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Förord  

Efter drygt ett års spännande och lärorikt arbete har vi nu avslutat vår C/D-uppsats. Vi 
har nuddat vid ett outforskat område och förhoppningsvis kan den kunskap som vi fått 
leda till början på någonting nytt... 
 
Vi vill särskilt tacka de anställda i kommunledningsförvaltningen, Luleå Kommun, 
som deltagit i intervjuerna, utan er medverkan hade inte uppsatsen blivit vad den är. 
Vidare vill vi tacka Nina Bernhardsson och Ing-Mari Åberg, Luleå Kommun, för 
intressanta diskussioner som ledde oss in på ämnet individuell utveckling, samt för att 
vi fick tillgång till er verksamhet. Slutligen vill vi rikta ett tack till vår handledare 
Elisabeth Berg som visat oss nya infallsvinklar och hjälpt oss att angripa de problem 
som vi ställts inför under studiens gång. 
 

Luleå 2005-01-26 

Linda Agnér och Anette Fors  



                            

                                                                                                                                      

Sammanfattning 

Syftet med denna studie är att undersöka vilka möjligheter som finns till individuell 
utveckling i en organisation, men även att söka förståelse och ny kunskap om vad som 
ryms inom ramen för begreppet individuell utveckling hos de anställda. I syftet ingår 
även att lyfta fram vilken betydelse individuell utveckling har för de anställda i 
organisationen, samt att belysa de faktorer som möjliggör individens utveckling i 
organisationen. Studien antar även ett köns- och åldersperspektiv. I den teoretiska 
referensramen beskrivs förhållandet mellan individen och organisationen, samt 
jämlikhetsteori kring kön och ålder. 
 
Studien baseras på 14 intervjuer med anställda i en kommunal förvaltning. I resultatet 
framgår att de anställda definierar individuell utveckling som att utveckla sin 
kompetens eller yrkeskunskap. Men individuell utveckling handlar också om att ha ett 
ansvarsfyllt arbete och ett arbete som erbjuder nya utmaningar. Individuell utveckling 
är också något som de anställda själva vill ansvara över och planera för tillsammans 
med sin närmaste chef, som skall vara lyhörd och öppen för de behov som finns. Ett 
bra ledarskap och medarbetarsamtal är verktyg eller medel som tillåter reflektion och 
möjliggör därmed individuell utveckling. Föreställningarna bland de anställda är att 
kön och ålder kan vara begränsande, men de upplever själva inga begränsningar på 
grund av sitt kön eller sin ålder.  
 
Slutsatsen med studien är att de anställda måste ges möjligheter att utvecklas, både 
inom och utanför sin yrkesposition. Det är möjligheterna till utveckling i 
organisationen som utgör grunden för arbetstrivsel och motivation för den anställde, 
samtidigt som utvecklingsmöjligheter gynnar organisationen i form av lojalitet från de 
anställda.  
 

  
 



                            

                                                                                                                                      

Abstract 

The purpose of this study is to examine the possibilities of individual development in 
an organization, but/and also to find understanding and knowledge about the meaning 
of individual development, on the basis of the definitions by the employees.  The 
purpose is also to emphasize the importance of individual development and to explain 
the factors that make individual development possible in the organization. This study 
also takes a perspective of equality through the categories age and gender. In the 
theoretical framework is the relationship between the individual and the organization 
described, the theoretical framework also contains equality theory about gender and 
age.  
 
This study is based on 14 interviews with employees in one part of the local 
government administration. In the result of the study emerges that the employees 
define individual development as developing competences. But individual 
development is also about having responsibility in work and to have an employment 
that offers challenges. Individual development is also something that the employees 
want to be responsible for and plan for together with their closest director, who must 
be open for requirements of the employees. A good leadership and discussions about 
development are means that admit reflection and with that possibilities for 
development. The idea among the employees is that gender and age can impede 
development, but they don’t think gender and age affect their own development.   
 
The finding of this study is that the organization must offer the employees 
opportunities of development both in and outside of their employment. The 
opportunities in the organization is the most important part for the employees, so that 
they can feel satisfaction and motivation for further work in the organization, just as 
opportunities of development benefit the organization in form of loyalty from the 
employees. 
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Inledning 
Denna studie tog sin början med att vi kontaktade Luleå Kommun för att få veta om 

de hade ett ”problem” som kunde vara intressant för oss att ta oss an och vi lotsades in 

på individuell utveckling. Men hur kan individuell utveckling bli ett samhällsproblem 

som hör till sociologin att lösa? Ja, vi som författare, anser att kunskap om individens 

utveckling och utvecklingsmöjligheter är något som inte enbart ligger i individens 

intresseområde utan är något som är angeläget för både organisationer och företag, 

men också för samhället i övrigt. Som författare anser vi också att det är viktigt att 

människor ska kunna arbeta och utvecklas under så goda och så lika villkor som 

möjligt. Att arbetsgivare kan erbjuda möjligheter till bland annat en god 

personalutveckling och att det skulle vara bra för en positiv samhällsutveckling har 

bland annat uppmärksammats i betänkandet Utveckling av mänskliga resurser i 

arbetslivet.1 Här nämns att en god personalutveckling i arbetslivet inte bara leder till 

ökad lönsamhet och konkurrensförmåga hos företagen samt bättre lönevillkor för de 

som befinner sig på arbetsmarknaden, utan bidrar också till en ökad ekonomisk 

tillväxt i och med att samhället undgår de kostnader som arbetslöshet och brist på 

personal medför.  

 

Med studien hoppas vi kunna få mer kunskap på arbetslivsområdet och studien kanske 

också kan leda till att ge anställda bättre förutsättningar att utvecklas i arbetslivet. Det 

känns särskilt viktigt att studera anställdas möjligheter till utveckling då 

effektivisering och rationalisering präglar vårt arbete och många blir sjuka och 

utbrända. Frågan är om utvecklingsmöjligheter i förlängningen skulle kunna minska 

dessa problem? För människan utgör arbetet en stor del av vardagen, vilket medför ett 

ökat behov av arbetstrivsel, medbestämmande och utveckling i arbetslivet. Att de 

anställda idag kräver mer av sitt arbete än vad man gjorde under 50- och 60- talet är 

arbetsgivarna medvetna om och i de flesta organisationer strävar man efter att kunna 

möta de krav som uppstått via förändringarna i omvärlden. En intressant tankegång 

inledningsvis är om individuell utveckling i arbetslivet är detsamma som kompetens- 

och personalutveckling och om det är någonting som sker om man vill, om man får, 

om man kan eller om man vågar?2  

                                                
1 SOU 1999:23 
2 Granberg, Otto (2003)  
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De flesta människor som arbetar tillhör en organisation av något slag såsom någon 

myndighet eller ett företag, såväl offentliga som privata. I litteratur3 som behandlar 

individen i organisationen har det uppmärksammats att människor som arbetar i 

organisationer också påverkas av organisationen, däremot vet man inte hur människan 

påverkas. I samband med detta kan man ställa sig frågor som; är det så att människor 

från att ha varit kreativa individer passiviseras och underkastas kollektivet eller ger 

tillhörigheten till organisationen individen nya möjligheter?4 Förklaringar till 

frågeställningar av detta slag finns beskrivna av organisationsteoretiker redan från 

mitten av 1950-talet och de utgör tillsammans en betydande del av den teoretiska 

referensramen för denna studie tillsammans med teori som antar jämlikhetsperspektiv 

med avseende på ålder och kön.  

