2016, s. 24). På så vis är det av 
vikt att fallföretaget försöker bli bättre på att tillgodose detta behov då drygt tre 
fjärdedelar skulle, i olika mån, uppskatta utökade diskussioner om karriärmöjligheter 
med sin närmaste chef. 
 
En annan relevant upptäckt var att knappt var femte medarbetare anser att de inte alls 
eller i låg grad får tillräcklig information från sin närmaste chef gällande 
karriärmöjligheter. Det finns med andra ord rum för förbättring även här. Som tidigare 
nämnt inkluderas majoriteten av medarbetarna till Generation Y. Dessa individer 
kännetecknas av en hög mobilitet och tvekar inte att rör sig vidare om de känner att 
utvecklingsmöjligheterna är begränsade (Aruna & Anita, 2015, s. 95). Det är därför 
viktigt att fallföretaget försöker bli bättre på att nå ut med relevant information om de 
karriärmöjligheter som finns inom företaget, för att inte förlora medarbetare.  
 
En ytterligare aspekt som tyder på att den närmaste chefen har en viktig roll i arbetet att 
behålla medarbetare i företaget är det faktum att de statistiska analyser som gjorts, på 
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om det finns signifikanta skillnader mellan olika bakgrundsvariabler och hur viktig 
interna karriärmöjligheter och utveckling i befintlig roll, visar att det inte finns 
signifikanta skillnader. Resultaten tyder på att det inte går att gruppera vad för behov 
som de anställda har utifrån könstillhörighet, ålder, och arbetsroll. Som tidigare nämnt 
menar Malik & Subramanian (2015, s. 213) att det är relevant att titta till varje enskild 
individs behov, eftersom behov och förväntningar kan se olika ut och vara unika för 
varje enskilt medarbetare. Resultaten tyder därför på att en nära kontakt och utbyte av 
information mellan den anställde och sin närmaste chef är nödvändigt i arbetet att 
behålla de anställda. Det kan generera mer insikt i vad varje medarbetare har för behov 
och på så sätt kan kongruensen i PO fit höjas. Där kan chefens engagemang och 
relationsbyggande roll, som Dulebohn et al. (2012) Liao et al. (2009) hävdar är 
nödvändig för att stärka medarbetares lojalitet, spela en särskilt viktig roll i att förbättra 
överensstämmelsen av PO fit och säkerställa arbetet i att behålla företagets anställda. 
Kowske et al. (2010, s. 276) hävdar att Generation Y reagerar mer positivt på att bli 
uppmärksammade och få bekräftelse än tidigare generationer. Det kan därför generera i 
positiva effekter att låta de anställda bli mer uppmärksammade av sin närmaste chef.  
 
Malik & Subramania (2015, s. 212-213) menar på att varje anställd tar med sig särskilda 
förväntningar när de börjar på en ny arbetsplats. Därför ville vi se hur de 
förväntningarna såg ut för fallföretagets anställda. Påståendet “Under mina första 
veckor på [företaget] uppfattade jag mina karriärmöjligheter inom företaget som goda” 
visade på att de anställda hade relativt positiva och höga förväntningar kopplade till 
fallföretagets karriärmöjligheter. Malik & Subramania (2015, s. 213) hävdar att när 
tiden går kommer de anställda att börja utvärdera företaget gentemot de förväntningar 
som individen har. Vi hade därför ett påstående som ämnade undersöka hur det ser ut 
idag; “Jag anser att mina möjligheter att göra karriär inom [företaget] är goda”. 
Gällande de upplevda karriärmöjligheterna under den första tiden inom organisationen 
var respondenterna mycket positivt inställda. Av detta drar vi slutsatsen att den första 
tiden inom fallföretaget uppfattas som mycket positiv. Vid påståendet gällande hur de 
anställda i dagsläget ser på sina interna karriärmöjligheter var medarbetarna något 
mindre positiva. Vi tror inte att detta fenomen är ovanligt, att man som anställd 
upplever vissa faktorer som extra positiva vid ett tidigt stadium av sin tjänst. En tanke är 
att dessa medarbetare som inkluderas till Generation Y ställer höga krav och har därmed 
höga förväntningar i vad en arbetsgivare ska erbjuda dem (Aruna & Anita, 2015, s. 94). 
Det kan vara en anledning till att de anställda har svarat något högre på hur de upplevde 
det i början, då de möjligtvis hade höga förväntningar om vad företaget kunde erbjuda. 
Att de svarade något lägre på hur de upplever det idag kan bero på att de höga 
förväntningarna inte har blivit mött på ett helt tillfredsställande sätt.  Därför är det 
viktigt att kunna sätta rätt förväntningar från början mot varje enskild individ. Vilket 
stärker det som Malik & Subramanian (2015, s. 213) hävdar att det är viktigt att förstå 
de anställdas behov och att veta att deras förväntningar och behov förändras under tid. 
Detta är viktigt eftersom det har kunnat påvisas att skillnaden mellan de anställdas 
förväntningar och faktiska uppfattning om arbetat påverkar arbetsresultatet och 
engagemanget (Malik & Subramanian, 2015, s. 213). En annan möjlighet till att dessa 
förväntningar ändras kan vara att vissa faktorer är svårare att värdera gentemot andra. 
Innan en individ påbörjat sin tjänst är lön förmodligen lättare att värdera jämfört med 
vikten av kollegor. Det kan tänkas att fokus flyttas något från lön till exempelvis 
relation till kollegor efter den anställde har arbetat en tid. Förändringarna kan även 
tänkas ske när individen ta sig an en ny roll eller beroende på hur länge den arbetat i sin 
nuvarande roll, som bland annat vårt resultat har visat.  
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En ytterligare aspekt som är relevant att undersöka är hur de anställda faktiskt uppfattar 
att deras arbetsgivare arbetar med att erbjuda karriärmöjligheter. Det är relevant 
eftersom det har påvisats att den faktiska synen på karriärmöjligheter är viktigare än hur 
organisationen arbetar med dessa frågor (Chen et al., 2003, s. 1001-1002). Det är viktigt 
att fallföretaget utstrålar att de arbetar aktivt med karriärmöjligheterna inom 
organisationen och att de anställda upplever att företaget arbetar med karriärmöjligheter 
på ett effektivt och smidigt sätt (Chen et al., 2003, s. 1001-1002). Eftersom 
respondenterna svarade relativt högt på påståendet “Jag anser att mina möjligheter att 
göra karriär inom [företaget] är goda”, tyder det på att de anställda anser att fallföretaget 
gör ett bra arbete med att erbjuda karriärmöjligheter. Däremot vid påståendet “Anser du 
att din chef idag aktivt hjälper dig att se och ta dig an nya roller som utannonseras?” var 
respondenterna något mindre positiva. Eftersom att hjälpa den anställde att ta sig an nya 
roller endast är en aspekt av hur de anställda upplever att företaget arbetar med att 
erbjuda karriärmöjligheter, behöver det inte betyda att de inte upplever att företaget 
aktivt arbetar med att erbjuda karriärmöjligheter på andra sätt.  
 
