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Förord 
 
Vi vill rikta ett stort tack till enhetschef och medarbetare i Umeå kommun som avvarade tid 
för vår undersökning och på så vis gjorde studien möjlig att genomföra.  
 
Vi vill även rikta vår uppskattning till vår handledare Mikael Stattin som gett oss konstruktiv 
feedback och hejarop under arbetets gång.  
 
Sist men inte minst vi vill tacka varandra för att ett bra och respektfullt samarbete.  



 

Sammanfattning 
Landets kommuner står inför en stor rekryteringsutmaning då 150 000 medarbetare ska 

rekryteras till vård och omsorgsyrken i landet. För att täcka detta behov måste kommunerna 

arbeta för att behålla personal och attrahera ny personal att vilja arbeta inom dessa yrken. 

Umeå kommun har i sin kompetensförsörjningsplan formulerat att arbetsplatserna ska 

möjliggöra karriärvägar som en del i detta åtgärdsarbete. Därför är det intressant att studera 

hur medarbetarna inom dessa yrken uppfattar deras möjligheter till karriär och vad detta har 

för betydelse för deras val av arbetsplats. Sju intervjuer genomfördes på ett äldreboende i 

Umeå kommun. Vad som framkom under dessa intervjuer var dels vilka 

utvecklingsmöjligheter som medarbetarna upplevde, men främst deras förståelse av 

begreppet karriär samt upplevelsen att något sådant inte finns inom dessa yrken. Under 

intervjuerna framkom även omständigheter i den rådande arbetssituationen som hinder i 

medarbetarnas motivation och möjlighet till utveckling. I huvudsak ansågs hög 

arbetsbelastning som följd av bristande resurser vara orsak till detta läge. För att förändra 

och förbättra arbetssituationen upplevdes uppmuntran, stöd från chef och belöning vara 

viktiga faktorer. Resultatet visade även på skillnader mellan olika befattningar och deras 

upplevelse av karriärmöjligheter. Det varierade även mellan dessa befattningar om 

karriärmöjligheter var en viktig del i deras val av arbetsplats eller inte. I huvudsak ansågs 

det viktigaste i arbetet att vårda människor och göra gott.  

 

Nyckelord: Karriär, karriärmöjligheter, kompetensförsörjning, kompetensutveckling, 
behålla personal, motivation, belöning. 
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Inledning/Bakgrund 
Välfärden står inför stora rekryteringsutmaningar under de kommande åren på grund av 

pensionsavgångar och brist på utbildad personal. Nästan 150 000 medarbetare ska 

rekryteras till vård och omsorgsyrken inom landets kommuner (SKL, 2015). Att täcka detta 

behov endast med nyrekryteringar kommer inte vara tillräckligt och andra åtgärder behövs. 

Därför är det bland annat av stor vikt att landets kommuner arbetar aktivt med att vara en 

attraktiv arbetsplats för både befintliga och nya medarbetare. I en undersökning som gjorts 

av Sveriges kommuner och landsting (SKL) har det konstaterats att främst unga vuxna inte 

ser kommunen som en långsiktig arbetsplats. Till stor del beror det på den bild som målats 

upp att det inte går att göra karriär och utvecklas i sin yrkesroll inom kommunen. Att landets 

blivande arbetskraft har denna bild försvårar kommunernas arbete med att attrahera personal 

(SKL, 2013). Genom att skapa tydliga karriärvägar kan man attrahera nya medarbetare att 

vilja arbeta inom kommunen och inte minst behålla befintlig personal. SKL (2013) belyser 

vikten av att möjliggöra olika karriärvägar för att ta till vara på variationen av kompetens 

som finns bland medarbetarna. Med detta menas att karriärvägar bör innefatta andra 

horisontella alternativ utöver den mer traditionella vertikala vägen, att gå från medarbetare 

till chef. Horisontella alternativ som karriärväg kan exempelvis vara att bli projektledare, 

specialist eller samordnare. 

 

På uppmaning av SKL har Umeå kommun tagit fram en övergripande 

kompetensförsörjningsplan för hela verksamheten. Utifrån denna har sedan en 

uppdragsplan skapats specifikt för äldrenämnden. En av de 14 strategier i denna plan syftar 

till att arbetsplatserna inom äldrenämnden aktivt ska tydliggöra vilka karriärmöjligheter 

som finns för nämndens alla yrkesroller. Strategin syftar även till att kommunen som 

arbetsgivare ska möjliggöra utveckling för både medarbetaren och verksamheten. För att 

planen ska vara aktuell och uppfylla sitt syfte är det av betydelse att ta reda på hur planen 

uppfattas av de som denna riktar sig mot. Nämligen medarbetarna inom organisationen. Hur 

medarbetarna bedömer sina karriärmöjligheter är i många fall viktigare än hur de faktiskt 

fungerar (Chen, Chang & Yeh, 2003). Det är lönlöst för en organisation att erbjuda olika 

aktiviteter och utbildningar om dessa inte uppfattas som givande hos medarbetarna. Det är 

även viktig för organisationen att ge rätt förutsättningar för utveckling för att det ska 

uppfattas som positivt bland medarbetarna. Risken är annars att utveckling blir negativt 

betingat om inte rätt förutsättningar ges (Nilsson, Wallo, Rönnqvist & Davidsson, 2011). 

För att en organisation ska lyckas med möjliggörande av karriärvägar är det således viktigt 
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att medarbetarna uppfattar karriärmöjligheterna som givande och att rätt förutsättningar 

skapas för medarbetarna att utvecklas i sin yrkesroll. 

 

Med detta som motiv vill vi undersöka hur medarbetare uppfattar sina karriärmöjligheter. 

Vi vill även undersöka om uppfattningen av karriärmöjligheter skulle kunna vara en 

anledning att medarbetare väljer att stanna i eller lämna en organisation. Eftersom 

vårdyrkena är berörda av arbetskraftsbristen är det intressant att undersöka hur 

organisationen kan arbeta förebyggande med att möjliggöra karriärvägar för att behålla 

medarbetare inom vården. Vi har därför valt att genomföra denna studie på ett äldreboende 

i Umeå kommun då denna arbetsplats har många anställda med berörda yrkesroller. 

 

Syfte och frågeställningar 
Denna studie syftar till att studera medarbetares uppfattning av karriärmöjligheter på sin 

arbetsplats. Vidare ämnar studien att undersöka om dessa karriärmöjligheter är av betydelse 

för motivationen att stanna på arbetsplatsen eller om det finns andra omständigheter som är 

betydande för detta.  

x Vad är medarbetarens inställning till att göra karriär inom organisationen? 

x Upplever medarbetare omständigheter i deras arbetssituation som möjliggör eller 

försvårar möjligheten att göra karriär inom organisationen? 

x Är karriärmöjligheter en viktig faktor för att medarbetare ska stanna inom 

organisationen?  
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Teori och tidigare forskning  
I följande avsnitt kommer teori och tidigare forskning presenteras gällande begreppen 

karriär, kompetens, kompetensförsörjning, kompetensutveckling samt betydelsen av 

medarbetarnas inställning, vilja och motivation till att utvecklas.  

 

Karriär 
Begreppet och innebörden av karriär kan uppfattas på olika sätt beroende på vem man 

frågar. Arthur, Hall & Lawrence (1989) utgår från att en person som har ett arbete också har 

en karriär. Sturges (2004) uttrycker sig på liknande vis och menar att man har en karriär så 

länge det finns en relation till individens arbetsliv. 

 

Traditionellt sett har karriär inom organisationer inneburit en vertikal struktur med 

maktordning i rakt uppåtgående led. Det var tydligt vilket nästa karriärsteg var för 

medarbetaren och oftast genom en stegring i den hierarkiska ordningen, exempelvis att gå 

från medarbetare till chef. I takt med att innehållet i våra arbeten har förändrats har även 

medarbetarnas syn på sig själv och sin karriär individualiserats (Linghag, 2009). Idag är 

karriärmöjligheter inte lika statiska och kan ske både vertikalt och horisontellt (Baruch, 

2006). Med horisontellt menas att karriär kan ske på andra vis än det klassiska steget från 

medarbetare till chef. Ett exempel på en horisontell karriärväg kan vara att bli projektledare 

eller specialist inom ett område. Linghag (2009) hänvisar till Sturges (2004) som menar att 

den förändrade karriärideologin har inneburit ökat ansvar hos individen att ta eget initiativ 

för sin utveckling och karriär. Trots detta framhäver författaren att det är individuellt hur en 

medarbetare ser på karriär och vad det innebär för denne att göra karriär. I en rapport från 

SKL (2013) förklaras detta på så vis att hur en individ uppfattar karriär kan bero på vad 

denne värdesätter i sitt arbete. Exempelvis kan en individ värdesätta status, inflytande, 

ansvar och hög lön. I ett sådant exempel är det sannolikt att karriär uppfattas av denna person 

på det traditionella viset, det vertikala. Samtidigt kan karriär innebära något helt annat för 

en individ som istället värdesätter gruppens framgång eller att få specialistkunskaper. Det 

är även individuellt ifall begreppet uppfattas som positivt eller negativt (Rosenthal & 

Hoffsten, 2009).  

 

“Att veta att det finns sätt att göra karriär inom företaget eller organisationen är viktigt 

för att kunna attrahera och behålla medarbetare” 

Dyhre & Parment, (2013) s. 68. 



 

4 
 

Både Sturges (2004) och Chen et al. (2003) menar att det är positivt både för en individ och 

dess organisation att möjliggöra karriär för medarbetaren. När en person får möjlighet att 

göra karriär skapas en personlig tillfredsställelse i känslan att man får utvecklas. För 

individen innebär en sådan möjlighet att dennes engagemang och motivationen ökar 

(Torrington, Hall & Taylor, 2008). Detta medför ett utbyte på så vis att medarbetaren känner 

en tillfredsställelse av denna utveckling och tillför samtidigt sin kompetens till företaget. 

 

Ta tillvara och utveckla medarbetarnas kompetens 
Kompetens 

Kompetens är den förmåga en person har att utföra en viss uppgift på ett framgångsrikt sätt 

(Ellström, 1992). De förmågor man besitter kan komma till uttryck på olika sätt beroende 

på vilket sammanhang personen befinner sig i. Det kan exempelvis vara beroende av vilket 

arbete man utför och vilken kompetens arbetet kräver. Inom kompetensbegreppet kan man 

särskilja på formell kompetens och faktiskt kompetens. Den första innefattar huruvida 

individen innehar någon form av formell utbildning exempelvis examen. Medan den andra 

innefattar individens samlade erfarenheter som denne använder sig av i sina arbetsuppgifter 

(Nilsson et al., 2011). En arbetsplats består av många olika kompetenser och för att arbetet 

ska vara effektivt är det viktigt att kompetensen tas tillvara på och försörjs inom 

organisationen. Detta kallas kompetensförsörjning.  