 

Självförvekligandet är idag en viktig del av människors liv och diskuteras inte minst 

inom arbetslivet, då bland annat i termer av kompetensutveckling, personalutveckling 

och olika karriärvägar. Ulrich Beck uppmärksammar att det skett en förändring när 

det gäller människors mål med livet från 1950- och 60- talen fram till i dag.5 Beck 

refererar till studier som visar att människor under 50- och 60-talen prioriterade 

familjeorienterade mål såsom eget hus, ny bil och höjd levnadsstandard. Dessa 

värderingar lever visserligen kvar än i dag, men människors livsmål har även 

förflyttat sig utöver familjens sfär och målen har blivit alltmer individualiserade. 

Enligt Beck strävar särskilt den yngre generationen, högutbildade och 

höginkomsttagare efter att förverkliga sig själva, finna sitt sanna jag och personlig 

utveckling.6 Detta är någonting som vi tror anammats av företag och organisationer 

och märks inte minst i annonser vid rekrytering. Vi kan exempelvis läsa annonser med 

orden ” utvecklas i ditt arbete” och ”väx med oss”. Ett företag7 som uppmärksammat 

vikten av att kunna erbjuda de anställda utvecklingsmöjligheter både i det dagliga 

arbetet, men också för den som är intresserad av ledarskap, betonar att de har en 

öppen och rörlig intern arbetsmarknad. Genom detta medvetandegörs människors 

                                                
3 Abrahamsson, Bengt och Andersen, Aarum J (2000) 
4 a.a. 
5 Beck, Ulrich (2000)  
6 a.a. s 138 
7 Vattenfall (2004-12-27) 



                            

                                                                                                                                     5                                                                                   

utvecklingsbehov och när människor byter arbete är utvecklingsmöjligheter ett vanligt 

krav som de ställer på sitt arbete. 

 

För att uppnå studiens syfte har vi valt att fråga dem som arbetar i en stor offentlig 

organisation där den teoretiska möjligheten finns för de anställda att utvecklas både 

inom och utanför sitt aktuella yrkesposition.8 Studiens empiri bygger på intervjuer 

med anställda i Luleå Kommun, detta på grund av den geografiska närheten, men 

också för att det ligger i kommunens intresseområde som arbetsgivare att tillägna sig 

mer kunskap om individuell utveckling och dess betydelse för de anställda i 

organisationen. 

Syfte och frågeställningar 

Syftet med denna studie är att undersöka vilka möjligheter som finns till individuell 

utveckling i en organisation, men även att söka förståelse och ny kunskap om vad som 

ryms inom ramen för begreppet individuell utveckling hos de anställda. I syftet ingår 

även att lyfta fram vilken betydelse individuell utveckling har för de anställda i 

organisationen, samt att belysa de faktorer som möjliggör individens utveckling i 

organisationen.  

 

De centrala och övergripande frågeställningarna för studien är; 

• Vad är individuell utveckling och vad möjliggör individuell utveckling? 

 

Medan de mer konkreta frågeställningarna är; 

• Vilket innehåll ger de anställda, i organisationen, begreppet individuell 

utveckling? 

• Vilka är de anställdas upplevelser av möjligheter till utveckling i 

organisationen? 

• Skiljer sig de anställdas föreställningar, förväntningar och upplevelser åt med 

hänseende till ålder och kön? 

                                                
8 le Grand, Carl (1993) 
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Bakgrund för forskningsområdet 

I följande avsnitt beskrivs hur individuell utveckling på arbetsplatsen behandlats i 

tidigare forskning samt varför man bör ifrågasätta möjligheterna till individuell 

utveckling utifrån ett ålders- och könsperspektiv. Genom en allmän beskrivning av 

kommunerna och kommunernas historia ges en bild av den kommunala 

organisationen och dess utveckling, här ges också en nulägesbeskrivning av Luleå 

Kommun. Denna bakgrund fungerar som utgångspunkt för oss som författare, dels för 

att utöka förståelsen av den kommunala organisationen men också för att kunna 

placera intervjupersonernas berättelser i ett vidare samanhang. 

Förförståelse av individuell utveckling  

I presentationen av denna studie har vi som författare valt att använda begreppet 

individuell utveckling i stället för personalutveckling eller kompetensutveckling. I 

vissa delar, särskilt i resultatet, förekommer däremot begreppen personalutveckling 

eller kompetensutveckling och ibland talas det enbart om utbildning. Att 

intervjupersonerna använt begreppen personal- eller kompetensutveckling har vi som 

författare tolkat som att intervjupersonerna använder begreppen synonymt med 

begreppet individuell utveckling.  Om dessa begrepp har samma betydelse kan alltid 

diskuteras men för att förtydliga studiens syfte och innehåll vill vi klargöra vårt 

resonemang. Begreppet kompetensutveckling är det begrepp som används oftast idag 

i samband med utveckling av anställda i olika företag.9 En av anledningarna till att vi 

valt benämningen individuell utveckling är att begreppet tidigare använts i en 

enkätundersökning10 bland alla anställda i Luleå Kommun, som också utgör 

urvalsramen i denna studie. Med tanke på detta borde begreppet redan finnas 

förankrat hos de anställda som deltar i denna studie.  

 

Begreppet individuell utveckling syftar till utveckling utifrån individens perspektiv. 

Att använda benämningen individuell utveckling öppnar för nya infallsvinklar och 

avser att spegla individens tankar om sina egna möjligheter till utveckling och vad det 

kan innefattas av. Däremot handlar exempelvis begreppet personalutveckling mer om 

                                                
9 Granberg (2003)  
10 Luleå Kommun Medarbetarenkät (2003) 
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arbetsgivarens åtgärder,11 och därmed dennes uppfattning av vad som är utveckling, 

för att anställda skall ges möjlighet att utveckla sina kunskaper och därmed öka sina 

kvalifikationer i yrket.  