Som tidigare nämnts i studien har ansvaret för den egna karriären skiftat från att ha 
ansetts vara i chefen och arbetsgivarens ansvar till att vara en individrelaterad fråga 
(Clarke, 2013, s. 685; Gubler et al., 2013, s. 23). Som redovisades i empirin svarade en 
klar majoritet att det största ansvaret för den egna karriären ligger hos dem själva. Detta 
är därför i linje med de teorier som tidigare redovisats i arbetet. Till skillnad från många 
av de andra svaren var det tydligt att en klar majoritet ansåg detta och därmed svarade 
lägre värden på efterföljande frågorna, som frågade om chefen eller arbetsgivaren hade 
det största ansvaret för medarbetarnas individuella karriär. Detta går att analysera 
gentemot att respondenterna önskar få diskutera karriärmöjligheter med sin närmaste 
chef mer än de gör i dagsläget. De anställda kan se att ansvaret ligger hos dem själva, 
men att de fortfarande vill ha stöd från sin närmaste chef. Vilket kan kopplas till att de 
värderat relationen till chefen så pass högt. Det kan även vara så att de fortfarande ser 
chefen som en nyckelperson i sin karriär och sin utveckling inom företaget. Men att de 
anser att det största ansvaret inte ligger hos chefen utan att de själva måste aktivt 
ansvara för sin karriär. De anställda kanske uppfattar det som att chefen kan förse dem 
med värdefulla verktyg som behövs för deras möjlighet att ta sig vidare, så som 
information. Vilket är i linje med deras vilja att utöka möjligheten till diskussion 
kopplat till karriärmöjligheter.   
 
Påståendet gällande möjligheten att delta i karriärlänkande aktiviteter mottogs positivt 
av respondenterna. Det innebär att fallföretaget har möjlighet att förbättra 
överenstämmelsen i PO fit genom att utöka deras erbjudande av karriärmöjligheter, 
genom att erbjuda karriärlänkande aktiviteter. Exemplet som var med i påståendet 
handlar om att låta medarbetare från olika delar av företaget berätta vad de arbetar med. 
Detta skulle eventuellt skapa en större förståelse inom organisationen, men också väcka 
ett intresse hos de anställda för andra delar av organisationen. De skulle få större inblick 
i att det finns möjligheter att utveckla sin karriär inom företaget. Det skulle kunna 
förhindra att en medarbetare lämnar organisationen och istället flyttar inom den. En 
forskare som lyft fram alternativet att erbjuda anställda karriärlänkande aktiviteter är 
Davis (2015). Att studien som Davis (2015) genomfört har riktats mot HR-branschen 
gör den trovärdig för denna studie och vi anser att den kan applicera mot fallföretaget. 
Att förebygga att medarbetare säger upp sig genom att hålla sig informerad om hur de 
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tänker samt att visa att det finns flexibilitet inom organisationen, summerar Davis 
(2015) framgångsfaktorer.  
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7.	Diskussion	
I denna del av uppsatsen kommer vi beröra det faktum att studiens resultat kan 
generaliseras och appliceras på företag inom rekryterings- och bemanningsbranschen i 
Sverige. 	
	
Det vi har kunnat se är att det inte finns signifikanta skillnader gällande ålder, 
könstillhörighet och arbetsroll och hur viktig interna karriärmöjligheter är för viljan att 
stanna kvar i företaget. Däremot föreligger det signifikanta skillnader gällande hur länge 
medarbetaren tillbringat i sin roll och hur viktig interna karriärmöjligheter är för viljan 
att stanna kvar i företaget. Eftersom vi menar på att resultatet kan appliceras och 
generaliseras till medarbetare inom rekryterings- och bemanningsbranschen i Sverige, 
tyder resultatet på att dessa företag behöver fokusera på att undersöka de anställdas 
behov över tid. De behöver vara noga med att erbjuda karriärmöjligheter och 
kompetensutveckling till de som arbetat en längre tid i sin roll. Eftersom det endast är 
tid i arbetsrollen som visar på en signifikant skillnad mellan grupperna, tyder det på att 
företagen inte kan gruppera de anställda och vilka behov de har av interna 
karriärmöjligheter och utveckling i befintlig roll. Det innebär att ett högre krav ställs på 
att den närmaste chefen engagerar sig i att utveckla goda relationer med de anställda. 
För att få insikt i vad för behov och förväntningar varje anställd har. 
 