 

Kompetensförsörjning 

Enligt Anttila (1999) finns två delar av kompetensförsörjning. En synlig och en osynlig. 

Den synliga delen är en självklar del i kompetensförsörjningen och kan bestå av 

policydokument, styrdokument, hjälpmedel för utvecklingssamtal, utbildningsplaner, 

kompetenskartläggning. Sedan finns den osynliga delen, detta är den kompetensförsörjning 

som sker i praktiken och den kompetensutveckling som sker oplanerat och naturligt när en 

medarbetare försöker lösa en uppgift. Anttila (1999) menar att varje medarbetare har ett 

ansvar över sin egen utveckling. För att som individ vara attraktiv på den konkurrerande 

arbetsmarknaden är detta en naturlig del av självbevarelsedriften samt utgör en del i 

tillfredsställelsen i att göra ett bra jobb. Däremot ligger inte allt ansvar hos individen. 

Ledning och chefer ansvarar också för att möjliggöra denna utveckling för sina medarbetare. 

Ledningens ansvar handlar om att se till omvärldsförändringar och därefter anpassa 

organisationens och individernas utveckling för att säkerställa att organisationen har rätt 

kompetens (Anttila, 1999).  
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Kompetensutveckling 
Begreppet kompetensutveckling är ett sammansatt begrepp mellan orden kompetens och 

utveckling. Utveckling definieras som att göra framsteg, förbättring eller att göra en 

förändring. Vid ett första anseende kan utveckling betraktas som en positiv handling, men 

Nilsson et al., (2011) påpekar att särskilt förändringar kan vara både positivt och negativt 

betingat beroende på vilka förutsättningar som tillhandahålls.  

 

Då begreppen kompetens och utveckling slås samman kan det definieras som att 

komplettera, utveckla och förändra nuvarande kompetens. Kompetensutveckling används 

även som åtgärd när man är i behov av att överföra kompetens från en medarbetare till en 

annan. Det kan även användas när den kompetens medarbetarna har i dagsläget ska skyddas 

och inte förloras (Hansson, 2005). På så sätt kan kompetensutveckling användas för att 

tillfredsställa en organisations kompetensbehov. Det finns olika tillvägagångssätt för att 

göra detta. Antingen kan man rekrytera in nya medarbetare med rätt kompetens till 

organisationen eller så skapar man möjligheter och förutsättningar för den befintliga 

personalen att utvecklas i sin yrkesroll (Nilsson et al., 2011). Denna kompetensutveckling 

kan sedan genomföras både genom interna läroprocesser och utbildningar eller genom 

externa utbildningar (Hansson, 2005).  

 

Ledarskap och medarbetarskap är viktigt för att möjliggöra och driva kompetensutveckling, 

samtidigt som det är en faktor för att skapa engagemang och vilja för utvecklingen. Både 

Hansson (2005) och Nilsson et al. (2011) menar att det behövs en företagskultur som stöttar 

utveckling och lärande på arbetsplatsen. Om arbetsplatsen däremot är styrd av normen där 

utveckling, lärande och möjlighet till karriär är mindre eftertraktat, finns risk att systematisk 

kompetensutveckling uteblir.  

 

För att kompetensutvecklingen ska ge goda resultat räcker det inte att organisationen 

erbjuder utvecklingsmöjligheter. Medarbetarna måste även själva vara engagerade i sin 

utveckling, vilja lära och vara motiverad till att utvecklas i sin yrkesroll (Nilsson et al., 

2011). Enligt Hansson (2005) skapas denna vilja då medarbetare får känna delaktighet och 

möjlighet att påverka sin arbetssituation eller organisationens arbete. När medarbetaren har 

viljan att utvecklas är det sedan viktigt att det finns rätt förutsättningar för detta. Det kan 

vara att medarbetaren får handlingsutrymme nog att lära sig nya saker och på så vis kunna 

utvecklas i sin yrkesroll (Nilsson et al., 2011). Detta kan förklaras med hjälp av Davidson 
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& Svedins skala, där handlingsnivå ett innebär ett rutinbaserat arbete med lite utrymme att 

utvecklas och handlingsnivå fyra innebär ett reflektivt arbete med fritt utrymme att 

utvecklas (Nilsson et al., 2011, s.83).  

 

Individens inställning, vilja och motivation för utveckling 
Eftersom individens eget ansvar för utveckling och karriär har ökat (Sturges, 2004) finns 

stor chans att en individ stannar inom organisationen om det finns väl fungerande processer 

för att tillmötesgå dess karriärbehov (Chen et al., 2003). Fortsättningsvis menar författaren 

att hur medarbetarna bedömer sina karriärmöjligheter inom organisationen ibland är 

viktigare än hur de faktiskt fungerar. Med detta menas att det inte lönar sig för en 

organisation att erbjuda aktiviteter och utbildningar om dessa inte uppfattas som givande 

hos medarbetarna. Därför är det viktigt att ta hänsyn till, och vara medveten om vilka 

önskemål och attityder som finns gällande karriärutveckling bland medarbetarna för att 

detta ska ge god effekt och goda resultat.  

 

Hur möjliggörandet av karriär och utveckling mottas från medarbetarna kan däremot vara 

individuellt. Myers, Abell, Kolstad & Sani (2010) redogör för Julian, B. Rotters Locus of 

control (1954) som förklarar en individs uppfattning av vem som ansvarar för dess framtid. 

Författaren menar att det skiljer sig mellan olika individer hur de uppfattar vem som 

påverkar händelser igenom livet. Exempelvis kan en individ anse att organisationen är 

ansvarig att möjliggöra utveckling, vilket formuleras som extern locus of control. I motsats 

till detta kan en individ anse att det ansvaret ligger hos individen själv vilket uttrycks som 

intern locus of control.  

 

Chang (1999) menar att möjliggörandet av karriär och utveckling är individuellt på så vis 

att detta beror på individens inställning till och förväntning på organisationen. Detta handlar 

om att individen som anställd har förväntningar på sin arbetsplats och att det ofta finns en 

föreställning om hur dennes karriär ska utvecklas. Om företaget i sin tur uppfyller dessa 

förväntningar angående karriärmöjligheter så blir organisationen också attraktiv. Därför är 

det av betydelse att arbetsgivaren tydliggör vilka utvecklingsmöjligheter som finns för 

medarbetaren på arbetsplatsen och inom organisationen. Även att ge återkoppling till 

medarbetarna för att tydliggöra dennes möjlighet att avancera inom organisationen under 

hela anställningstiden. Uppfyller arbetsgivaren de förväntningar som finns angående stöd 

och möjlighet till utveckling, känner medarbetaren lojalitet och engagemang mot 
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organisationen. Om förväntningarna däremot inte uppfylls så kan detta resultera i att 

medarbetare väljer att lämna organisationen.  

 

Precis som Chang (1999), beskriver Boxall & Purcell (2011) innebörden av en individs 

psykologiska kontrakt. Där förväntningar och lovord från ledning och graden av infriande 

handlingar påverkar medarbetarnas lojalitet över tid. Jacobsen & Thorsvik (2014) 

samtycker och menar att, så länge medarbetaren känner att sitt psykologiska kontrakt 

upprätthålls så stannar man. Boxall & Purcell (2011) uttrycker vidare att ifall en 

organisation är intresserad av att bygga långvariga relationer till sina medarbetare, bör de 

fokusera på att skapa möjligheter för dem att växa inom företaget. Om detta inte görs 

riskerar organisationen att förlora sina talangfulla medarbetare. Jacobsen & Thorsvik (2014) 

framställer i sin tur att de emotionella banden en medarbetare har till organisationen, kan 

bli avgörande om en medarbetare stannar kvar eller lämnar sin arbetsplats. Detta kan 

förklaras med en modell där normativa och känslomässiga band påverkar viljan att sluta. 

Författarna menar att det är av intresse för organisationen att framhäva vad dessa 

emotionella band kan innebära och hur sådana skapas. Vanligtvis framkommer sådana band 

när en medarbetare identifierar sig med organisationen och det finns en tydlig 

organisationskultur. Hur man trivs på arbetsplatsen och utformningen på arbetet är således 

viktigt för att behålla medarbetarna. 

 

Chang (1999) intar ett annat fokus och börjar med att skilja på medarbetare med stort 

karriärengagemang från medarbetare med lågt karriärengagemang. De personer som anser 

att möjlighet till karriär är viktigt och även ser att sådana möjligheter erbjuds på 

arbetsplatsen, har liten avsikt att lämna denna arbetsplats. Upplever inte personen att det 

finns karriärmöjligheter på arbetsplatsen, menar författaren, att personen i större 

utsträckning överväger att lämna sin arbetsplats än en person som inte tycker att 

karriärmöjligheter är lika viktigt. En individ som värdesätter karriärmöjligheter högt och 

också har rätt förutsättningar för detta är även motiverade till sitt arbete. Denna person är 

mer motiverad till sitt arbete än en individ som har lågt karriärengagemang. Avslutningsvis 

menar författaren att för en person som inte anser att karriärmöjlighet är viktigt, spelar det 

inte heller så stor vem som är dennes arbetsgivare. 

 

Även om en organisation erbjuder kompetensutveckling för sina medarbetare och försörjer 

deras kompetens, gör det ändå ingen skillnad om detta inte tillför motivation till 

medarbetaren. Det handlar om ett givande och tagande från båda aktörer. Medarbetaren ska 
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bidra med sin ansträngning till arbetet och som motivation få belöning för sitt hårda arbete 

(Boxall & Purcell, 2011). Sådana belöningar kan exempelvis vara att få ökad kontroll och 

inflytande över sitt arbete men även ekonomisk och social belöning genom exempelvis 

uppskattning och beröm.  

 
Motivation för utveckling 
AMO 

Boxall & Purcell (2011) refererar till en modell som kallas AMO framtagen av Campbell, 

McCloy, Oppler & Sager (1993). Denna modell belyser vikten av att motivera sina 

medarbetare och att relationen mellan arbetsgivare och medarbetare blir mer långvarig och 

stabil om medarbetaren upplever en vilja till arbetet. Det är även viktigt att det finns en 

balans mellan sin ansträngning och den belöning man får (Boxall & Purcell, 2011). För att 

en medarbetare ska prestera i sitt arbete är det viktigt att rätt förutsättningar för detta ges. 