 

Den innebörd vi som författare lägger in i begreppet individuell utveckling stämmer 

väl överens med le Grands definition av personalutveckling. Le Grand betraktar 

personalutveckling som; ”de möjligheter som erbjuds på arbetsplatsen till a) 

uppåtriktade befattningsbyten, och b) ökad kvalifikation och ansvar inom ramen för 

samma jobb.”12  Det som här benämns ”uppåtriktade befattningsbyten” har enligt oss 

samma betydelse som att göra karriär. I vår förförståelse ingår individuell utveckling 

som ett vitt begrepp där andra begrepp såsom kompetensutveckling ingår, men det vi 

anser viktigast är att begreppet individuell utveckling utgår från de anställdas 

perspektiv.  

Individuell utveckling utifrån ett jämlikhetsperspektiv   

Bakgrunden till denna studie bygger på ett jämlikhetsperspektiv där alla individer 

oavsett ålder, kön, utbildningsbakgrund eller yrkesposition ideologiskt skall ges 

samma möjligheter till utveckling i arbetslivet. Lönestatistiken, den könsmässiga 

fördelningen av ledarpositioner, samt arbetssegregering pekar på att förhållandena på 

arbetsmarkanden inte är jämlika trots den ökade medvetenheten och viljan till 

förändring. Denna studie lägger betoning på könets betydelse för utveckling i 

arbetslivet, detta med bakgrunden att kvinnor i arbetslivet generellt missgynnas i 

förhållande till män. Statistik visar att kvinnor generellt tjänar sämre än män13, 

kvinnor är föräldralediga under en längre period än män14 och män intar en majoritet 

av arbetslivets ledarpositioner,15 detta ger enligt oss indikationer på att kvinnor inte 

har samma utvecklingsmöjligheter som män i arbetslivet. Kvinnor begränsas även av 

den könssegregerade arbetsmarknaden, det finns forskning som visar att 

möjligheterna till utveckling är mindre på kvinnodominerade arbetsplatser, då 

                                                
11 Granberg (2003) 
12 le Grand (1993) s 49 
13 Statistiska centralbyrån (2004) 
14 Duvander och Bygren (2004) 
15  Statistiska centralbyrån 2004 
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utvecklingsmöjligheterna är större inom traditionellt manligt dominerade arbetsplatser 

med hierarkisk struktur.16  

 

Utifrån ett jämlikhetsperspektiv med avseende på ålder antyder både tidigare 

forskning och statistiska rapporter att vissa åldergrupper har sämre möjligheter till 

utveckling än andra åldersgrupper i arbetslivet. Exempel på detta är att 

utvecklingsmöjligheterna är mindre på arbetsplatser som har en hög genomsnittsålder 

än på arbetsplatser med en yngre genomsnittsålder och att yrkesverksamma i 

åldersgrupperna 16-24 år och 55-64 år deltar betydligt mindre i personalutbildningar 

än de som ingår i åldersgrupperna där emellan.17 Det finns forskning som visar att 

äldre människor inte presterar sämre än yngre i arbetet, utan de äldres breda 

erfarenhet på arbetsmarkanden gör dem snarare till en viktig resurs för 

arbetsgivaren.18 

Lika villkor i arbetslivet 

Att kvinnor inte haft samma möjligheter som män i arbetslivet har uppmärksammats i 

en lag som speciellt inriktats på att förbättra kvinnornas arbetslivsvillkor. 

Jämställdhetslagen infördes 1991 och är en av de arbetsrättslagar som reglerar 

förhållandet mellan anställd och arbetsgivare. I Jämställdhetslagen föreskrivs att 

kvinnor och män skall behandlas lika i arbetslivet, detta gäller även kvinnor och mäns 

lika rätt till utveckling i arbetet.19 Det är också från Jämställdhetslagen som grunden 

för Luleå Kommuns personalpolitiska program kommer;  

 

”Kvinnors och mäns lika rätt, i fråga om arbete, anställnings- och 

arbetsvillkor samt utvecklingsmöjligheter är en självklarhet.”20 

 

I Sverige finns idag ingen lag som hjälper anställda som missgynnas i arbetet på 

grund av sin ålder, trots att många äldre och yngre människor upplever att de 

diskrimineras på grund av sin ålder. Däremot finns det förslag om en ny lag i Sverige, 

                                                
16 le Grand  (1993)  
17 a.a. 
18 Europeiska kommissionen (2004) 
19 Jämställdhetslag (1991:433)  
20 Luleå Kommuns personalpolitiska handlingsprogram (2001) s 4 
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där diskriminering på grund av ålder skall förbjudas.21 Detta lagförslag är under 

förberedning och tanken är att lagförslaget skall publiceras under år 2005. Förslaget 

om en ny lag har sin grund i den EU-lag22 om likabehandling i arbetslivet som 

förbjuder diskriminering på grund av ålder. Denna lag innehåller exempelvis 

diskrimineringsförbud när det gäller utbildningsmöjligheter och arbetsförhållanden till 

följd av de anställdas ålder. 

                                                
21 Europeiska kommissionen (2004)  
22 EU-lag (2000/78/EG) 
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Tidigare forskning 

Det finns ingen, för oss känd, tidigare forskning där individuell utveckling behandlats 

och den forskning som finns om personalutveckling och karriärvägar har en något 

annorlunda inriktning. Den forskning som finns idag handlar om att på olika sätt mäta 

och avser också att undersöka och jämföra olika gruppers möjligheter till utveckling i 

olika typer av organisationer och branscher. Denna studie om individuell utveckling 

skiljer sig från dessa eftersom den inte är avsedd att mäta och jämföra utan är inriktad 

att på undersöka anställdas upplevelser, föreställningar, förväntningar och 

uppfattningar om individuell utveckling och dess betydelse för dem.  

Karriär och utvecklingsmöjligheter i arbetslivet 

Le Grand har bidragit med en kvantitativ studie om karriär och 

utvecklingsmöjligheter i arbetslivet. Utgångspunkten för le Grand är att den svenska 

arbetsmarkanden kan betraktas som en intern arbetsmarknad, med tanke på att de 

flesta lediga platser tillsätts internt inom organisationen. I sin tur bidrar detta till långa 

anställningstider vilket gör att utveckling på arbetsplatsen blir av stor betydelse för de 

anställda. Le Grand har i denna studie bland olika företag och organisationsformer 

funnit att personalens utvecklingschanser är stora inom offentlig förvaltning 

tillsammans med bankverksamhet, handel och industri. Däremot är chanserna oftast 

sämre för de delar av den offentliga organisationen vars verksamhet består av vård 

och utbildning, det vill säga områden som är kvinnodominerade.23   

 