Många av resultaten i studien tyder på att den närmaste chefen spelar en viktig roll när 
det kommer till att behålla medarbetare i företag, inom rekryterings- och 
bemanningsbranschen i Sverige. Resultaten visar att det är viktigt för de anställda att ha 
en bra relation till sin chef, för deras vilja att stanna kvar i företaget. Trots att inget av 
påståendena kopplade till chefens roll fick särskilt låga medelvärden anser vi att 
resultaten, mer eller mindre, visar att det finns förbättringsmöjligheter. Som vi 
argumenterat för tidigare, kan det vara nyckelpersoner och personer som bär på viktig 
företagsspecifik humankapital som är missnöjda. Därför är det av vikt att ta hänsyn till 
de negativa värdena. Även om det inte är av majoritet. Detta innebär att det finns 
möjlighet för chefer att ta en mer aktiv roll i att hjälpa och uppmuntra de anställda till 
att ta sig an nya roller som utannonseras. Vidare finns det möjlighet för cheferna att öka 
distributionen av informationen om karriärmöjligheter och se till att ett fokus finns på 
att diskutera karriärmöjligheter vid månadsmötena. Eftersom de finns de anställda som 
är mindre nöjda, stärker det anledningen till att det viktigt för cheferna att förbättra 
relationen till de anställda. Som tidigare nämnt kan de få större inblick i varje enskild 
individs behov och förväntningar. Vilket leder till att företaget lättare kan kartlägga vad 
varje anställd behöver. På så sätt kan företag, inom rekryterings- och 
bemanningsbranschen i Sverige, bli bättre på att tillgodose de anställdas behov och 
förbättra överensstämmelsen i PO fit. Det i sin tur leder till att företagen kan minska sin 
personalomsättning och säkerställa att nyckelpersoner och viktig kompetens stannar 
inom företaget.  
 
Det som också kan utläsas från resultatet är att de anställda är intresserade av att bli 
erbjuden karriärlänkande aktiviteter. Det finns på så sätt motiv för att investera resurser 
i att anordna och erbjuda karriärlänkande aktiviteter, för att förbättra överenstämmelsen 
i PO fit ytterligare.   
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8.	Slutsatser	 
Denna del kommer initialt att återknyta till studiens problemformulering samt syfte för 
att få en tillbakablick för vad studien ämnade undersöka. Vidare kommer de slutsatser 
som vi kommit fram till att beskrivas, för att i slutändan kunna besvara studiens syfte. 
Avslutningsvis kommer praktiska rekommendationer samt framtida forskningsområden 
att beskrivas.  
 
Studiens två problemfrågeställningar, som kan ses som kärnan för detta arbete, lyder:  
 
“Påverkar de anställdas utbildningsnivå deras behov av interna karriärmöjligheter?” 
“Påverkar interna karriärmöjligheter viljan att stanna kvar i företaget?”  
 
I följande stycken kommer dessa problemfrågeställningar att besvaras. Syftet för denna 
studie har varit att undersöka hur viktig faktor interna karriärmöjligheter är, i relation 
till andra faktorer, för de anställdas vilja att stanna kvar i fallföretaget. Vi har velat 
undersöka om utbildningsnivån är en faktor som påverkar de anställdas behov av 
interna karriärmöjligheter. Vilket ämnar fylla det forskningsgap som har identifierats. 
Vidare ämnade studien undersöka hur överensstämmelsen i PO fit ser ut hos 
fallföretaget idag, gällande erbjudandet av karriärmöjligheter. För att kunna besvara 
problemfrågeställningarna samt syftet fördjupade vi oss bland annat i teorier som 
berörde karriär, lojalitet, utbildning, mobilitet och employee retention. Utifrån dessa 
skapade vi oss en plattform av kunskap som gav oss en förståelse för hur olika faktorer 
påverkar viljan att stanna kvar i ett företag, synen på karriärmöjligheter och vilken roll 
utbildning har i anknytning till yrke och karriär.  
 
Studien har visat att det inte går att dra några större paralleller mellan de anställdas 
utbildningsnivå och deras behov av interna karriärmöjligheter. Utbildning är en 
komplex faktor att se till, som i många fall inte visar på signifikanta skillnader, 
beroende på hur länge individen har utbildat sig och vilka preferenser den har. Det kan 
bero på att många andra faktorer spelar in och påverkar behovet av interna 
karriärmöjligheter av högre grad. Vi kan dra som slutsats att interna karriärmöjligheter 
är mycket viktigt för de anställdas vilja att stanna kvar i företaget. I relation till andra, 
högt värderade faktorer, värderas aspekten att ta sig an nya ansvar i befintlig roll och ta 
sig an nya roller som den viktigaste faktorn för viljan att stanna kvar i företaget. 
Erbjudande av utveckling i befintlig roll i form av kompetensutveckling anses inte vara 
lika viktigt för de anställda, eftersom denna faktor hamnade på en sjätte placering av tio 
möjliga.  
 
Av att tolka från studiens kartläggning, av hur väl olika behov kopplade till interna 
karriärmöjligheter tillgodoses, kan en slutsats dras att anställda upplever att alla 
aspekter tillgodoses. Däremot finns det förbättringsmöjligheter då det har visat sig 
finnas en viss missnöjdhet. Rent konkret innebär det att de anställda efterfrågar 
förbättringar, av sin närmaste chef, i genererandet av mer feedback, information om 
karriärmöjligheter, uppmuntran att ta sig an nya roller som utannonseras samt att ett 
större fokus ska finnas på att samtala om karriärmöjligheter. Utöver detta kan en slutsats 
dras att anställda upplever att de har goda möjligheter till att utvecklas och göra karriär. 
Däremot visar studien att anställda är positiva till och efterfrågar ytterligare 
karriärlänkande aktiviteter. Vilket tyder på att det kan generera i desto högre 
tillfredställelse hos de anställda om det implementeras på deras arbetsplats. 
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Sammanfattningsvis är överensstämmelsen av PO fit kopplat till karriärmöjligheter god, 
men den kan förbättras.  
 