Förkortningen AMO står för ability, motivation och opportunity. Ability innebär att en 

person besitter rätt kunskap och kompetens för att utföra arbetet. Motivation innebär att en 

person känner vilja och ser vinning i att utföra arbetet. Opportunity innebär att personen 

upplever att det finns stöd, samt befinner sig i passande miljö för att utföra sina 

arbetsuppgifter. För att en medarbetare ska prestera i sitt arbete är det viktigt att dessa delar 

uppfylls (Boxall & Purcell, 2011).  

 

En medarbetare kan ha rätt kompetens och förutsättningar för att utföra sina arbetsuppgifter, 

men känner inte medarbetaren sig motiverad kommer denne ändå inte att göra ett bra arbete. 

Belöning kan då vara en motivationsfaktor, men innan vi går in närmare på olika 

belöningssystem, ska Maslows motivationsteori förklaras.   

 

Maslows motivationsteori 
Maslow presenterar människans behov som en trappa där de mest grundläggande behoven 

ligger i botten av trappan. Dessa behov är de första som en individ strävar efter att 

tillfredsställa. De nedersta trappstegen tillfredsställs med yttre belöningar medan de översta 

trappstegen tillfredsställs med inre belöningar såsom status och makt (Jacobsen & Thorsvik, 

2014). Nedan rangordnas dessa behov med de mest grundläggande behoven som nummer 

ett.  
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1. Fysiologiska behov (hunger, törst, sömn) 

2. Trygghetsbehov (fysisk och känslomässig trygghet)  

3. Sociala behov (tillhörighet, vänskap, känslomässiga band) 

4. Behov av erkännande (status, prestige) 

5. Behov av självförverkligande (i vilken mån en person kan utnyttja förmågor och använda 

potential)  

 

En individ handlar utefter sina behov och Maslow menar att för ett fungerande 

belöningssystem är det viktigt att det finns förståelse för att olika personer kan ha olika 

behov samt att dessa behov även för samma individ, kan variera. Jacobsen & Thorsvik 

(2014) poängterar att detsamma gäller oavsett hur dessa behov tillfredsställs eller i vilken 

ordning. 

 
Förväntansteorin 

Förväntansteorin ligger till grund för användningen av belöningssystem för att motivera en 

organisations medarbetare. Jacobsen & Thorsvik (2014) hänvisar till Vroom (1964) som har 

skapat denna teori, som handlar om att en person blir motiverad och vill prestera om denne 

vet att prestationen kan leda till en belöning. Jacobsen & Thorsvik (2014) förklarar att detta 

kan vara belöning av olika slag men bygger på att det är något som individen uppskattar. I 

denna teori använder man sig av begreppet valens, vilket ska beskriva personens önskan 

och hur stark denna önskan är. Teorin säger även att personen måste se ett samband mellan 

sin handling och belöningen som tilldelas ifall denna handling har gett resultat. Om en 

person inte har rätt förutsättningar för att lyckas med ett resultat och därmed inte heller får 

ta del av belöningen, kan detta hindra personens motivation. För att förbättra medarbetarnas 

prestationer genom ett belöningssystem måste det finnas en uppfattad koppling mellan 

resultat och belöning. I modellen kallas detta för instrumentalitet (Jacobsen & Thorsvik, 

2014). Om medarbetare skulle bli tilldelade belöningar utan att de uppnått resultat skulle 

denna instrumentella uppfattning om sambandet inte finnas. Detta för att det då skulle 

saknas förståelse för att sambandet mellan uppnått resultat och belöning. Teorin innehåller 

en motivationsformel som beskriver detta. Det innebär att om man vet att man har 

förutsättningar att nå förväntat resultat (instrumentalitet), men samtidigt inte upplever att 

man får en belöning för ansträngningen (valens = 0) så blir resultatet att även motivationen 

är lika med noll (Jacobsen & Thorsvik, 2014, s.233). 
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För en arbetsgivare ligger lösningen på denna formel att först ta reda på vad medarbetaren 

värdesätter och önskar, för att sedan erbjuda denna valens som belöning vid uppnått resultat 

(Jacobsen & Thorsvik, 2014). 

 

Metod 
I detta avsnitt redogör vi för de olika metodvalen som gjorts under studiens gång. Avsnittet 

innehåller redogörelser för val av metodologi, förförståelse, urval, datainsamlingsmetod, 

bearbetning och analys av data, etik och studiens kvalitet.  

 

Kvalitativ innehållsanalys 
I valet av metod utgick vi från vår ursprungliga idé om vilket problemområde vi ville 

studera. Efter att vi utformat syftet med studien insåg vi att det mest lämpliga sättet att 

uppfylla det var genom att tillämpa en kvalitativ innehållsanalys. Eftersom syftet är studera 

hur medarbetare inom Umeå kommun uppfattar karriärmöjligheter och vad som motiverar 

dem att arbeta kvar inom organisationen, behövde vi få en djupare förståelse och mer 

detaljerad information (Bryman, 2011). För att på ett trovärdigt sätt bearbeta vårt empiriska 

material tillämpade vi innehållsanalys som analysmetod. En kvalitativ innehållsanalys 

lämpar sig väl i denna studie eftersom vi vill undersöka och tolka det material som 

framkommit i empirin (Granskär & Höglund-Nielsen, 2012). Vi har arbetat utifrån en 

induktiv ansats då vi förutsättningslöst analyserat det material som framkommit under 

intervjuerna (Granskär & Höglund-Nielsen, 2012).  

 

Förförståelse 
Inför arbetet med denna studie hade vi en förförståelse om karriärmöjligheter och hur det 

kan påverka en medarbetares val av arbetsplats. Genom vår arbetslivserfarenhet och 

utbildning har vi skapat oss förförståelse för vad karriär är och hur detta används på olika 

arbetsplatser. Vi har under utbildningens gång även fått inblick i Umeå kommun som 

arbetsplats och vilka utmaningar de står inför. Det var delvis denna förförståelse som fick 

oss att vilja undersöka problemområdet vidare. Förförståelsen har tagits i beaktning när vi 

analyserat och bearbetat vårt empiriska material. Det finns alltid en risk att vi tolkar och 

uppfattar information från respondenterna utifrån den kunskap och erfarenheter vi redan har 

kring området (Bryman, 2011). Det var därför av vikt för oss att göra en noggrann 

databearbetning och välja en analysmetod som passade vår studie. Vi har försökt, med hjälp 
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av en strukturerad kvalitativ innehållsanalys, minimera risken att vår förförståelse påverkat 

analysen av empirin. 

 

Urval 
Med tanke på studiens syfte och dess frågeställningar gjordes ett målinriktat urval av 

respondenter. I ett initialt skede tog vi kontakt med en enhetschef vid ett av Umeå kommuns 

äldreboenden. För att vi skulle få datamaterialet så fylligt och varierande som möjligt, var 

vår önskan att få intervjua åtta medarbetare med olika åldrar och befattningar. Enhetschefen 

valde sedan ut de medarbetare som hade möjlighet att avvara tid från det dagliga arbetet för 

att delta i intervjuerna. Att genomföra ett målinriktat urval gjordes främst för att säkerställa 

att datamaterialet som framkom skulle överensstämma med studiens syfte och 

frågeställningar (Bryman, 2011). Det gjordes även för att enhetschefen skulle kunna avsätta 

tid i de utvalda medarbetarnas schema då deras arbete kräver bemanning hela tiden. Under 

två dagar genomfördes till slut sju intervjuer med en enhetschef, en gruppchef, en 

sjukgymnast och fyra undersköterskor. Anledning till att en intervju inte kunde genomföras 

var att enheten hade sjukdomsbortfall och det fanns då inte möjlighet att avvara en 

medarbetare för den åttonde intervjun. Det fanns heller inte någon ersättare för den åttonde 

personen då medarbetarna på enheten arbetar tillsammans för att hinna med de dagliga 

arbetsuppgifterna. Eftersom vi fick intervjua minst en respondent från varje befattning som 

valdes ut för denna studie, kunde vi känna oss tillfreds med det insamlade materialet.  

 

Datainsamling 
Valet av datainsamlingsmetod grundar sig i att vi ville försöka förstå och förklara hur 

medarbetarna upplever karriärmöjligheter inom organisationen. Även hur möjliggörande av 

karriärvägar kan bidra till att medarbetare vill arbeta kvar inom organisationen i framtiden. 

För att försöka förstå och förklara detta ansåg vi att semistrukturerade intervjuer var en god 

datainsamlingsmetod. Vid varje intervju utgick vi ifrån en intervjuguide med olika 

frågeområden. Dessa frågeområden var noga utvalda för att täcka in studiens syfte och 

frågeställningar. Med denna semistrukturerade intervjuguide kunde vi formulera om 

frågorna och ändra ordning på dem beroende på hur samtalet flöt (Bryman, 2011). 

Anledningen till varför vi inte valde att göra en helt strukturerad intervju var för att vi ville 

att respondenterna skulle ha möjlighet att utforma svaren och förklara på sitt eget sätt 

(Bryman, 2011). Det gav oss ett fylligt och detaljerat material. 



 

12 
 

Bearbetning och analys av data 
Efter alla intervjuer var genomförda startade arbetet med att transkribera intervjuerna och 

koda materialet. Eftersom vi valt att göra en innehållsanalys utgick vi ifrån dess 

analysmetod. Som visat i modellen längre ner på sidan, läste vi först igenom alla intervjuer 

för att bekanta oss med materialet. Sedan plockades intressanta ord, meningar och stycken 

ut ur texten och skapade så kallade meningsenheter (Granskär & Höglund-Nielsen, 2012). 

Dessa meningsenheter komprimerades till kortare meningar och enstaka ord och blev sedan 

grunden för kodningen. För att effektivisera och säkerställa att kodningen gjordes likadant 

mellan oss, kodades den första intervjun på varsitt håll för att sedan jämföras med varandra. 

Vi märkte då att våra kodningar var överensstämmande och delade därefter upp de 

kvarstående intervjuerna för att koda hälften var. I nästa steg arbetade vi tillsammans för att 

analysera koderna och försöka se vilka koder som hade liknande innehåll. Detta resulterade 

i ett antal subkategorier (Granskär & Höglund-Nielsen, 2012). Eftersom vi fick ut många 

subkategorier arbetade vi sedan vidare med att sätta samman liknande subkategorier till 

kategorier. Detta slutade i sju kategorier som i sin tur delades in i tre teman. Att analysera 

materialet från koder till teman har gjort att vi kunnat lyfta datan till en mer abstrakt nivå 

och hittat underliggande budskap (Granskär & Höglund-Nielsen, 2012). Kategoriseringen 

utgör även strukturen för resultatet, där resultatet är uppbyggt på de tre temana som 

framkom. På följande sida visas ett exempel på hur vi systematiskt arbetat oss fram från 

meningsenheter till teman. 