Le Grand stödjer sin studie på teorier som utgår från att de organisationer som satsar 

på sina medarbetares utveckling också får en högre produktivitet. Slutsatserna i 

studien är att det finns många faktorer som antingen möjliggör eller hindrar de 

anställdas utveckling, le Grand kommer bland annat fram till att de anställdas 

utvecklingsmöjligheter är större på mindre arbetsplatser än på stora. Vidare är 

utvecklingsmöjligheterna större på arbetsplatser som kräver specialkompetens, detta 

gäller även arbetsplatser som kräver speciell kompetens redan vid rekryteringen till 

arbetet. När det gäller personalsammansättningens betydelse för personalutveckling 

visar det sig att tjänstemän har fler utvecklingsmöjligheter än arbetare, kvinnor har 

sämre utvecklingsmöjligheter än män samt att en arbetsplats där de anställda har en 
                                                
23 le Grand (1993) 
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lägre genomsnittsålder erbjuder personalen fler utvecklingsmöjligheter än på 

arbetsplatser där genomsnittsåldern är högre.24  

 

Även hierarkiskt strukturerade organisationer bidrar positivt till personalens 

utvecklingsmöjligheter i och med att det finns möjligheter att klättra i organisationen, 

detta gäller även i organisationer med hög personalomsättning.  Arbetsplatser som 

präglas av affärsverksamhet och konkurrens mellan företagen ger högre chans till 

utveckling bland de anställda. I organisationer där besluten inte är centraliserade utan 

fattas på den lokala arbetsplatsen är utvecklingsmöjligheterna större liksom där 

arbetet i huvudsak utgörs av lagarbete. När det gäller karriärmöjligheter kommer le 

Grand fram till att det uppstår problem då de anställda i en organisation konkurrerar 

med varandra om några få fördelaktiga befattningar. Här är det viktigt att arbeta för 

att utforma karriärmöjligheterna på så sätt att de anställda istället kan samarbeta 

istället för att konkurrera med varandra.25 

Utvecklingsmöjligheter och kön 

I ett tidigare uppsatsarbete26, som bygger på enkäter, har kompetensutveckling med 

avseende på jämställdhet behandlats. Uppsatsen syfte var att undersöka vilken 

betydelse organisationens uppbyggnad, kön och anställningsform har för 

kompetensutvecklingen i en hierarkiskt strukturerad organisation med en majoritet av 

manligt anställda. 

 

I studien framkom att en majoritet av männen bedömde att de hade större 

utvecklingsmöjligheter än kvinnor i organisationen, endast ett fåtal män menar att 

båda könen har likvärdiga utvecklingsmöjligheter. Av kvinnorna som deltog i 

undersökningen ansåg sig samtliga ha sämre möjligheter till utveckling än männen, 

vilket kan bero på att arbetsplatsen domineras av män och har en hierarkisk 

organisationsstruktur. Författarna hänvisar här till tidigare forskning som visar att 

kvinnor har sämre utvecklingsmöjligheter än män inom hierarkiska 

organisationsformer, eftersom att dessa oftast styrs av manliga normer och 

värderingar. Inom en hierarkisk organisation styrs besluten utifrån central nivå, detta 

                                                
24 le Grand (1993) 
25 a.a. 
26 Niska och Sjökrantz  (1999:33)  
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missgynnar kvinnor i och med att kvinnor generellt innehar de lägsta positionerna 

inom en organisation. Forskning har även visat att kvinnors kompetens tas tillvara 

bättre inom så kallade nätverksorganisationer, där samarbete, decentralisering, 

öppenhet för nytänkande och förändringar betonas.27  

Kommunal organisation 

Vi har valt att genomföra denna studie i en kommunal organisation dels för att 

kommunen är en stor arbetsgivare, som sysselsätter en betydande andel av de 

människor som befinner sig på arbetsmarknaden, men också för att kommunen på 

grund av sin storlek möjliggör en stor inre rörlighet. En kommunal organisation är ett 

intressant studieobjekt på grund av att den kan innehålla möjligheter till utveckling 

både när det gäller önskemål om utbildning och viljan att göra karriär.  

 

Jan Wallenberg beskriver kommunens olika roller, dels som arbetsgivare till många 

yrkesverksamma i Sverige och dels som serviceproducent, myndighetsutövare och 

politiskt självstyrande.28  Den kommunala verksamheten spänner sig över ett vitt 

område och är en del av många människors vardag; skola, barn- och äldreomsorg, 

kultur, fritid, bygglov, gator och parker är några av de områden som kommunen 

ansvarar för. I dessa avseenden är vi som medborgare måna om att kommunen kan 

tillgodogöra våra behov av samhällsservice på ett effektivt sätt, eftersom vi vill ha 

valuta för våra skattepengar. Förutom rollen som serviceproducent bedriver även 

kommunerna myndighetsutövning, vilket ställer stora krav på rättssäkerheten. 

Dessutom är kommunerna självstyrande inom många områden, kommunpolitikerna 

styr och kontrollerar exempelvis personalpolitiska frågor. Wallenberg anser att detta 

innebär särskilda möjligheter till inflytande och självständighet för de som är 

anställda i kommunerna, men att kommunerna har många olika roller kan också 

innebära konflikter Det är inte alltid kraven på att vara en effektiv serviceproducent 

stämmer överens med de politiska riktlinjerna, vilket kan innebära att den 

organisation som satsar på effektivisering kanske inte är den bästa när det gäller 

personalpolitiska frågor.29  

                                                
27 Niska, J och Sjökrantz, I (1999:33)  
28 Wallenberg, Jan (1996) 
29 a.a. 
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Luleå Kommun  

Luleå kommun som arbetsplats utgör ensamma en betydande andel av 

arbetsmarknaden i Luleå och Norrbotten. Enligt uppgift från personalkontoret har 

Luleå Kommun cirka 7500 månadsanställda och närmare 10 000 anställda med 

timvikarier och arvodister inberäknade. När det gäller könsfördelningen bland de 

månadsanställda i Luleå Kommun är cirka 80 % kvinnor. Vidare är 

åldersfördelningen i Luleå Kommun; under 29 år: 10 %, 30-39år: 22,5 %, 40-49 år: 

29 %, 50-59 år: 30 %, över 60 år: 8,5 %. Medelåldern bland de anställda i kommunen 

är 45,3 år.30  

 
Åldersfördelningen i landets kommuner, liksom i Luleå Kommun, ligger till grund för 