Resultaten vår studie har genererat, visar på vad som är viktigt för anställdas vilja att 
stanna kvar i företaget. I vår studie har ett stort fokus legat på vilka faktorer som gör 
anställda lojala mot sin arbetsgivare. Även om det i vårt fall har använts till det, ser vi 
en möjlighet att se de rangordnade faktorerna som värden anställda värderar för att 
trivas i sin arbetsmiljö. Relation till kollegor och relation till chef blev värderade högt 
och visar på att sociala faktorer är relativt viktiga för anställda och hur väl de trivs på 
sin arbetsplats. Lön är en viktig faktor, men resultaten visar att de sociala faktorerna 
hamnade på placeringarna precis efter lön. Företagen inom rekryterings- och 
bemanningsbranschen kan därför undersöka möjligheten till att prestera på andra 
områden än att erbjuda hög lön för att skapa goda förutsättningar för att deras anställda 
ska vilja stanna kvar. Det betyder att aktiviteter och handlingar som verkar för att 
förbättra sociala faktorer, så som att stärka relationer mellan medarbetare, är relevant att 
utveckla.  
 

 
Figur	28	Återkoppling	till	författarnas	modell.	Figuren ämnar främst visa att studiens slutsatser 
klargör att karriärmöjligheter har en koppling till employee retention samt att utbildning har en 
svag koppling till behovet av karriärmöjligheter.	 

8.2	Praktiska	rekommendationer	
Erbjudanden av karriärmöjligheter inom företaget är något som i princip alla önskar och 
värderar högt. Men eftersom många organisationer blir allt smalare desto längre upp i 
hierarkin, innebär det också färre möjligheter till att gå vidare på en steget rakt upp i 
företaget. De anställda är positiva till att bli erbjuden karriärlänkande aktiviteter, som 
exempelvis kan vara föreläsningar där personer från andra delar i företaget berättar vad 
de arbetar med. Denna typ av aktivitet möjliggör att de anställda får större inblick i 
vilka olika tjänster som finns inom företaget. De får medvetenhet om vad olika 
avdelningar verkar för inom företaget och hur olika funktioner hänger ihop. Detta 
innebär att en förbättrad företagsspecifikt humankapital kan genereras, men det kan 
framför allt ändra den anställdes uppfattning om vilka möjligheter det finns att 
utvecklas och ta sig vidare horisontellt i företaget. Detta är särskilt viktigt för 
organisationer som är stora då det kan vara svårt att få en översikt för hur hela företaget 
styrs. Att skapa en förståelse för att det inte bara finns en väg uppåt inom företaget utan 
flera är fördelaktigt. Ett konkret exempel på detta skulle kunna vara att låta anställda 
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från olika avdelningar få resa runt i organisationen till olika kontor för att berätta hur de 
arbetar. Det skulle inte bara skapa en större förståelse hos de anställda utan även kunna 
intressera dem till att söka sig till andra avdelningar inom organisationen istället för 
externt.  
 
Att lyckas hålla de anställda nöjda trots att all utveckling inte går i den takt de önskar är 
en konst. Mycket tyder på att de anställda vill känna sig sedda och att deras närmaste 
chef bryr sig om dem. Det innebär att om chefen engagerar sig och försöker stärka 
relationen till de anställda kan det generera i att de anställda hålls nöjda. Då tidigare 
forskning har visat att även om chefen inte kan erbjuda karriärmöjligheter, är det trots 
allt viktigt att prioritera diskussioner kopplade till karriärmöjligheter. Efter den inblick 
vi har fått under detta arbete har vi förstått att diskussioner om karriärmöjligheter inte 
alltid har en självklar stående punkt på agendan. Här tror vi att det bör implementeras 
som ett prioriterat ämne att ta upp under möten som den närmaste chefen har med sina 
anställda. Det möjliggör att chefen får inblick i vad den anställde har för behov, 
ambitioner och vad den ämnar uppnå. Vilket innebär att chefen får tillgång till 
information som den sedan kan använda när tillfälle ges. Till exempel när 
ansvarsområden och tjänster utannonseras eller det är aktuellt för kurser och 
utbildningar. Det kan leda till att anställda känner sig mer sedd och uppskattad, vilket 
genererar i högre tillfredställelse hos de anställda.   
 
8.3	Framtida	forskning	
I vår studie har vi kunnat se att det finns flera variabler som möjligtvis har en påverkan 
på hur viktig interna karriärmöjligheter och utveckling i befintlig roll är för viljan att 
stanna kvar i företaget. En brist i vår studie är att vi inte har kunna utläsa vilka dessa 
faktorer är och att studien inte har kunnat generera i ett tydligt svar om utbildningsnivån 
har en påverkan på individer och deras syn på karriärmöjligheter. Detta tyder på att det 
behövs ytterligare studier för att undersöka vilka faktorer som faktiskt påverkar och om 
utbildningsnivån är en av dessa faktorer.  
 