 

Tablå1. Exempel från databearbetningen från meningsenheter till teman. 
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Etik 
För att inneha ett etiskt förhållningssätt under arbetet med denna studie har vi tagit hänsyn 

till de fyra forskningsetiska principerna; informationskravet, samtyckeskravet, 

konfidentialitetskravet samt nyttjandekravet (Vetenskapsrådet, 2002). Detta för att skydda 

respondenternas integritet och för att visa hur informationen skulle komma att nyttjas. 

Respondenterna fick ta del av denna information genom ett missivbrev samt genom muntlig 

information i samband med intervjuerna. Där framkom det tydligt att deltagandet i intervjun 

var helt frivilligt och att respondenten hade rätt att avbryta eller att inte svara på någon fråga. 

I brevet nämns även att respondenten är helt anonym i studien och att dennes röst är 

avidentifierad. Vi var även tydliga med att informera om studiens syfte samt att 

informationen som framkom under intervjun endast kom att behandlas i denna studie. 

Slutligen informerades att den färdigställda uppsatsen kommer att offentliggöras och finnas 

tillgänglig på Umeå universitets databas. 

 

Kvalitet och trovärdighet 
För att studien ska hålla god kvalitet har ett antal aktiva val gjorts under arbetets gång. Under 

intervjuerna har vi båda deltagit för att säkerställa att frågorna ställdes på liknande sätt till 

alla respondenter. I arbetet med att analysera det insamlade materialet gjordes den inledande 

delen av kodningen på olika håll för att sedan jämföras. På så sätt har vi tagit hänsyn till 

internbedömarreliabiliteten då vi samstämmigt har behandlat det empiriska materialet 

(Bryman, 2011).  

 

Inför intervjuerna genomfördes en pilotstudie för att prova intervjuguiden i skarpt läge. Vi 

valde att intervjua en bekant till oss som själv arbetar på ett boende i en kranskommun, för 

att säkerställa att frågorna uppfattades på rätt sätt. Eftersom personen hade liknande 

bakgrund som våra respondenter kunde vi testa om frågorna gav oss innehållsrik 

information. Utifrån pilotstudien kunde vi sedan revidera vissa frågor och lägga till några 

nya för optimera intervjuguiden. Att genomföra en pilotstudie menar Bryman (2011) bidrar 

till ökad trygghet hos forskarna genom att det säkerställer att undersökningen i sin helhet 

blir bra och att exempelvis frågor uppfattas på rätt sätt.  

 

Vi har under arbetets gång varit transparenta och öppna med våra tillvägagångssätt för att 

öka trovärdigheten i studien. Syftet med det har varit att du som läsare ska få en tydlig bild 

över hur vi har genomfört studien.   
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Resultat  
I följande avsnitt presenteras resultat av denna studie. Bearbetning av datamaterialet har 

lett oss fram till tre teman under vilka vi sorterar ett antal kategorier. Detta upplägg 

förklaras i tablån nedanför.  

 
Tablå 2. Teman och kategorier 

Tema Karriärmöjligheter Arbetsvillkor som 
förutsättning för 

karriärmöjligheter 

Medarbetarnas vilja att 
stanna på arbetsplatsen 

Kategorier x Medarbetarnas 
uppfattning av 
karriärmöjligheter 

 
x Information och 

möjliggörande av 
karriärmöjligheter 

 

x Arbetsmiljö 
 

x Organisatoriska 
förutsättningar 

 
x Stöd från chef 

 

Under detta tema framställs 
resultatet av medarbetarnas 
syn på framtida arbetsplats. 

 

Vidare i resultatet fungerar dessa teman och kategorier som rubriker och underrubriker. 

Det inleds med ”karriärmöjligheter” och följs av två underrubriker. Därefter kommer 

”arbetsvillkor som förutsättning för karriärmöjligheter” med följande underrubriker. 

Resultatet avslutas med det sista temat gällande ”medarbetarnas vilja att stanna på 

arbetsplatsen” och dess innehåll.  
 

Karriärmöjligheter 
Under detta tema avser vi att förklara och beskriva medarbetarnas uppfattning av begreppet 

karriär. Utifrån det presenteras sedan medarbetarnas inställning till att utvecklas i sin 

yrkesroll samt medarbetarnas uppfattning av hur karriärvägar möjliggörs och 

kommuniceras i verksamheten.  

 
Medarbetarnas uppfattning av karriärmöjligheter 
Synen på begreppet karriär 

Under de genomförda intervjuerna framkom det att respondenterna uppfattar innebörden av 

begreppet karriär på olika sätt. Den allmänna uppfattning av begreppet beskrivs som att 

förbättras i sin nuvarande yrkesroll. De flesta respondenter talar om karriär som att 

genomföra utbildningar för att bli bättre på sina nuvarande arbetsuppgifter och på så vis 

utföra bättre vård mot brukarna. Så här uttrycker två respondenter sin uppfattning av 

begreppet karriär: 
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“Karriär för mig, inom vårdyrket då, skulle vara liksom att få till massa saker som skulle 

hjälpa vårdpersonal och i slutändan brukarna.” - Respondent 3 

 

“Min fantasi och min dröm skulle vara att man jobbade inom kommunen och få 

vidareutbilda sig genom internutbildningar men även det utbildningar man önskar sig. 

Det skulle vara drömmen att de skulle satsa på att vi får den extrautbildning som vi 

önskar för att kunna göra ett bra jobb.” - Respondent 1 

 

Denna uppfattning som dessa respondenter har speglas bättre med hjälp av begreppet 

utbildningsmöjligheter, eftersom det skiljer sig gentemot den uppfattning som respondenter 

i ledande position har. Dessa talar snarare om karriär som att utvecklas individuellt och att 

avancera till en annan yrkesroll med mer ansvar och påverkansmöjligheter. Den senare 

uppfattningen kommer fortsättningsvis att beskrivas som karriärmöjligheter.  

 

“För mig tänker jag att karriär, då far man uppåt och blir chef. Det är väl prat om att 

man kan specialisera sig inom vissa saker men det är inte så jag tänker att karriär är.” 

- Respondent 2 

 

För att förtydliga och särskilja på medarbetarnas olika uppfattningar av begreppet karriär 

kommer resultatet hädanefter att delas upp med dessa två definitioner. Att byta yrkesroll 

och få nya arbetsuppgifter kommer beskrivas som karriärmöjligheter. 

Utbildningsmöjligheter kommer istället beskriva möjligheten att utvecklas genom 

utbildningar för att förbättras inom sin nuvarande yrkesroll. 

 
Utbildningsmöjligheter och karriärmöjligheter 

För att utvecklas inom sin yrkesroll erbjuds diverse internutbildningar Det kan exempelvis 

vara att få mer kunskap inom specifika diagnoser eller utbildning i bemötande gentemot 

brukare och anhöriga. Medarbetarna upplever att dessa utbildningar erbjuds regelbundet 

och att dessa är uppskattade.   

 

“Det finns gemensamma utbildningsträffar, kanske en gång i månaden, där alla är 

tillsammans. Det är ju mindre utbildningar som görs internt. Till exempel har vi nu en 

dietistutbildning som inriktar sig mot diabetes och förra månaden var det inom demens“  

- Respondent 2 
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De möjligheter till utveckling som respondenterna lyfter fram är olika administratörsroller 

eller specialiserade yrkesroller. Exempelvis erbjuder kommunen möjlighet för vårdbiträden 

att utbilda sig till undersköterska. Det finns även möjlighet för medarbetarna att utanför 

arbetstid vidareutbilda sig till sjuksköterska. Kommunen har i sin 

kompetensförsörjningsplan formulerat möjliga karriärvägar som ska finnas för 

medarbetarna inom vård och omsorg. Bland annat är dessa att erbjuda specialisttjänster men 

det nämns även fler karriärvägar som medarbetarnas inte verkar känna till. Exempelvis att 

bli projektledare, processledare eller internutbildare. Att detta skulle vara karriärmöjligheter 

verkar inte ha framgått till medarbetarna då ingen av respondenterna uppfattar dessa 

möjligheter som att göra karriär. Respondenterna uttrycker detta istället som möjligheter att 

ändra sina arbetsuppgifter snarare än att göra karriär. Därför är möjligheten att göra karriär 

enligt medarbetarna begränsade och skulle kunna vara att gå från medarbetare till chef eller 

att byta arbetsgivare. 

 

“Att gå tillbaka till landstinget är den enda möjligheten jag ser om man ska göra karriär”  

- Respondent 4 

 

Denna uppfattning speglas även i respondenternas inställning till utbildning och karriär.  

 

Egen inställning till utbildning och karriär 
Bland de tillfrågade finns det överlag en positiv inställning till att utvecklas i sin yrkesroll 

genom utbildning. Det finns en vilja bland medarbetarna att bli bättre på sina arbetsuppgifter 

för att kunna ge en bättre vård mot brukarna. Det är viktigt med utbildningar för att förbättra 

det sätt man arbetar på idag och det är risk att man fastnar i rutiner om man inte få uppdatera 

sig och ta del av ny kunskap. Många respondenter upplever att man har ett behov av att 

utvecklas.  

 

“Att utvecklas är det viktigaste för mig. Jag har lärt mig mycket av mig själv och ser vad 

det är som är viktigt, vad som motiverar mig och jag vet hur jag blir om jag inte får 

utvecklas. Då tappar jag glädje att göra saker och jag blir inge kul. Därför utmanar jag 

mig både privat och i arbetslivet.” - Respondent 6 

 

Samtidigt som det finns en positiv inställning till utbildning är inställningen till 

karriärmöjligheter av en annan karaktär. Detta skulle kunna förklaras av den uppfattning av 

karriärbegreppet som beskrivs ovan. Respondenterna upplever att det är svårt att göra 
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karriär inom vården och beskriver detta på olika sätt. Dels som att det finns en omedvetenhet 

om vilka karriärmöjligheter som erbjuds och att det inte kommuniceras på arbetsplatsen. 

Dels uttrycker vissa respondenterna att karriärmöjligheter finns men att det är otydligt vad 

detta skulle leda till.  