Kommunförbundets prognoser där det konstateras att behovet av arbetskraft kommer 

att öka i framtiden eftersom flertalet av kommunernas anställda kommer att 

pensioneras. Samtidigt finns det beräkningar som visar att det inte finns tillräckligt 

med ny arbetskraft att rekrytera när de ungdomar som träder in på arbetsmarknaden 

blir allt färre. Kommunernas uppgift är därför att framstå som attraktiva arbetsgivare 

för ungdomar men de måste också förmå människor att byta arbete inom 

organisationen från områden där behovet av arbetskraft är mindre till områden där 

behovet av arbetskraft är större.31 Denna problematik återfinns även i Luleå Kommun 

där bland annat betydelsen av att kunna erbjuda de anställda i kommunen goda 

utvecklingsmöjligheter har uppmärksammats i det personalpolitiska 

handlingsprogrammet. Här understryks vikten av att kunna erbjuda 

utvecklingsmöjligheter för att i framtiden gynna nyrekryteringen av personal men 

också för att få en ökad inre rörlighet i organisationen. Personalutveckling anses även 

vara viktigt för att utveckla de anställdas kompetens och motivation. I 

handlingsprogrammet nämns också satsningar på att utveckla kompetensstegar samt 

alternativa karriärvägar som riktlinjer för organisationen. Det betonas;  

 

”att en väl fungerande verksamhet och god arbetsgivarpolitik bidrar till att 

personalen har en positiv inställning till arbetet och arbetsmiljön, vilket 

underlättar framtida rekryteringsarbete”32 och att; ”personalutveckling är 

                                                
30 Personalkontoret i Luleå Kommun (2004-10-31)  
31 Svenska Kommunförbundet (1999) 
32 Luleå Kommuns personalpolitiska handlingsprogram (2001) s 7 
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en investering för att utveckla medarbetarnas kompetens och 

motivation”.33 

 

Luleå kommun har under hösten 2003 arbetat med en rapport kring de anställdas 

attityder och upplevelser av arbetssituationen i organisationen via en 

enkätundersökning. I medarbetarenkäten34 fick de anställda i kommunen ange sina 

upplevelser av arbetet utifrån områden som personlig utveckling, kompetens, 

jämställdhet, arbetsmiljö, chefer och ledarskap. I rapporten framgår att de anställda 

har goda upplevelser av sitt arbete på de flesta områden, men de upplever sig mindre 

nöjda på området kompetens- och individuell utveckling.  Det var första gången 

enkätundersökningen genomfördes i Luleå Kommun och resultatet är tänkt att fungera 

som grund för att utveckla olika områden såsom jämställdhet och personalutveckling.  

Kommunernas historik 

Till följd av de stora samhällsförändringarna under 1950-70-talen i Sverige blev det 

naturligt för kommunerna att förändra sin verksamhet. För att kommunerna skulle 

förändras i samma takt som övriga samhället krävdes en rationalisering av 

organisationen och de dåvarande 2500 småkommunerna slogs samman till cirka 280 

större kommuner. De nya kommunerna kom att organiseras efter byråkratiska 

principer, där de tjänstemän som befann sig längst upp i organisationshierarkin styrde 

över resten av organisationen. Wallenberg hävdar att de anställda i kommunen inte 

var självständiga utan var tvungna att rätta sig efter den hierarkiska ordningen och de 

fastställda regler som dominerade organisationen. Wallenberg anser att kommunerna 

under denna period präglades av en tayloristisk syn på produktionen och sina 

anställda. Här syftar Wallenberg på att Taylor förespråkade det löpande bandet som 

det effektivaste sättet att producera varor på. Ett tayloristiskt arbetssätt innebär att 

organisationen styrs av några få längst upp i hierarkin, de anställda är inte unika utan 

går att ersätta med en annan och de olika momenten i produktionen är väl avgränsade 

från varandra. I en sådan organisation behöver inte den anställde engagera sig eller ta 

något ansvar över sitt arbete, vilket står i kontrast till den personalpolitik som 

kommunerna försöker bedriva idag med fokus på rörlighet och individualisering;35  

                                                
33 Luleå Kommuns personalpolitiska handlingsprogram (2001)  s 4 
34 Luleå Kommun Medarbetarenkät (2004) 
35 Wallenberg (1996) 
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”Vi ska stimulera våra anställda att utveckla nya idéer och genomföra 

förändringar till exempel när kraven och förväntningarna ändras. Var och 

en ska vara medansvarig för sin kompetensutveckling. Våra medarbetare 

ska ha befogenheter att fatta beslut i mötet med kommuninvånarna. Ingen 

ska behöva be om lov att utföra sitt uppdrag.” 36 

                                                
36 Wallenberg (1996) s 55 
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Metod 

När vi som forskare formulerat syfte och frågeställningar kring ett problemområde 

gäller det att finna en lämplig metod för att samla in data som kan leda till svar på 

syfte och frågeställningar.37 I och med att syftet med denna studie är inriktat på 

förståelse och ny kunskap har vi valt att använda oss av en kvalitativ forskningsmetod 

i form av intervjuer med anställda i den kommunala sektorn. Den kvalitativa metoden 

innebär ett ifrågasättande av det generella och möjliggör upptäckanden av nya 

infallsvinklar på ett problem vilket kan ge forskningsområdet nya infallsvinklar.38 För 

denna studie kan den kvalitativa metoden medföra nya aspekter angående individuell 

utveckling som inte framkommit vid en kvantitativ undersökning. Fördelen med en 

kvantitativ undersökningsmetod däremot hade varit att allmängiltiga slutsatser kunnat 

dras i relation till en större population. En kvalitativ metod resulterar i 

generaliserbarhet endast för det individurval som ingår i den specifika studien.39 

Avsikten med denna studie är därmed inte representativitet och allmängiltighet, utan i 

stället att väcka nya tankar om vad individuell utveckling kan betyda. Förhoppningen 

är också att kunna urskilja mönster samt eventuella likheter och skillnader. 

Urval 

I metodlitteratur beskrivs urvalsprocessen som grundläggande för den senare 

analysen, urvalet möjliggör och begränsar de slutsatser som senare kan dras.40  I 

samband med urvalet är det viktigt att ifrågasätta om urvalet är representativt och ger 

möjligheter till att besvara syfte och frågeställningar och om resultatet är trovärdigt 

och går att använda och applicera i andra sammanhang. Tanken med urvalet för denna 

studie var att finna intervjupersoner som på ett varierat sätt kunde återspegla studiens 

syfte och frågeställningar. Urvalet skedde i flera steg,41 till att börja med valde vi att 

utföra studien i Luleå Kommun på grund av den geografiska närheten, dessutom låg 

det i intresseområdet för kommunen som arbetsgivare att arbeta med frågeställningar 

kring personalutveckling.  