I denna studie har vi primärt undersökt huruvida utbildning har en påverkan på synen av 
interna karriärmöjligheter hos ett fallföretag inom rekrytering- och 
bemanningsbranschen för att bredda forskningsfältet. Under studiens gång har vi 
diskuterat hur framtida forskning skulle kunna bredda forskningsfältet ytterligare. 
Eftersom vi endast tittat på ett företag inom rekryterings- och bemanningsbranschen 
skulle det vara intressant om framtida forskning undersökte andra branscher. En 
möjlighet är då att undersöka om det finns någon skillnad från bransch till bransch, 
gällande det behov som finns av karriärmöjligheter och dess påverkan på viljan att 
stanna kvar. Det vore också intressant att undersöka om utbildningsnivån är en 
påverkande faktor på vilka behov de anställda har av interna karriärmöjligheter och om 
det skiljer sig mellan olika branscher. Det kan vara aktuellt eftersom olika branscher 
och yrken har olika utbildningskrav och olika arbetsuppgifter. Därför vore det intressant 
att se om det finns differenser mellan branscherna på grund av dessa faktorer. En annan 
aspekt som vore intressant att se till, i samband med om olika branscher och företag 
studeras, är företagskulturen. Denna aspekt har vi inte tittat närmare på i vår studie och 
kan därför inte avgöra om det finns en påverkan eller inte. Därför vore det intressant att 
se om det är en faktor som begränsar möjligheten att göra generaliseringar mellan 
företag i denna fråga.   
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Vår studie har endast tittat på interna karriärmöjligheter och utbildning som förklarande 
faktorer till beteendet att stanna kvar i företaget samt vilket behov de anställda har av 
interna karriärmöjligheter. Därför finns det en anledning att genomföra en kvalitativ 
undersökning för att möjliggöra insamling av mer djupgående information, för att öka 
förståelsen om området. Ett alternativ som vore intressant är att genomföra en kvalitativ 
studie som syftar till att undersöka om anställda upplever att deras utbildningsnivå 
påverkar synen på de interna karriärmöjligheterna och i så fall varför. Till exempel kan 
det vara intressant att se till skillnaderna i varför de som har högre utbildning 
värdesätter karriärmöjligheter, och varför de som har lägre utbildningsnivå också 
värderar karriärmöjligheter. Det kanske beror på olika faktorer som kan vara intressanta 
att studera närmare. Ett exempel på detta är att intervjua medarbetare som själva får 
beskriva varför de tror eller upplever att deras utbildning har en påverkan på deras 
behov av interna karriärmöjligheter eller varför det inte har en påverkan. Här skulle den 
anställdas rangordning av interna karriärmöjligheter gentemot andra förmåner och 
faktorer även kunna undersökas djupare. Genom att undersöka anledningarna till varför 
de anställdas rangordning ser ut som den gör och hur de anställda resonerar. Det kan ge 
större inblick i vad som är viktigt i den anställdes arbetsmiljö och hur olika faktorer 
påverkar de anställda.  
 
Ett annat alternativ är att genomföra en kvantitativ studie som istället för 
utbildningsnivå fokuserar på en annan faktor som ställs mot synen på interna 
karriärmöjligheter. Exempel på faktorer skulle kunna vara etnicitet eller geografiska 
faktorer.  
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9.	Etisk	diskussion	
De olika ämnesområden som studien, och främst enkäten, behandlar kan diskuteras 
utifrån både etiska- och samhälleliga aspekter. I den här delen kommer detta att 
diskuteras kort för att belysa dessa aspekter. 
 
Karriärmöjligheter anser vi är förknippade med olika etiska aspekter. Att exempelvis gå 
vidare i karriären innebär att den anställde lämnar en tjänst som vanligen behöver 
ersättas. Det kan uppfattas som att individen påverkar företaget, och individerna inom 
företaget, på ett negativt sätt. Det är eftersom företaget kommer förlora företagsspecifik 
humankapital samt att det kommer behöver lägga ner resurser på att finna en ersättare 
på grund av att individen kliver vidare karriärmässigt. På så sätt påverkar individer 
företag, och individer inom företaget, genom att exempelvis tänka på sig själv och sin 
egen utveckling. Men det kan även vara så att företag påverkar individer genom hur de 
erbjuder karriärmöjligheter. Ur etiska- och samhälleliga aspekter kan det ses som ett 
problem om erbjudandet av karriärmöjligheter och möjligheten att gå vidare i sin karriär 
påverkas av vilket kön, ursprung eller religion som individen har. Däremot är det svårt 
för att inte säga omöjligt att argumentera emot att karriärmöjligheter finns eftersom det 
kan anses som en nödvändighet inom arbetslivet. Vi anser därför att det inte är en fråga 
gällande om karriärmöjligheter borde finnas eller inte ur en etisk- och samhällelig 
aspekt. Frågan som vi anser är aktuell är gällande vilka möjligheter som en individ har 
till karriärmöjligheter och att erbjudanden att utvecklas och ta sig vidare i karriären ska 
genomsyras av etiska principer.  
 
Vår studie har fokuserat på de anställdas preferenser och behov kopplat till 
karriärmöjligheter. I jämförelse med många andra områden anser vi att det inte finns 
några större etiska ståndpunkter som påverkar studiens trovärdighet. Vi är däremot 
medvetna om att det kan finnas olika etiska aspekter som haft påverkan på studien. Ett 
exempel på etisk ståndpunkt, som kan ha haft en påverkan på studien, är om 
respondenterna är obekväm med att svara på frågorna i enkäten. Om respondenten 
exempelvis ansett att den blivit oetiskt behandlad och fått mindre feedback än dess 
kollegor. Då kanske individen anser att den skulle vilja få mer feedback från sin 
närmaste chef, men vill inte lyfta den frågan när individen svarar på enkäten och därför 
undviker att svarar sannenligt. En annan fråga som finns med i enkäten, och kan 
diskuteras ur ett etiskt perspektiv, är huruvida respondenterna tror att han/hon kommer 
byta yrke inom de närmaste 2-3 åren. Frågan kan anses som känslig och därmed finns 
en risk att respondenterna svara oärligt, trots att ingressen intygar att alla svar kommer 
förbli anonyma. Det är naturligt att anställda inte vill att någon annan kollega ska få 
reda på ens intentioner om att eventuellt lämna organisationen. Vi hade detta i åtanke 
och formulerade frågan på ett sätt som inkluderade att bytet av yrke gällde både inom 
och utanför företaget. På så sätt behövde inte respondenterna svara specifikt om byte av 
yrke är samma sak som att denne funderar på att lämna företaget.   
 