 

“... man kan som inte göra karriär inom det här. Och det känns som att vad jag än skulle 

göra så är det som svårt att se vad jag skulle kunna göra annorlunda.. som jag inte gör 

idag. Än om jag utbildar mig, alltså ja.. Jag har ändå samma arbetsuppgifter.” - 

Respondent 5 

 

Det finns även en erfarenhet bland de respondenter som gjort en ansträngning att man inte 

fått någon belöning för det. Respondenten berättar även när hen tidigare i arbetslivet valde 

att utbilda sig internt för att få ett extra ansvarsområde; 

 

“Jag fick väl lite av en karriärkänning, att jag fick vara viktigt för något. Medan i 

efterhand kan jag nästan känna att jag skulle ha skitit i det.” - Respondent 5 

 

Med känslan av att inte få belöning för sin ansträngning samt att tidigare förväntningar kring 

ökade ansvarsområden inte uppfyllts, har det bidragit till att medarbetare saknar motivation 

till kompetensutveckling.  

 

Det finns även en upplevelse bland respondenterna att nya ansvarsuppgifter enbart skulle 

leda till högre arbetsbelastning. Även då interna utbildningar uppskattas av många i den 

mån det erbjuds på arbetsplatsen, så uttrycks en rädsla av att gå utbildningar för att det ofta 

kan leda till utökade arbetsuppgifter. Detta uppskattas inte av medarbetarna då det redan 

råder hög arbetsbelastning. Många av medarbetarna är trötta och känner att de har för 

mycket att göra i sitt dagliga arbete därför finns ingen ork att lägga på utbildningar. Då det 

inte finns energi till att gå utbildning och inte heller någon uppskattning för sin 

ansträngning, kan detta resultera i bristande motivation till utveckling bland respondenterna.  

 

Information och möjliggörande av karriärmöjligheter 
I Umeå kommuns kompetensförsörjningsplan framgår det tydligt varför det är viktigt att 

visa på karriärmöjligheter och vilka karriärvägar som erbjuds. Det är var därför intressant 

att ta reda på hur dessa möjligheter kommuniceras med medarbetarna. Överlag bland de 

tillfrågade har det visats sig att informationen kring karriärmöjligheter är bristfällig. Den 
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information som finns förmedlas främst via kommunens intranät. Däremot är svårt för 

medarbetarna att avsätta tid från det dagliga arbetet för att leta efter vidareutbildningar eller 

liknande. I flera fall är denna information specifikt inriktad mot vissa yrkesgrupper.  

 

“Det har som legat på intranätet men jag vet ju att många medarbetare som arbetar på 

enheter inte har den tiden. Det kanske är på någon rast man sitter och kikar igenom men 

det sitter inte uppe några anslag eller så… Personen själv måste leta och söka.” - 

Respondent 3 

 

När det gäller information kring utbildningsmöjligheter skiljer sig erfarenheterna mellan 

medarbetarna. Förutom intranätet kommuniceras olika utbildningsalternativ med närmsta 

chef och i vissa fall i fikarummet med kollegorna. Andra undersöker själv möjliga 

utbildningar både internt och externt.  

 

Det årliga utvecklingssamtalet uttrycks vara ett bra forum för att diskutera individuella 

utvecklingsmöjligheter. Då chefer idag har stort personalansvar är det dock svårt för dem 

att se till alla sina medarbetare och deras individuella behov. Gemensamt för samtliga 

respondenter är åsikten att alla har ett personligt ansvar för sin utveckling men även att 

arbetsgivaren bör skapa förutsättningar för att detta ska vara möjligt. Det finns därför en 

uppfattning bland respondenterna att det är en del av chefens arbete att erbjuda utbildningar 

utifrån utbildningsbehovet på arbetsplatsen. Respondenterna upplevs inte känna till vad 

utvecklingssamtalet skulle kunna innehålla och utgår ifrån att chefen sköter detta på rätt 

sätt. På så sätt blir det svårt för medarbetarna att utnyttja detta tillfälle på optimalt vis. För 

de medarbetare som har vilja att göra karriär alternativt att vidareutbildas inom sin yrkesroll, 

skulle en individuell utvecklingsplan kunna upprättas under detta samtal. Enligt 

kommunens kompetensförsörjningsplan bör en sådan utvecklingsplan finnas för varje 

medarbetare. Ingen av respondenterna i denna studie uppger att det finns en upprättad 

utvecklingsplan för dem. Däremot uttrycker de flesta att detta skulle vara önskvärt. Så här 

uttrycker sig en respondent om att ha en individuell utvecklingsplan: 

 

“Att sätta upp en individuell utvecklingsplan skulle göra jättestor skillnad, då skulle jag ju 

fatta att även om jag är vikarie skulle jag veta att dom vill att jag bli kvar här och jag 

skulle känna mig tryggare och göra bättre ifrån mig” - Respondent 2 
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Utvecklingsplanen är således inte bara ett verktyg för att underlätta i deras karriärutveckling 

utan även en del i arbetet med att skapa en god arbetsplats för medarbetarna. Detta skulle 

bidra till en känsla av uppskattning, trygghet och samtidigt bli motiverade att bidra med sin 

kompetens till verksamheten. Det skulle även kunna bidra till att medarbetarna ser på sin 

anställning mer långsiktig.  

 

Arbetsvillkor som förutsättning för karriärmöjligheter 
Medarbetarnas uppfattning av vilka karriär- och utbildningsmöjligheter som finns inom 

Umeå kommun har visat sig variera. Det finns olika sätt för medarbetarna att utvecklas i sitt 

arbete och olika förutsättningar för att lyckas med det. Något som har blivit tydligt under 

intervjuerna är att det inte finns tillräckligt med utrymme för medarbetarna att utvecklas. 

Även om inställningen till att utvecklas är positiv så finns det brister i arbetsvillkoren som 

försvårar för medarbetarna att prioritera sin utveckling. Enligt undersökningen framkommer 

tre områden som påverkar viljan och möjligheten att utvecklas i sitt arbete. Dessa är den 

rådande arbetsmiljön, organisatoriska resurser och stödet från chefer.  

 

Arbetsmiljö 
Det finns en allmän uppfattning bland medarbetarna är att arbetet präglas av hög 

arbetsbelastning både fysiskt och psykiskt. Flera av medarbetarna uttrycker att de är trötta, 

att de inte räcker till och att det dagliga arbetet fylls med kortsiktiga lösningar. Det är ett 

högt arbetstempo och för lite personal i verksamheten. Arbetet på enheten kräver att 

medarbetarna är i fysiskt bra form men att det oavsett god form är svårt att orka genom hela 

arbetslivet. Det höga arbetstempot som råder i det dagliga arbetet utgör i sig en skaderisk 

trots bra hjälpmedel och utbildning.  

 

“Visst vi får bra instruktioner av sjukgymnasten och arbetsterapeuten och vi har mycket 

hjälpmedel. Men det går lite stick i stä med att det ibland är ruschigt och då tänker inte 

alla sig för och så gör man arbetsuppgifterna snabbt och så står du där med ett ryggskott 

och det händer ju ganska ofta” - Respondent 3 

 

Den höga arbetsbelastningen gör att förändringar i arbetssituationen kan leda till att 

medarbetare väljer att lämna arbetsplatsen. En respondent som idag har administrativa 

uppgifter uttrycker att hen skulle sluta om hen var tvungen att återgå till vårdarbetet på 

grund av den fysiska belastningen. Det uttrycks även att arbetstiderna och schemat är hårt 

pressat då många arbetsuppgifter ska genomföras på kort tid.  
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“Om dom bara sätter dit en till delad tur mitt i veckan, då ryker jag!” - Respondent 4 

 

Utbildningar för medarbetarna tycks vara en åtgärd för att minska den höga 

arbetsbelastningen. Så här uttrycker sig en respondent: 

 

“Jag tror att om man skaffar sig en ny utbildning så får man bättre sätt att arbeta på. Om 

man får bättre sätt att arbeta på då blir det lättare och det tär mindre på en psykiskt och 

fysiskt. Det skulle även bli mindre belastning på personalen för att man vet hur man ska 

arbeta. Får man ingen utbildning går inte det.” - Respondent 4 

 

Detta resulterar i en “ond cirkel” då utbildningar är viktiga för att minska 

arbetsbelastningen, samtidigt som medarbetarna upplever att de varken har tid, energi eller 

motivation att gå sådana utbildningar i dagsläget.  

 

Organisatoriska resurser 
Den höga arbetsbelastningen beror till viss del på att det inte finns tillräckligt med personal 

på arbetsplatsen. Uppfattningen bland medarbetarna är att kommunen inte har rätt 

ekonomiska förutsättningar för att möta det personalbehov som finns idag, samtidigt som 

det råder en arbetskraftsbrist inom detta område. De bristande resurserna anses på så vis 

vara ett hinder för att organisationen ska kunna erbjuda medarbetarna utbildningar i den 

mån det finns behov. Största hindret anses vara att det inte finns tillräckligt med personal 

för att täcka upp för de medarbetare som skulle erbjudas att gå dessa utbildningar.  

 

“Det blir ofta att man ser ett behov och erbjuder utbildning. Men med dagens tighta 

budget och tidsschema är det svårt för medarbetarna att gå utbildning för då måste vi ta 

tid från brukarna.” - Respondent 6 

 

När en medarbetare gått utbildning blir nästa steg att ta tillvara på den nya kunskapen. En 

medarbetare berättar att denne hellre ser att hen får en kollega än blir erbjuden utbildning 

och utvecklingsmöjlighet med förklaring att det på grund av tidsbrist inte finns möjlighet 

att använda den nya kunskapen i arbetet. 

“Man kommer till en gräns där jag har gått många utbildningar och kan jättemycket men 

inget av det går ju använda för att det inte finns resurser att nyttja det jag lärt mig.”  

- Respondent 1 
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Tid och ekonomiska resurser är därmed förutsättningar för att medarbetarna ska kunna 

erbjudas karriär- och utbildningsmöjligheter och att den nya kunskapen ska kunna nyttjas i 

verksamheten. 

 

Stöd från chef 
I arbetet med att skapa karriär- och utbildningsmöjligheter för medarbetarna utgör chefen 

en viktig roll. Det finns överlag en enighet om vikten av att chefen är lyhörd, lyssnar på de 

önskemål som finns och arbetar aktivt med att möjliggöra utvecklingsalternativ. Däremot 

skiljer sig uppfattningen av chefens bemötande åt. En respondent i mer ledande roll upplever 

ingen uppmuntran från sin chef. Respondenten menar att det finns ett eget engagemang och 

initiativ men saknar gehör från sin chef. En annan respondent uttrycker avsaknad av 

uppmuntran från arbetsgivaren och att kommunen inte erbjuder tillräckligt med utbildningar 

för sina anställda. Andra upplever att chefen är bra på att uppmuntra till utveckling och 

möjliggöra utbildningar i den mån de önskar. Det finns däremot en generell bild av att även 

om chefen uppmuntrar och vill att medarbetarna ska utvecklas hindras detta på grund av 

bristande resurser.  