 

                                                
37 Miles and Huberman (1994) 
38 Starrin, Bengt (1991) 
39 a.a. 
40 a.a. 
41 Hellevik, Ottar (1996) 
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För att avgränsa undersökningsområdet i studien gjordes urvalet i en av Luleå 

Kommuns förvaltningar. Bland kommunens olika förvaltningar valdes 

kommunledningsförvaltningen, i sin helhet har förvaltningen 180 anställda, varav 

drygt 60 % är kvinnor. De kontor som ligger under kommunledningsförvaltningen är; 

ekonomikontoret, informationskontoret, IT-kontoret, kansliet, utvecklingskontoret 

och personalkontoret.42  Urvalet diskuterades vid ett möte med två av de anställda på 

personalkontoret och de föreslog kommunledningsförvaltningen som lämplig 

urvalsgrupp för vår studie. Detta på grund av att de anställda i 

kommunledningsförvaltningen vid denna tidpunkt inte ingick i någon annan 

undersökning, därmed borde de vara positivt inställda till att delta i en 

intervjuundersökning. Efter att vi tagit del av Luleå Kommuns medarbetarenkät tänkte 

vi att de anställda i kommunledningsförvaltningen skulle kunna fungera som goda 

exempel på hur individuell utveckling kan se ut när de anställda upplever sig vara 

nöjda med sin egen utveckling. Anledningen till det är att de anställda i 

kommunledningsförvaltningen i enkäten gav ett relativt högt värde till området 

kompetens- och individuell utveckling i jämförelse med övriga förvaltningar i 

kommunen. Den vidare urvalsprocessen kom att bestå av ett så kallat stratifierat 

urval43, där strata utgjordes av två olika generationer av anställda, 40-talister och 60-

talister och där varje generation skulle bestå av lika många kvinnor som män.  

 

Med utgångspunkt i en personallista som tillhandahölls av personalkontoret delades 

de anställda upp med avseende på kön och de olika generationerna 40- och 60-tal. 

Utifrån detta gjordes sedan ett slumpmässigt urval. Därefter skickades en förfrågan44 

om att delta i studien via e-post till ett fyrtiotal anställda i 

kommunledningsförvaltningen Av dessa fick vi cirka 20 positiva svar men här fick vi 

några bortfall i och med att flera inte kunde ställa upp inom vår tidsram. Därefter 

återstod fjorton intervjupersoner som var väl representativa för urvalskriterierna, vi 

hade fått en jämn fördelning när det gällde kön och ålder. Den vidare kontakten 

skedde via telefon där tid och plats bestämdes för intervjuerna. Intervjupersonerna 

fick även i förväg ta del av frågan vad individuell utveckling kunde innehålla för att 

                                                
42 Luleå Kommun (2004) 
43 Hellevik (1996) 
44 Bilaga 1 



                            

                                                                                                                                     18                                                                                   

lättare kunna formulera sig under intervjun. Tanken var att det behövdes tid för att 

fundera mer kring denna fråga, som dessutom skulle utgöra kärnan i denna studie.  

Intervjufrågor 

När intervjufrågorna45 utformades var tanken att formulera dessa så omfångsrika som 

möjligt för att kunna finna alla möjliga aspekter som kunde leda till att uppnå syftet 

och besvara frågeställningarna. Intervjufrågorna var strukturerade och ordnade kring 

olika teman, som bland annat innehöll frågor om intervjupersonens bakgrund såsom 

utbildning, tidigare arbetserfarenheter och familjesituation. De omfattade även frågor 

som kan relateras till arbete såsom arbetsinnehåll, förväntningar och målsättningar 

samt delaktighet och inflytande, intervjupersonerna ombads också att definiera 

betydelsen och innehållet av individuell utveckling. Slutligen fick intervjupersonerna 

svara på huruvida de trodde att olika faktorer46 såsom kön, ålder och 

utbildningsbakgrund kan påverka möjligheterna till utveckling i arbetslivet.  

 

För att undersökningen skulle resultera i validitet var det viktigt att samtliga 

intervjupersoner möttes av samma frågor, vilket utgör ett argument för att använda 

strukturerade frågor. Att frågorna var strukturerade underlättade även analysen och 

tolkningen av intervjuerna och det blev lättare att upptäcka eventuella mönster, 

tendenser och variationer intervjupersonerna emellan. Att vi använde oss av 

strukturerade frågor under intervjuerna uteslöt inte att ställa följdfrågor inom de olika 

temaområdena. En tydlig avgränsning gjordes redan vid formuleringen av frågorna, 

då dessa enbart skulle kretsa kring arbetet av den orsaken att vi genom intervjuerna 

ville vi få en uppfattning av intervjupersonernas inställning till en mängd olika 

företeelser som rör arbete.  

Genomförande 

Innan genomförandet av undersökningen är det viktigt med planering, på så sätt blir 

datakvalitén bättre och den kommande analysen av materialet underlättas. Även om 

en studie är kvalitativ och därmed öppen för nya infallsvinklar är det viktigt med 

planering, inte minst när det gäller det tekniska, såsom användandet av bandspelare.47 

                                                
45 Bilaga 2 
46 Bilaga 3 
47 Miles and Huberman (1994) 
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Detta tog vi fasta på innan genomförandet av intervjuerna som planerades så noggrant 

som möjligt.  

 

Intervjuerna som var fjorton till antalet delades upp mellan oss och skedde under juni 

månad 2004. Varje intervju tog cirka 60 till 90 minuter att genomföra varav de flesta 

av intervjuerna genomfördes på intervjupersonernas arbetsplatser. För att 

undersökningen skulle resultera i validitet var det viktigt att intervjuerna utfördes 

under så lika omständigheter som möjligt.48 Under intervjuerna ställdes frågorna 

enligt en intervjumall49 som var dold för intervjupersonerna.   

 

För att spara tid och få så stor behållning som möjligt av intervjuerna bandades alla 

utom en, där intervjupersonen inte ställde upp på detta. Direkt efter den utförda 

intervjun avsattes tid för att skriva ned detaljer från den specifika intervjusituationen 

som kunde vara intressanta för den kommande analysprocessen.   

Bearbetning av intervjuer 

Efter att intervjuerna genomförts och fanns på band var det dags att börja bearbeta 

intervjuerna inför analysen. Varje intervju skrevs ned ordagrant och varje 

intervjuperson fick ett arbetsnamn, när det sedan var klart satt vi med en mängd 

intervjumaterial som skulle bearbetas. Nu började arbetet med att försöka utforska vad 

intervjupersonerna sagt och sammanställa dem alla för att om möjligt upptäcka spår 

som med hjälp av teorin så småningom kunde leda till svaren på studiens 

frågeställningar. Intervjufrågorna var många men väl strukturerade vilket kom att 

underlätta bearbetningen av dem. Det fanns en viss oro för att vi inte skulle ha ställt 

de rätta frågorna men den risken hade minimerats genom att vi inte ställde enbart 

direkta frågor till intervjupersonerna. Istället valdes att ställa många frågor och så 

förutsättningslöst som möjligt med anknytning till utveckling och arbete.  