Vidare kan utbildningsfaktorn diskuteras utifrån ett etiskt perspektiv. Det finns en risk 
med att de respondenter som inte har någon eftergymnasial utbildning känner sig illa till 
mods på grund av att enkäten lägger ett fokus på utbildningsnivå. Denna fråga har inte 
kunnat undvikas med vår problemfrågeställning då det är viktigt av vetenskapliga skäl. 
För att säkerställa respondenternas förståelse att fallföretaget inte lägger någon vikt på 
hur utbildade respondenterna är, inkluderades en mening som förklarade att vissa frågor 
endast är med av vetenskapliga skäl.  
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10.	Sanningskriterierna	
I denna avslutande del presenteras sanningskriterierna reliabilitet, valdidet samt 
replikerbarhet. Tanken är att styrka studiens trovärdighet genom att åskådliggöra 
viktiga aspekter för den kritiska granskningen av en kvantitativ studie. Validitet, som 
ser till huruvida mätinstrumenten mäter vad de verkligen ska mäta, är inte en 
förutsättning för en hög reliabilitet. Låg reliabilitet däremot, som ser till studien 
tillförlitlighet, är en förutsättning för hög validitet. 
 
10.1	Validitet	
Som nämnts tidigare är validitet en viktig aspekt för kvantitativa studier. Validitet kan 
delas in i fyra undergrupper. Dessa kallas intern validitet, extern validitet, ekologisk 
validitet samt begreppsvaliditet.  
 
Begreppsvaliditet är ett kriterium som till största del gäller kvantitativa studier och 
fokuserar på att förklara huruvida ett mått för ett specifikt begrepp verkligen mäter det 
som skall mätas (Bryman & Bell, 2013, s. 63-64). Begreppsvaliditeten är kopplad till 
reliabiliteten då ett mått med låg reliabiltet, som innebär ett mått som mäter olika vid 
olika tillfällen, inte kan anses mäta samma sak (Bryman & Bell, 2013, s. 63-64). För att 
säkerhetsställa begreppsvaliditeten för studien, beskrevs olika begrepp i enkäten. 
Genom att respondenterna som deltagit i studien fått information för att säkerställa 
förståelsen på vad de svarar på, anses studiens begreppsvaliditet vara hög. Om samma 
studie skulle genomföras vid ett annat tillfälle skulle den mäta och generera i samma 
resultat då innebörden av begreppen och informationen till respondenterna skulle vara 
den samma. 
 
Intern validitet relaterar till olika former av kausalitet, som är ett annat ord för 
orsakssamband (Bryman & Bell, 2013, s. 64). Intern validitet handlar därför om att en 
slutsats inkluderar ett orsakssamband mellan två eller fler variabler (Bryman & Bell, 
2013, s. 64). I denna studie genomfördes flertalet envägs-analyser som tittade på om de 
olika bakgrundsvariablerna ålder, arbetsroll och tid i arbetsroll påverkar hur viktig 
interna karriärmöjligheter och utveckling i befintlig roll är för viljan att stanna kvar i 
företaget. Av dessa var det endast tid i arbetsroll som visar sig påverka hur viktig 
interna karriärmöjligheter och utveckling i befintlig roll är för viljan att stanna kvar. 
Vidare genomfördes t-test för att undersöka om könstillhörighet har en påverkan på hur 
viktig interna karriärmöjligheter och utveckling i befintlig roll är för viljan att stanna 
kvar i företaget. Könstillhörighet visade sig inte ha en påverkan på rangordningen av 
varken interna karriärmöjligheter eller utveckling i befintlig roll. Vidare genomfördes 
en envägs-ANOVA för att undersöka om utbildningslängd påverkar hur viktig interna 
karriärmöjligheter och utveckling i befintlig roll är. Här visade envägs-analysen som 
undersökte sambandet mellan utbildningslängd och hur viktig utveckling i befintlig roll 
är, att det finns ett nära signifikant samband. Det tyder på att utbildningslängd har en 
viss påverkan på hur viktig utveckling i befintlig roll är för individers vilja att stanna 
kvar i företaget. Eftersom det endast är ett nära samband, tyder det på att det finns andra 
variabler som också påverkar hur viktig utveckling i befintlig roll är. För att undersöka 
om variabeln utbildningslängd har en påverkan på om individen tror att den kommer att 
byta yrke inom de närmaste 2-3 åren, användes ytterligare en envägs-ANOVA. Den 
visade att det inte finns ett orsakssamband mellan utbildningslängd och om individen 
tror att den kommer att byta yrke inom de närmaste 2-3 åren.  
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Ytterligare t-test genomfördes för att se om det föreligger skillnader huruvida individen 
anser att de utbildat sig inom samma område efter gymnasiet och hur viktig interna 
karriärmöjligheter och utveckling i befintlig roll är för viljan att stanna kvar i företaget. 
Dessa visar på att det varken finns ett orsakssamband mellan variabeln utbildningsnisch 
och interna karriärmöjligheter, eller mellan utbildningsnisch och utveckling i befintlig 
roll. T-test genomfördes även för att se om det faktum att individer anser att deras 
utbildning har genomförts inom ett specifikt område eller inte, påverkar hur de svarat 
vid påståendet “Jag tror jag kommer att byta yrke inom de närmaste 2-3 åren”. Denna 
statistiska analys visar att det inte finns en påverkan mellan utbildningsnisch och om 
individen tror sig byta yrke inom de närmaste 2-3 åren. En regressionsanalys 
genomfördes som ämnade se om det finns ett samband mellan respondenternas svar på 
påståendet “Jag anser att min motivation till att lära mig nya arbetsuppgifter är hög” och 
hur respondenterna har svarat på påståendet “Jag tror jag kommer att byta yrke inom de 
närmaste 2-3 åren”. Orsakssambandet visade sig vara relativt lågt, vilket innebär att det 
finns andra variabler som kan förklara respondenternas svar i om de tror att de kommer 
att byta yrke inom de närmaste 2-3 åren.   
 