 

“Det är ju just att mängden medarbetare gör att vi inte kan engagera oss i varje individ. 

Vi har heller inte ekonomi som gör att man kan göra det. Jag försöker men jag tror inte… 

säkert skulle man kunna göra mycket mer men antalet är för många för att man ska finnas 

för alla.” - Respondent 6 

 

Många respondenter upplever att uppskattning och belöning skulle vara en motiverande 

faktor för utveckling. Detta skulle exempelvis kunna vara att tilldela specialister status i 

forma av titel eller legitimation eller att belöna dem som tilldelats extra ansvarsområden. 

 

“Jag tror att det är ganska viktigt just att man känner att man har något att sträva mot 

och att man kanske får belöning för hårt jobb. Idag känner det mer som än hur hårt jag 

jobbar så är jag på samma nivå som alla andra.” - Respondent 5 

 

Trots behovet av uppmuntran från chef finns en förståelse för en del chefers dilemma med 

att erbjuda karriär- och utbildningsmöjligheter för sina medarbetare. Detta skulle kunna leda 

till att medarbetare söker sig vidare till andra arbetsplatser när man fått en viss utbildning. 
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“Dom vet ju att ju mer kompetens jag får desto större sannolikhet att jag söker mig någon 

annanstans” - Respondent 1  

 

Upplevelsen är att chefer överlag vill behålla den personalstyrka man har eftersom det är 

svårt att hitta ny personal med rätt kompetens. 

 

Medarbetarnas vilja att stanna på arbetsplatsen 
En central aspekt som framkom är att respondenterna har valt arbeta med detta yrke för att 

de värdesätter att få arbeta med människor. Flera respondenter uttrycker att med rätt 

förutsättningar är detta ett mycket givande arbete där man gör nytta. Några respondenter 

förklarar sitt val av arbetsplats på så vis att de känner sig säker i sin yrkesroll och arbetar 

för en trygg arbetsgivare. Utmärkande för respondenter i en ledande roll är att de även ser 

möjligheten att få påverka som en viktig aspekt i deras arbete.  

 

Synen på sin framtida anställning bland respondenterna är olika. Ungefär hälften av de 

tillfrågade är tillfreds med sin nuvarande anställning och arbetsuppgifter. De vill arbeta 

vidare inom kommunen och inom vården. Dessa respondenter känner även att de arbetar för 

en trygg arbetsgivare och ser positivt på utveckling inom sin yrkesroll, men är personligen 

inte intresserade av att göra karriär inom sin bransch. Således är karriärmöjligheter inte en 

anledning till att dessa respondenter väljer att stanna på sin arbetsplats.  

 

“Jag trivs här på jobbet och jag vill stanna tills jag blir pensionär. Jag känner mig trygg 

och har lärt känna mina kollegor.” - Respondent 4 

 

Resterande respondenter uppger däremot att de kan tänka sig att byta arbetsplats eller yrke. 

Anledning till det beror antingen på en känsla av tristess inför sina arbetsuppgifter eller en 

vilja utvecklas på andra sätt i sitt yrkesliv. Detta uttrycks exempelvis som att man är 

begränsad i sina arbetsuppgifter eller att man har kunskap och egenskaper som inte nyttjas 

i nuvarande anställning. Några uttrycker även önskan att kunna påverka mer. Samtliga 

respondenter har uttryckt att utveckling är viktigt för dem i deras arbetsliv. När vi tidigare 

frågat dessa personer vad karriär innebar för dem svarade samtliga att karriär innebar att 

avancera individuellt. Således är karriärmöjligheter för dessa respondenter en viktig faktor 

som kan påverka medarbetaren att stanna kvar eller lämna sin anställning. 
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“Det jag känner är ju att jag blir så begränsad. Jag skulle gärna ta på mig andra uppdrag 

eller projekt för det hade nog gjort mig motiverad att stanna kvar här. Jag behöver fyllas 

på och jag behöver utmanas.” - Respondent 6 

 

Diskussion 
I detta avsnitt analyseras resultatet tillsammans med tidigare forskning och teorier under 

rubriken resultat- och analysdiskussion. Vidare diskuteras även våra metodval och förslag 

på fortsatt forskning och slutligen studiens slutsats. 

 

Resultat- och analysdiskussion 
Medarbetarnas syn och inställning till karriärmöjligheter 
Som resultatet visar skiljer sig medarbetarnas uppfattning av begreppet karriär åt. Det är 

individuellt hur en medarbetare ser på karriär och vad det innebär att göra karriär (Linghag, 

2009). Flera av respondenterna förklarar begreppet karriär som att utbilda sig och bli bättre 

på att utföra sin arbetsuppgifter. Samtidigt har andra respondenter pratat om karriär som att 

bli chef, få mer ansvarsuppgifter eller större påverkansmöjligheter. Att uppfattningen av 

karriär skiljer sig åt kan således beror på att det är individuellt vad man värdesätter i sitt 

arbete (SKL, 2013). I detta fall värdesätts å ena sidan den aktuella arbetsförmågan, medan 

det å andra sidan är behovet av utveckling som värdesätts. Att medarbetarna uppfattar 

karriär på olika sätt kan även förklaras med att karriärmöjligheter inte är lika statiskt som 

det varit förut och att göra karriär idag kan innebära att både ta ett kliv uppåt och åt sidan 

(Baruch, 2006). Eftersom syftet med studien var att undersöka hur medarbetarna uppfattar 

sina karriärmöjligheter i kommunen, blev det viktigt att lyfta fram den vida bild av 

begreppet karriär som finns mellan medarbetarna. Detta för att vidare kunna framställa och 

förklara deras inställning till karriärmöjligheter på arbetsplatsen. Att man ser olika på vad 

karriär är, kan till viss del beror på vilken utbildning och erfarenhet av arbetslivet 

medarbetarna har. Detta anser vi då vi under analysarbetet sett att uppfattningen av karriär 

skiljer sig åt beroende på om medarbetarna har en ledande position eller inte.  

Under intervjuerna har respondenterna uppgett att det erbjuds olika karriär- och 

utbildningsmöjligheter inom kommunen. Med tanke på deras skilda uppfattning av vad 

karriär innebär, så visade sig att bredden på vilka möjligheter som erbjuds vara stor. Bland 

annat erbjuds gemensamma internutbildningar, vilket är uppskattat bland medarbetarna. 

Under dessa utbildningar får medarbetarna uppdatera sin kunskap inom vissa områden eller 

få ny kunskap om olika arbetssätt. Att organisationen erbjuder sådana interna utbildningar 
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är viktigt för att ta till vara på den kompetens som finns inom verksamheten (Nilsson et al., 

2011; Hansson, 2005). Såväl Nilsson et al. (2011) som Anttila (1999) menar att 

arbetsgivaren måste skapa dessa möjligheter och ge rätt förutsättningar för medarbetarna att 

utvecklas i sin yrkesroll. Om detta inte görs är risken att kompetensutvecklingen står still. 

Att kommunen erbjuder diverse vidareutbildningar och möjlig karriärvägar är således 

viktigt, men det krävs att medarbetarna blir varse om dessa. I resultatet visade det sig att 

flera av respondenterna inte ens visste vilka möjligheter som fanns för dem. I dagsläget 

finns det redan en kompetensförsörjningsplan och strategi för att tydliggöra karriärvägar. 

Därför bör ett första steg vara att informera kommunens medarbetare om dessa möjligheter.  

 

Men det finns såklart två sidor av kompetensmyntet. Det räcker inte att organisationen 

erbjuder diverse karriärvägar och utbildningsmöjligheter om inte medarbetaren själv är 

motiverad till att utvecklas (Nilsson et al., 2011). På arbetsplatsen finns det överlag en 

positiv inställning till att gå internutbildningar. Motivationen verkar grunda sig i att man 

vill bli bättre på sina arbetsuppgifter och på så vis kunna utföra bättre vård gentemot 

brukarna. Inställningen till att göra karriär är däremot inte lika stark. En trolig anledning till 

detta är upplevelsen av att det är svårt att göra karriär inom vården, samt omedvetenheten 

av vilka karriärvägar som finns. Att viljan till karriärmöjligheter är lägre än viljan till 

utbildning kan förklaras med att medarbetarna inte känner någon delaktighet eller möjlighet 

att påverka sin arbetssituation eller hur organisationen arbetar (Hansson, 2005). Detta skulle 

även kunna förklaras med att medarbetarna har olika locus of control där vissa medarbetare 

har ett internt locus of control och anser att ansvaret att utvecklas ligger hos sig själv. Andra 

medarbetare med extern locus of control skulle då anse att deras utvecklings- och 

karriärmöjligheter beror på andra omständigheter och inte är deras eget ansvar (Myers et 

al., 2010). En annan förutsättning för att medarbetare ska utvecklas i sitt arbete är att de ska 

ha tillräcklig med handlingsutrymme (Nilsson et al., 2011). Respondenterna i denna studie 

har till stor del ett rutinbaserat arbete, där det är tydligt vad som förväntas av dem under 

deras arbetstimmar och därmed blir deras handlingsutrymme att lära sig nya saker 

begränsat. Däremot har respondenterna i ledande roll inte riktigt lika styrt arbete och 

uttrycker att de har möjlighet att påverka. Att graden av handlingsutrymme är olika 

beroende på befattning kan således vara en förklaring till varför inställningen till att 

utvecklas ser olika ut bland respondenterna. I vissa yrkesroller finns helt enkelt inte 

tillräckligt med utrymme för att utvecklas. Enligt Vrooms förväntansteori (1964) som 

Jacobsen & Thorsvik (2014) hänvisar till skulle detta påverka motivationen negativt om det 

finns en önskan om utrymme och att denna önskan inte uppfylls. 
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Under analysen av datamaterialet upptäcktes ganska tidigt att problemet med karriärvägar 

och utbildning inom kommunen huvudsakligen inte låg i bristande möjligheter. Överlag 

visste varje respondent i alla fall en möjlig karriär- eller utbildningsväg inom kommunen. 

Däremot fanns det något annat som visade sig vara ett hinder för utvecklingen på 

arbetsplatsen. Nämligen medarbetarnas arbetsvillkor som visade sig utgöra ett av de stora 

hindren för karriär- och utbildningsmöjligheter på arbetsplatsen. 