 

Vidare kodades intervjuerna in i olika kategorier utifrån studiens syfte och 

frågeställningar. Kategorier såsom utbildning, karriär och medarbetarsamtal 

sorterades därefter in under rubrikerna; vad är individuell utveckling och vad 

möjliggör individuell utveckling? På detta sätt fick vi svar på syfte och 

                                                
48 Miles and Huberman (1994) 
49 Bilaga 2 
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frågeställningar och på grund av att intervjupersonerna var relativt många kunde vi 

även utläsa mönster, likheter och skillnader mellan intervjupersonernas berättelser. 

Den teoretiska referensramen som valts för att förklara förhållandet mellan individen 

och organisationen befinner sig på en mellannivå och bidrar till att begreppsliggöra 

”problemet” individuell utveckling. 

 

Etiska överväganden 

Som författare har vi tagit hänsyn till de moraliska och etiska aspekter som uppstått 

under arbetet med denna studie, vilket är särskilt viktigt eftersom intervjuer utgör det 

empiriska materialet.50 För våra etiska överväganden har vi följt de forskningsetiska 

principerna som Vetenskapsrådet51 föreslår som en grund för all humanistisk och 

samhällsvetenskaplig forskning. I denna studie har vi arbetat enligt 

individskyddskravet52 som syftar till att skydda individens integritet. 

Intervjupersonerna har under bearbetningen av materialet tilldelats arbetsnamn men 

dessa framgår inte i resultatet där intervjupersonerna i stället benämns 

intervjupersoner och kvinna eller man. Vidare har resultatet av intervjuerna redigerats 

på så sätt att vissa detaljer inte skall gå att spåra till specifika personer och 

avdelningar inom Luleå Kommun. 

 

De tilltänkta intervjupersonerna informerades genom en skriftlig förfrågan53 där de 

kunde läsa om studien och dess syfte, därefter fick de ge sitt samtycke om de ville 

delta i studien. I förfrågan fick de också information om att deras medverkan var helt 

frivillig och innebar anonymitet, samt att de själva fick avgöra om intervjun skulle 

bandas. De insamlade intervjuerna, band, anteckningar och utskrifter märktes och 

förvarades på ett sådant sätt att obehöriga inte skulle ha tillgång till detta. Efter 

analysarbetets genomförande förstördes band och utskrifter. 

 

Att vi i denna studie varit två författare som tillsammans bearbetat intervjuerna anser 

vi kan ge ett mer rättvist perspektiv åt vad intervjupersonerna faktiskt säger, än om vi 

ensamma skulle ha analyserat materialet. Vi har lättare kommit underfund med våra 

                                                
50 Miles and Huberman (1994) 
51 Vetenskapsrådet (2001) 
52 a.a.  
53 Bilaga 1 
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egna fördomar och föreställningar vilket utifrån en självkritisk och etisk synvinkel har 

haft en stor betydelse. Att vi diskuterat, formulerat frågeställningar, analyserat, tolkat 

och genomfört arbetet tillsammans har utvecklat vår förmåga att upptäcka de 

moraliska och etiska aspekter som hela tiden uppstått i arbetet med denna studie. 

Metoddiskussion  

Vid intervjuer kan det uppstå metodologiska problem, exempel på detta är att frågor 

som ställs under intervjuer kan uppfattas olika av olika människor och därför kan det 

ofta vara svårt att veta vad intervjupersonen egentligen menar med sina svar. De 

minsta förändringar i en frågeformulering kan innebära att frågan får en annorlunda 

innebörd och kan ge svar som forskaren i förhand inte avsett.54 Reliabilitet eller 

tillförlitlighet blir därför svårare att ta hänsyn till när det gäller en kvalitativ 

forskningsmetod. Detta gäller nog särskilt i denna studie eftersom vi valt att dela upp 

intervjuerna och därmed har intervjuerna genomförts av två olika personer, som trots 

strukturerade frågor, säkerligen ställt frågorna på olika sätt. Tillförlitligheten stärks 

dock av att de flesta av intervjuerna bandats, på så sätt har vi fått med all information 

från intervjuerna, även information som till en början inte verkade vara relevant för 

denna studie. Vid ett intervjutillfälle fördes endast anteckningar vilket medförde att vi 

tvingades avgöra vilken information som var viktig redan under intervjun. Att vi 

genomfört intervjuerna var för sig kan också innebära att intervjupersonerna vågat 

öppna sig mer. 

 

I metodlitteratur beskrivs att ”varje utskrift från ett sammanhang till ett annat för med 

sig en rad bedömningar och avgöranden”55. Detta medför att när talspråk förs över till 

skriftspråk finns det en risk med att det ursprungliga intervjumaterialet förlorar sin 

egentliga betydelse. Därför blev valet för oss i denna studie att skriva ner de bandade 

intervjuerna ordagrant i stället för att föra över talspråket till skriftspråk, på så sätt 

säkerställdes utskrifternas validitet.56 

 

Vid tiden för intervjuernas genomförande stod Luleå Kommun inför en 

organisationsförändring. Det kan tänkas att det fanns en oro inför förändringar och att 

                                                
54 Alvesson, Mats och Billing, Yvonne Due (1999) 
55 Kvale, Steinar (1997) 
56 a.a. 
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en del av det bortfall vi fick när förfrågan skickades ut till de slumpmässigt utvalda 

personerna berodde på detta. Ytterligare en aspekt om vilka som slutligen ingick i 

undersökningsgruppen och som bör diskuteras är när personerna slumpmässigt valdes 

ut efter personallistan. Eftersom förfrågan om viljan att delta i undersökningen 

skickades via e-post var det bara de personer som befann sig i arbete vid den aktuella 

tidpunkten som kunde delta i undersökningen. Brevet skickades till den e-postadress 

personerna hade på arbetet och de som inte svarade inom en viss tid, kanske på grund 

av sjukdom, tjänstledighet, barnledighet eller annat då utskicket gjordes kom inte att 

ingå i urvalet.  
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Teoretisk referensram 

I den teoretiska referensramen ges inledningsvis en beskrivning av organisationsteori 

som behandlar individen i organisationen och förhållandet däremellan. Eftersom vi i 

studien valt att anta ett jämlikhetsperspektiv utifrån kategorierna kön och ålder, 

presenteras även teori som behandlar jämlikhet utifrån människors villkor i 

organisationer och samhälle. Teorin tillämpas senare i resultatet för att tillsammans 

med det empiriska materialet besvara studiens syften och frågeställningar.  