Den externa validiteten kännetecknas av att urvalet som använd i studien är 
representativt för hela populationen (Bryman & Bell, 2013, s. 64). Det mest optimala är 
att rikta studien mot hela populationen. I denna studie har vi haft möjligheten att göra 
detta eftersom vi genom fallföretagets egna organ når ut till alla säljare och 
konsultchefer inom organisationen. Därmed anser vi att den externa validiteten är 
mycket hög. Däremot skulle perspektivet för hela populationen kunna beskrivas som 
hela branschen. I så fall är studiens omfattning inte lika gedigen. Eftersom vi endast 
undersökt ett företag inom branschen finns risk att interna faktorer inom det specifika 
företaget, till exempel dess företagskultur, kan ha påverkat genererandet av ett visst 
resultat som kan vara missvisande för hela branschen. Däremot anser vi att studies 
resultat har genererat i ett tillfredställande antal respondenter och att det motiverar valet 
till att applicera resultatet på företag inom rekryterings- och bemanningsbranschen i 
Sverige. 
 
Slutligen nämns ekologisk validitet, som fokuserar på hur studiens resultat kan 
överföras till det verkliga livet. Miljön där undersökningen sker bör därför vara så lik 
den naturliga miljön för respondenterna som möjligt (Bryman & Bell, 2013, s. 64). 
Enkäten i denna studie skickades ut via fallföretagets egna organ till de anställda under 
ordinarie arbetstid vilket gör att en stor majoritet har besvarat denna på kontoret. 
Eftersom vi tror att majoriteten av de anställda tidigare har deltagit i en 
medarbetarundersökning, är det inte något som är onaturligt för dem. Dessa 
förutsättningar för vår undersökning gör att vi anser att den ekologiska validiteten är 
mycket hög.  
 
10.2	Reliabilitet		
Om denna undersökning skulle göras på nytt i framtiden, skulle då resultatet påverkas 
av tillfälliga eller slumpmässiga faktorer? Detta är vad reliabiliteteten fokuserar på, och 
en hög reliabilitet indikerar att undersökning inte påverkas nämnvärt av dessa 
slumpmässiga faktorer utan samma eller liknande resultat skulle kunna uppvisas vid en 
upprepning (Bryman & Bell, 2013, s. 62-63). Studiers reliabilitet påverkas av hur 
datainsamlingen genomförs enligt Johansson Lindfors (1993, s. 110). Vi tror att om 
upprepade mätningar skulle ske inom fallföretaget, exempelvis en månad eller ett halvår 
efter att undersökningen genomfördes, skulle resultaten vara likvärdiga. Det är för att de 
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anställdas situation troligtvis inte ändrats nämnvärt på så kort tid. Därför anser vi att 
reliabiliteten för studien är hög. Detta kan givetvis bli påverkad av om fallföretaget till 
exempel ändrar sitt erbjudande av interna karriärmöjligheter. Vi tror dock inte att de 
anställda hunnit uppleva en större skillnad gällande det eller fått andra preferenser. De 
individer som möjligtvis skulle ha ändrat sina preferenser tror vi inte skulle kunna ge ett 
betydande utslag i resultat.  
 
En annan aspekt gällande reliabiliteten är interbedömarreliabiliteten, som fokuserar på 
huruvida två eller fler observatörer bedömer olika situationer på liknande sätt (Bryman 
& Bell, 2013, s. 291). Eftersom studien genomfördes med en kvantitativ undersökning 
med en positivistiskt synsätt, understryker det studiens objektivitet i hur de data som 
samlats har tolkats. Det har minimerat risken att studiens data kunnat bli tolkad på olika 
sätt eftersom de mätbara värdena endast ska kunna utläsas på ett sätt. Därför anser vi att 
studien har en hög interbedömarreliabilitet. En ytterligare faktor som bidragit till en hög 
interbedömarreliabilitet är att konfidensgraden för studien har varit 95 procent. En 
sådan hög konfidensgrad säkerställer att sambanden inte beror på slumpen.   
 