 

Förutsättningar för att skapa karriärmöjligheter  
Arbetsmiljö och organisatoriska resurser 

Som resultatet visar, upplever medarbetarna på arbetsplatsen hög arbetsbelastning och stress 

i sitt dagliga arbete och att detta påverkar möjligheten att utvecklas. Det finns i dagsläget 

varken tillräckligt med utrymme eller energi för att utvecklas i sin yrkesroll. Det uppges att 

internutbildningar skulle kunna vara viktiga för att minska arbetsbelastningen men att det 

varken finns tid, energi eller motivation att göra det. Att rätta förutsättningar inte ges av 

organisationsledningen kan således leda till att medarbetarna inte kan prestera i sitt arbete 

(Boxall & Purcell, 2011). Det finns en uppfattning av att den höga arbetsbelastningen beror 

på bristande resurser i form av tid och ekonomi. Medarbetaren har så fullt upp med att sköta 

den dagliga verksamheten och att ge en bra vård till enhetens brukare, att tanken på att 

vidareutvecklas eller göra karriär inte finns. Att det inte heller finns tillräckligt med 

ekonomiska resurser gör att personalbehovet inte kan tillgodoses, vilket i sin tur påverkar 

arbetsbelastningen negativt. Vi anser således att det första steget i kommunens arbete med 

att möjliggöra karriärvägar, bör vara att skapa rätt förutsättningar för medarbetare att nyttja 

dessa möjligheter.  

 

En förutsättning för att försörja den kompetens som finns på arbetsplatsen är att använda 

hjälpmedel som utvecklingssamtal och utvecklingsplaner (Anttila, 1999). Respondenterna 

har årligen ett utvecklingssamtal som de överlag tycker fungerar bra. Däremot finns delade 

meningar om vad samtalet i dagsläget innehåller. Vissa upplever att samtalen är till för att 

diskutera olika utvecklingsmöjligheter med sin närmsta chef medan andra inte uppfattar 

samtalet så. Enligt kompetensförsörjningsplanen ska det även efter varje samtal upprättas 

en individuell utvecklingsplan för att säkerställa att medarbetarnas utveckling. Däremot var 

det ingen av medarbetarna som känner till att det ska finnas en individuell utvecklingsplan 

för dem. Att ingen känner till detta skulle kunna vara för att den inte uttrycks i termer av 

utvecklingsplan. Troligtvis sätts någon form av kompetensutveckling upp mellan chef och 
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medarbetare, men att just det är en utvecklingsplan är inte väl uttalat. En medarbetare i 

ledande roll beskriver även problematiken med ett stort personalbehov, eftersom det blir 

svårt att engagera sig i alla medarbetare. Trots problematiken ser vi detta som ett gyllene 

tillfälle att diskutera individens utvecklingsmöjligheter, men det krävs att medarbetaren är 

medveten om att detta är just ett sådant tillfälle.  

 

Stöd från chef 

Utifrån analysen av de genomförda intervjuerna framkom även betydelsen av att få ett bra 

stöd från sin närmsta chef. Att det finns ett bra ledarskap i organisationen är viktigt för att 

möjliggöra och driva kompetensutveckling framåt, men även för att skapa vilja och 

engagemang för utveckling bland medarbetarna (Hansson, 2005; Nilsson et al., 2011). I 

dagsläget är uppfattningen varierande bland medarbetarna av hur stödet från cheferna ser 

ut, då vissa upplever bättre stöd än andra. Främst efterfrågas att chefen uppmuntrar till 

utveckling, men det finns även behov av uppskattning och belöning när man fått utökade 

arbetsuppgifter efter en utbildning. Man bör dock ta hänsyn till att de tillfrågade 

respondenterna har olika chefer och att deras uppfattning av stöd därför kan skilja sig åt. Att 

medarbetarna upplever brist på uppmuntran till att utvecklas skulle kunna förklaras av vem 

man anser att ansvaret ligger hos. Vissa av medarbetarna uttrycker att detta ansvar ligger 

hos chefen, medan chefer i sin tur uttrycker att individen själv har ansvar för sin utveckling. 

Det är således viktigt att denna skilda uppfattning tydliggörs genom en bättre 

kommunikation. Som tidigare nämnt kan även brist på tid ligga till grund för denna 

avsaknad, då det inte finns utrymme för cheferna att ge individuell uppmuntran i den mån 

detta efterfrågas. 

 

Belöning som motivationsfaktor 

För att en person ska bli motiverad till att utveckla sig eller ta på sig nya arbetsuppgifter 

behövs någon form av belöning (Jacobsen & Thorsvik, 2014). Boxall & Purcell (2011) 

framhäver även att det bör finnas en balans mellan ansträngning och belöning. Enligt 

förväntansteorin handlar det om att medarbetaren ska se ett samband mellan ansträngning 

och belöning. För att detta ska göras på ett effektivt sätt är det viktigt att organisationen vet 

vad medarbetaren önskar, alltså vilken belöning som ska erbjudas (Jacobsen & Thorsvik, 

2014). På arbetsplatsen som vi studerat skulle belöning kunna vara att exempelvis få en ny 

yrkestitel eller en lönebonus för ökade arbetsuppgifter. I resultatet kunde vi läsa om en 

respondent som gick en utbildning för att få ett nytt ansvarsområde, vilket enligt denna teori 

skulle kallas valens som individen strävar mot att uppnå. Men när medarbetaren nått det 
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eftersträvade resultatet blev ändå ingen belöning för detta utdelad. Enligt teorin skulle detta 

beskrivas som att det saknas instrumentalitet. Detta innebär att individen inte ser något 

samband mellan ansträngning och belöning. Denna händelse har lett till att medarbetaren 

inte längre känner sig motiverad att sträva efter nya resultat eller lära sig nya saker. Detta 

går även att koppla till en individs psykologiska kontrakt (Boxall & Purcell, 2011; Chang, 

1999). Om organisationen inte lever upp till de förväntningar som en medarbetare har kan 

denna person uppleva att det psykologiska kontraktet har brutits och medarbetaren kan välja 

att lämna arbetsplatsen (Chang 1999). För att verksamheten inte ska riskera att 

förlora medarbetare, är det därför viktigt att ha en tydlig kommunikation med medarbetarna. 

Där deras förväntningar på organisationen samt möjligheter som finns för dem att utvecklas 

inom organisationen tydliggörs.  

 

De flesta medarbetarna på arbetsplatsen uttrycker en önskan om någon slags belöning. Detta 

har uttryckts sig både kunna vara uppmuntran och uppskattning likväl som högre lön eller 

en ny titel. Om detta kopplas till Maslows motivationsteori (Jacobsen & Thorsvik, 2014) 

skulle detta tyda på att några av medarbetarna fortfarande känner att deras grundläggande 

behov inte är tillräckligt tillfredsställda och därför önskar yttre belöningar i form av 

exempelvis en trygg anställning. Medan de som anser sig ha sina grundläggande behov 

tillfredsställda önskar inre belöning såsom högre status eller makt. 

 
Medarbetarnas vilja att stanna på arbetsplatsen 
Synen på sin framtida anställning visades skilja sig åt mellan medarbetarna. Hälften av 

respondenterna är tillfreds med sin nuvarande anställning och sina arbetsuppgifter. De 

upplever att de vill arbeta kvar inom kommunen och inom vården. Gemensamt för dessa 

respondenter är att de alla har uttryckt att de inte är intresserade av att göra karriär inom sitt 

yrke. Detta kan förklaras med att individernas inställning och förväntningar på 

organisationen ser olika ut och vilken möjlighet organisationen har att uppfylla dessa 

förväntningar (Chang, 1999). Att dessa respondenter ändå anser att de har goda 

utbildningsmöjligheter men inte har så stora förväntningar på organisationen, kan således 

överensstämma med Chen et al. (2003). Författarna menar att hur medarbetarna bedömer 

sina utvecklingsmöjligheter i organisationen är viktigare än hur de faktiskt fungerar. Den 

andra halvan av medarbetarna anser däremot att karriärmöjligheter är viktigt och att det 

finns personligt behov av att få utvecklas i sitt arbetsliv. Dessa personer har större tendens 

att lämna organisationen om de interna karriärmöjligheterna är låga (Chang, 1999). 

Medarbetarna på arbetsplatsen som uttrycker att de vill göra karriär upplever att deras 
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förväntningar inte uppfylls och anser inte att det finns tillräckligt goda utbildnings- eller 

karriärmöjligheter för dem. Flera av dessa respondenter uttrycker sig öppna för att lämna 

arbetsplatsen och söka sig vidare om de inte får utvecklas. Chen et al. (2003), i enlighet med 

Chang (1999), förklarar att benägenheten att stanna kvar inom organisationen försämras om 

medarbetarens utvecklingsbehov inte tillmötesgås.  

 

Beroende på vilka förväntningar medarbetaren har på organisationen och på sin egen karriär 

måste dessa uppfyllas av organisationen för att vara attraktivt för medarbetaren (Chang, 

1999). Om dessa förväntningar inte uppnås finns det risk att medarbetaren inte stannar kvar 

inom organisationen utan letar sig vidare. För vissa av respondenterna är fallet precis så. 

Detta har visat sig under intervjuerna då respondenter med lågt karriärengagemang i 

dagsläget är de som är mest benägna att stanna kvar inom organisationen. Medan de med 

högt karriärengagemang överväger att lämna organisationen för att karriärmöjligheterna är 

få. För att ta tillvara på organisationens befintliga kompetens bör fler karriärmöjligheter 

erbjudas de medarbetare som har ett högt karriärengagemang. Eftersom dessa personer då 

skulle ha mindre avsikt att lämna arbetsplatsen om deras förväntningar uppfylls (Chang, 

1999). 

 

Metoddiskussion 
Att denna studie utgår från en kvalitativ innehållsanalys har bidragit till ett rikt och 

intressant material. Det har hjälpt oss att strukturera upp bearbetningen av de data vi samlat 

in och fått oss att se öppet på den empiri som vi baserat vårt resultat på.  

 

Vårt urval är något som vi emellanåt har ifrågasatt. Att vi gjorde ett målinriktat urval, där 

enhetschefen i verksamheten valde ut respondenter utefter befattning och ålder, var en god 

idé från början. Vi är medvetna att detta kan ge uppfattningen att enhetschefen på så vis 

hade möjlighet att påverka utfallet. Eftersom medarbetarna på arbetsplatsen arbetar under 

ett pressat tidsschema, hade enhetschefen slutligen inte möjlighet att själv välja ut vilka 

personer som skulle delta i denna studie. Respondenterna valdes istället utefter vem som 

kunde avsätta tid från sitt arbete. Urvalet resulterade i att vi intervjuade i majoritet 

undersköterskor och resterande respondenter hade olika andra befattningar. Eftersom vissa 

befattningar bara blev representerade av en person blev det svårt för oss att göra generella 

antaganden gällande den yrkesgruppen. Om vi istället hade riktat in oss på en eller två 

yrkesgrupper så hade vi kunnat genomföra fler intervjuer med respondenter inom samma 

befattning. Detta skulle kunnat bidra med ett bredare perspektiv rörande vårt studiesyfte 
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inom aktuell yrkesgrupp. En annan aspekt med urvalet är att intervjuerna endast 

genomfördes med medarbetare på en verksamhet. Vi har även tagit hänsyn till att detta 

vårdboende inte med säkerhet arbetar på samma sätt som andra boenden gällande dessa 

frågor.   