10.3	Replikerbarhet	
Det avslutande kriteriet kallas replikerbarhet och innebär kortfattat huruvida det går att 
göra en likadan studie vid ett senare tillfälle (Bryman & Bell, 2013, s. 63). Det krävs att 
författaren är mycket tydlig i sitt tillvägagångssätt (Bryman & Bell, 2013, s. 63). 
Tydligheten är något som vi författare diskuterat redan från studiens start och ämnat 
vara konsekventa med. Varje del av arbetat har utformats på ett så deskriptivt sätt som 
möjligt för att öka möjligheten att replikera denna studie. Den teoretiska metoddelen 
beskriver bland annat studiens vetenskapliga utgångspunkter, angreppssätt samt 
perspektiv. Där får läsaren även ta del av valet av teorier som studien baserats på samt 
beskrivningar på hur litteratursökningen genomfördes. Den teoretiska referensramen 
ämnar ge inblick i vilken information vi utgått ifrån och hur vi ser att det har en 
koppling till vår studie och vad vi har utgått ifrån när enkäten konstruerades. Den 
praktiska metoddelen, beskriver bland annat vilken forskningsdesign som valts och 
varför, hur enkäten har konstruerats och hur den har distribuerats. Utöver det har 
databearbetningsprocessen redogjorts för. Enkäten bifogas i slutet av studien för att 
inkludera ytterligare information gällande vår studie och vad som ledde oss till våra 
slutsatser.  
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Bilaga	1	-	Enkät	
 
Bakgrundsinformation 
 
1. Kön 
Kvinna         
Man 
Vill ej identifiera mig med något kön 
 
2. Ålder 
-20 ; 21-25; 26-30; 31-35 ; 36-40 ; 41- 
 
3. Vilken avdelning tillhör du? 
Leverans 
Sälj 
 
4. Hur länge har du arbetat i din nuvarande roll? 
0<-1 ; 1-2 ; upp till 3 år ; upp till 4 år; upp till 5 år, mer än 5 år 
 
Utbildningsbakgrund 
 
5. Fyll i vilka utbildningsnivåer du har genomfört?   
(OBS! Flervals fråga - fyll i alla nivåer du har genomfört) 
Grundskola 
Gymnasieutbildning 
Yrkesförberedande utbildning (YH/KY) 
Folkhögskola 
Enstaka kurser på högskoleutbildning (upp till 60 hp) 
Högskoleutbildning (över 60 hp) 
Övrigt/Annat: 
 
6. Hur länge har du sammanlagt utbildat dig efter gymnasiet? 
0 ; 0<-1 ; 1-2 ; upp till 3 år; upp till 4 år ; upp till 5 år, mer än 5 år 
 
7. Anser du att din utbildning har genomförts inom ett specifikt område? 
Exempel på områden kan vara inom ekonomi, beteendevetenskap, HR, sälj osv. 
JA               NEJ              
 

Utveckling i befintlig roll 

Kompetensutveckling innebär att utvecklas inom sin roll genom olika aktiviteter som 
interna och externa utbildningar, [ytterligare exempel], feedback och coaching i 
vardagen från chefen etc. 

Hur väl passar påståendet in på dig: 
1 (Inte alls) - 5 (väldigt väl)                                           Ingen åsikt 
 
8. Jag anser att min motivation till att lära mig nya arbetsuppgifter är hög 
 
9. Jag anser att jag får tillräcklig kompetensutveckling inom [företagsnamn] 
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10. Jag anser att min chef ger mig tillräcklig feedback för att utvecklas i min 
befintliga roll 
Med feedback menas verbal eller skriftlig återkoppling i syfte att på ett konstruktivt sätt 
utveckla och stärka dig som individ. 
 
11. Jag tror jag kommer att byta yrke inom de närmaste 2-3 åren 
Exempelvis kan ett byte av yrke inom organisationen vara från konsultchef till säljare 
och utanför organisationen skulle det exempelvis kunna vara från mäklare till 
redovisningsekonom. 
 
12. Jag tror att jag kommer att byta tjänst inom [företagsnamn] under min 
anställningstid här 
 
 
Karriärmöjligheter 
Karriärmöjligheter innebär möjligheten till att ta sig an nya ansvar inom befintlig roll 
([exempel på ansvar inom befintlig roll]) alternativt ta sig an helt nya roller inom 
företaget. 
 
13. Rangordna faktorerna utifrån vilka som är viktigast för din vilja att stanna 
kvar i företaget. 
10 innebär högst prioritet och 1 lägst. 
Flexibla arbetstider 
Sociala event relaterade till företaget 	
Lön (exklusive andra förmåner) 
Andra förmåner ([exempel på andra förmåner inom fallföretaget])	
Interna karriärmöjligheter 
Sociala relationer till kollegor 
Relation till chef 
Feedback 
Arbetsuppgifterna 
Utvecklingsmöjligheter inom befintlig roll 
 
Hur väl passar påståendet in på dig: 
1 (Inte alls) – 5 (väldigt väl)                    Ingen åsikt 
 
14. Under mina första veckor på [företagsnamn] uppfattade jag mina 
karriärmöjligheter inom företaget som goda 
 
15. Jag anser att min chef ger mig tillräcklig information om mina 
karriärmöjligheter 
 
16. Jag anser att mina möjligheter att göra karriär inom [företagsnamn] är goda. 
 
17. Anser du att din chef idag aktivt hjälper dig att se och ta dig an nya roller som 
utannonseras? 
Med aktivt menas med att du upplever att erbjudandet av karriärmöjligheter är 
prioriterat och att din chef är engagerad i frågan. 
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18. Jag skulle uppskatta om mina möten med min närmaste chef skulle ha mer 
fokus på karriärmöjligheter. 
 
19. Jag skulle uppskatta att få möjlighet till att delta i karriärlänkande aktiviteter, 
så som föreläsningar där personer från andra delar i företaget berättar vad de 
arbetar med. 
 
20. Jag anser att jag har det största ansvaret för min karriär hos [företagsnamn] 
 
21. Jag anser att min chef har det största ansvaret för min karriär hos 
[företagsnamn] 
 
22. Jag anser att min arbetsgivare har det största ansvaret för min karriär 
 
23. Har du några kommentarer gällande enkäten eller något annat får du gärna 
utveckla dina åsikter här. 
 
Stort tack för Din medverkan! 
 
 