 

Det ska även tilläggas att vi inte, på respondentens begäran, fick spela in en av intervjuerna. 

Detta gjorde att vi endast kunde anteckna under intervjun och informationen som framkom 

blev delvis bristfällig, då det var svårt att få med alla nyanser av samtalet. Informationen 

som framkom under intervjun kunde vi använda, men det gick tyvärr inte att använda några 

ordagranna citat från denna respondent. I samband med att den bristfälliga intervjun och att 

den åttonde intervjun inte kunde genomföras, har vi i efterhand ifrågasatt om en 

kompletterande intervju hade kunnat berika vår empiri ytterligare.  

 

Respondenterna fick information om intervjun via sin chef och när vi träffade dem fick de 

ett missivbrev med information kring studien. Vi upplevde att detta tillvägagångssätt 

fungerade bra men i en optimal situation hade vi gärna fått namnen på personerna tidigare 

och skickat ut information innan vi träffades. Respondenterna hade då haft mer tid att ta del 

av informationen och även fundera kring ämnet som vi skulle prata om. Å andra sidan tror 

vi att det blev ett bra utfall av att respondenterna inte hunnit förbereda sig, för på så vis 

svarade de på våra frågor spontant utifrån deras upplevelser av ämnet. Detta gjorde att 

respondenternas svar upplevdes trovärdigt. 

 

Inför intervjuerna valde vi att genomföra en pilotstudie för att testa intervjuguiden. Vi 

upplevde att det var bra för att se om frågorna var relevanta och om de svar vi fick var inom 

ramen för studiens syfte. I efterhand hade det varit bra att göra en pilotstudie till, då det 

endast var en av oss som fick testa intervjuguiden innan den första riktiga intervjun. Det 

hade även varit bra för att säkerställa att vi ställde frågorna ungefär likvärdigt. Samtidigt 

blev detta inte ett problem då vi båda deltog vid intervjuerna i skarpt läge och kunde då 

komplettera med fördjupande frågor vid behov. En nackdel med det hade kunnat vara att 

respondenterna kände sig i underläge när vi båda satt mittemot och ställde frågor. För att 

undvika detta var vi tydliga med vem som skulle ansvara för intervjun och syftet av den 

andres närvaro. Det var även en fördel att genomföra intervjuerna på respondenternas 

arbetsplats. Då blev det enklare för respondenterna att ta sig tid för intervjun samt att de fick 

vara i en trygg miljö. 
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Efter intervjuerna valde vi att transkribera hälften av dem var. För att vi båda sedan skulle 

bli lika insatta i materialet skrevs transkriberingarna ut och användes flitigt under 

databearbetningen.  Vi genomförde först en sammanfattning av alla intervjuer tillsammans, 

vilket gav oss en bra inblick i vilken data vi fått fram. Efter det tillämpade vi den 

kodningsstruktur som tillhör en innehållsanalys. Detta tillvägagångssätt hjälpte oss att få ett 

nytt perspektiv på vårt material och ledde till att vi hittade underliggande budskap som vi 

annars inte kunnat se. Att vi gjorde en strukturerad kodning hjälpte oss även att, på ett bra 

sätt, framställa resultatet. Med hjälp av ett strukturerat kodningsschema kunde vi även ta ett 

steg bort från vår förförståelse. 

 

Slutsats 
Sammanfattningsvis finns en positiv inställning till att utvecklas inom sin yrkesroll bland 

medarbetarna. Däremot är uppfattningen av begreppet karriär och vilka karriärmöjligheter 

som finns inom organisationen varierande bland dem. Många av de möjligheter som 

kommunen erbjuder är inte kommunicerade till medarbetarna och deras uppfattning om vad 

som erbjuds är därmed begränsad. Som resultatet visar så finns i dagsläget olika hinder som 

försvårar möjligheten att utvecklas inom organisationen. Omständigheter som hög 

arbetsbelastning, ekonomiska resurser samt brist på uppmuntran och belöning är faktorer 

till detta och hämmar medarbetarna i deras utveckling. Vi vill trots detta lyfta fram att 

karriärvägar bara är en del i valet av arbetsplats. Medarbetarnas vilja eller ovilja att stanna 

kvar inom organisationen beror på många andra omständigheter än vilket 

karriärengagemang man har. Vissa motiveras att gå till sitt arbete för att få ut en lön varje 

månad och för andra handlar det om att få socialt utbyte med sina kollegor. Som vårt resultat 

visar så verkar det som att karriärmöjligheter, för de flesta av medarbetarna på den här 

arbetsplatsen, utgör en väldigt liten del i sitt val av arbetsplats. Det finns andra 

omständigheter som är betydligt viktigare. Exempelvis att hjälpa människor som inte klarar 

sig själva eller känslan av att göra gott. Karriärmöjligheter kan vara en viktig del i att 

motiveras och prestera i sitt arbete och det är då viktigt för kommunen att fortsätta med 

arbetet att tydliggöra dessa. Däremot är detta inte anledningen till varför man valt att arbeta 

på denna arbetsplats och heller inte anledning till varför man skulle söka sig vidare till en 

annan. Detta visar på att möjliggörandet av karriärvägar i Umeå kommun endast utgör en 

liten åtgärd för att möta det rekryteringsbehov som finns. 
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Förslag på vidare forskning 
Under arbetet med denna studie har flera intressen väckts hos oss på vad som mer kan 

studeras inom ämnet. Eftersom vi enbart studerat ett vårdboende inom Umeå kommun hade 

det delvis varit spännande att göra en studie mer gällande hela kommunen, men även att 

studera hur resterande kommuner i landet arbetar med att möjliggöra karriärvägar. Det hade 

även varit intressant att studera vilka faktiska karriärmönster som finns bland dessa 

kommuner. I ett större sammanhang ser vi det även intressant att undersöka hur dessa 

karriärmöjligheter inom vårdyrket uppfattas internationellt. Hur ligger Sverige till i 

förhållande till andra länder gällande dessa frågor och hur uppfattas karriärmöjligheter inom 

vårdyrket där? Här tror vi det finns mycket som vi kan lärdom av varandra. Slutligen vore 

det intressant att göra en longitudinell studie där man undersöker hur ett välfungerande 

karriärsystem för medarbetarna inom vård och omsorg faktiskt skulle hjälpa kommuner och 

landsting i deras rekryteringsutmaning.  
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Bilaga 1 
 
Intervjuguide 
Bakgrund 
Hur gammal är du?  
Vilken befattning har du? 
Hur hög sysselsättningsgrad innefattar din anställning? 
Hur länge har du arbetat på den här arbetsplatsen? 
 
Val av arbetsplats 
Var har du arbetat tidigare? 
Vilka fördelar/nackdelar finns det med ditt nuvarande jobb? 
Hur trivs du med ditt jobb? 
 
Karriär 
Hur ser möjligheterna ut för dig för att utvecklas i ditt nuvarande arbete? 
Kan du beskriva vad karriär är för dig (vad är karriär)? 
Har du gjort karriär? (på arbetsplatsen? inom kommunen?) 

Hur? 
Skulle du vilja göra karriär? 

Hur? 
Möjligheter? 
Hinder? 
Vad skulle underlätta för dig i en sådan process? 

Vad finns det för karriärmöjligheter på arbetsplatsen? (projektledare, gruppledare, 
specialist etc.) 
Hur synliggörs karriärmöjligheterna? 
                  När pratar man om det? 
                  Vem pratar du med? 
                  Uppmuntras detta? 
                  Hur skulle du vilja att detta kommuniceras? 
Finns det någon utvecklingsplan för dig på din arbetsplats? 
  Hur har den tagits fram? 
  När diskuterar ni om den? Och med vem? 
Hur är inställningen för karriärmöjligheter här på arbetsplatsen? 
                  På vilket vis då? Påverkar det dig positivt eller negativt?  
                  Om du skulle göra karriär, hur skulle det tas emot bland kollegor? 
 
Behålla medarbetare 
Hur ser du på din framtida anställning? 
Vad beror detta på? 
Skulle du fortsätta inom kommunen? 
Vad skulle vara anledningen till att du byter jobb? 
Vad motiverar dig att stanna på din arbetsplats? Vem motiverar dig? 
Skulle möjlighet till karriär påverka ditt val att stannar kvar inom kommunen? 
Hur viktigt är det med karriärvägar på för dig? 

Fråga sedan: skala 1-5
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Missivbrev 

Tack för att du vill delta i vår studie! 
 
Välfärden står inför stora utmaningar i framtiden gällande arbetskraft och rekrytering. 
Sveriges kommuner och landsting (SKL) upplyser att det finns ett stort behov av att skapa 
tydliga karriärvägar för medarbetare inom kommunen samt att ett sådant arbete kan 
resultera i att nya medarbetare vill arbeta inom kommunen och inte minst att få behålla de 
medarbetare som redan finns. 
Med denna bakgrund är syftet med studien dels att kartlägga nuvarande karriärvägar och 
dels undersöka hur karriärmöjligheter kan vara en bidragande faktor i arbetet att behålla 
personal inom kommunen.  
 
Deltagandet i denna intervju är helt frivilligt och du har rätt att avbryta intervjun när som 
helst. Datamaterialet som framkommer under denna intervju kommer att avidentifieras 
och din röst kommer att vara anonym i studien. Datamaterialet kommer endast att 
användas av oss studenter och endast i denna studie. Resultatet som presenteras i vår 
uppsats kommer att avidentifieras så att inga enskilda personer kan identifieras. Uppsatsen 
kommer att vara tillgänglig i Umeå Universitets databas där du själv, om du är intresserad, 
kan ta del av resultatet. 
 
Vänliga hälsningar, 
Stina & Amanda 
 
Kontaktuppgifter: 
Stina Andersson 
andersson_stina@hotmail.com 
0768543478 
 
Amanda Mårtensson 
amandamartensson3@gmail.com 
0738432465 
 
 
 