Organisation och organisationskultur  

Göran Ahrne beskriver att organisationen kan betraktas både som ett öppet och ett 

slutet system. Att organisationen är öppen innebär att den påverkas av samhället i 

övrigt samtidigt som det som händer i organisationen påverkar övriga samhället. Att 

organisationen är sluten innebär att vissa saker som sker i organisationen avgränsar 

den från övriga samhället, endast medlemmarna har tillträde till organisationen. När 

människor går med i en organisation, exempelvis genom anställning, innebär detta att 

de tar på sig att följa de regler, normer och värderingar som finns i organisationen.57 

Abrahamsson och Andersen definierar organisationen som ”en planmässigt inrättad 

sammanslutning av personer, vilka har syftet att nå vissa mål”.58 I organisationen 

finns det också vissa generella egenskaper, där de mest betydande är ”mål, människor, 

struktur, aktivitet och kultur”.59 

   

Förutom de formella regler som finns i organisationen finns det även en informell sida 

av organisationen i form av normer, värderingar och föreställningar om hur människor 

skall bete sig. Dessa utgör organisationskulturen vilken är svår att förändra i och med 

att den lever sitt eget liv och upprätthålls av människors invanda handlande.60 

Abrahamsson och Andersen hävdar att organisationskulturen påverkar människors 

tankar och handlingar omedvetet och författarna definierar organisationskultur som att 

den ”representerar ett komplext mönster av uppfattningar, förväntningar, idéer, 

värden, attityder och beteenden som delas av organisationens medlemmar eller 

                                                
57 Ahrne, Göran (1999)  
58 Abrahamsson och Andersen (2000) s 13 
59 a.a. s 12 
60 Ahrne (1999) 
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anställda”.61 Att organisationskulturen är viktig visar sig då den skapar en känsla av 

gemenskap och tillhörighet, människor talar och handlar utifrån samma normsystem 

vilket i sin tur motiverar människor i organisationen.62  

Människan – delvis organisation 

Ahrne anser att organisationer kan betraktas som en ”social hybrid”,63 i och med att 

organisationen i sig inte kan utföra några handlingar, i stället är det människor som 

handlar på uppdrag av organisationen. Vidare beskriver Ahrne människor i 

organisationen i termer av ”delvis människor och delvis organisationer”.64 Detta 

innebär att människorna tar del av de resurser, motiv och redskap som finns i 

organisationen och blir genom detta en del av organisationen, samtidigt som 

människan tillför organisationen sina egna personliga attribut och kunskaper. På så 

sätt påverkar organiationen individen samtidigt som individen påverkar 

organisationen.65 

 

Att vara delvis människa och delvis organisation innebär både möjligheter och 

begränsningar för individen i organisationen. Som medlem i en organisation får man 

ta del av de resurser som finns tillgängliga men utöver detta kan man inte fritt välja 

sina handlingar utan man måste rätta sig efter de normer och värderingar som råder i 

organisationen. Som anställd i en organisation måste man exempelvis fråga chef, 

ledning och arbetskamrater om råd och medgivande för sina handlingar. Ahrne 

diskuterar att människor som handlar på uppdrag av organisationen blir starkare på 

grund av de kollektiva resurserna men att deras handlande blir rutinmässigt och det 

stämmer inte alltid överens med individens känslomässiga värderingar.66  

 

Även då människan påverkas mycket av den organisation hon eller han tillhör finns 

det alltid en spänning mellan det individuella och organisatoriska, människor har 

behov som inte alltid överensstämmer med organisationens. För att undvika 

spänningen mellan individ och organisation är det viktigt att försöka hitta människor 

                                                
61 Abrahamsson och Andersen (2000) s 131 
62 Ahrne (1999) 
63 a.a. s 17 
64 a.a. s 17 
65 a.a. 
66 a.a. 
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där mänskliga egenskaper och organisatoriska krav överensstämmer med varandra, 

det vill säga att finna rätt person på rätt plats.67  

Människans behov och organisationens krav 

Chris Argyris belyser i sin teori att då samhället förändras får människor ett större 

behov av att förverkliga sig själva, vilket inte alltid överensstämmer med de krav och 

de mål som finns formulerade i organisationen. Argyris ifrågasätter hur individ och 

organisation skall förhålla sig till varandra så att individen får möjlighet att 

förverkliga sig själv samtidigt som organisationen uppnår den effektivitet som 

efterstävas?68  

 

Enligt Argyris är det absolut nödvändigt att skapa och utveckla organisationer som 

har den rätta balansen mellan mänskliga behov och organisatoriska krav. Argyris 

utgångspunkt är att den formella organisationen hindrar människor i sin utveckling 

och att fungera som friska och kreativa människor i samhället. Det mänskliga behovet 

är att ständigt utvecklas och alltifrån barndomen, genom hela vuxenlivet pågår en 

process där människan utvecklar sin integritet och sitt oberoende till andra människor. 

Detta motverkas av organisationen som är rationell och enbart designad för sitt 

ändamål. Arbetet i organisationen är tydligt strukturerat och det finns regelverk som 

styr och kontrollerar exempelvis tillvägagångssättet vid befordran eller den policy 

som gäller för alla nyanställningar och vad som gäller vid pensionsavgångar.69  

 

Organisationsexperter och planerare anser att organisationen är nödvändig och inte 

skulle fungera utan att vara klart definierad och att många människor inte skulle klara 

av att arbeta utan logisk struktur. Human-relationsforskare däremot anser att de 

mänskliga behoven helt måste avgöra hur organisationer skall skapas och styras. 

Argyris framhåller att det är mellan dessa båda ytterligheter som balansen finns och 

ingen organisation som bortser från individernas behov kan i längden var effektiv.70 

                                                
67 Ahrne (1999)  
68 Argyris, Chris (1966) 
69 a.a. 
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Möjligheter till utmaningar och ansvar 

Argyris utgår från att organisationen består av olika delar, exempelvis människor och 

smågrupper, som i sin tur stävar efter att uppnå olika mål. Målet för individen i 

organisationen är att uppnå det Argyris benämner psychological success och self-

esteem. Det förstnämnda begreppet, psychological success, innebär att det finns 

möjligheter för individen att uppnå utmanande mål i organisationen och det andra 

begreppet, self-esteem, innebär att det finns möjligheter för individen att vara ansvarig 

för någon eller någonting utanför dem själva.71  

 

I Argyris teori finns det tre villkor som måste uppfyllas för att individen skall kunna 

uppleva sig ha ett utmanande och ansvarsfyllt arbete. Dessa villkor innebär att 

individen måste ha förmågan eller kompetensen till självreflektion, det måste finnas 

utrymme till reflektion i organisationen och slutligen måste det finnas påverkan från 

övriga samhället som gör att individen reflekterar över sig själv och sin situation. Det 

första villkoret, att individen måste ha förmågan eller kompetensen att reflektera över 

sig själv, innebär att individen själv måste tänka efter och komma till insikt om sina 

behov och målsättningar. Därmed ligger det i individens eget ansvar att komma fram 

till vilka aktiviteter hon eller han skall söka sig till för att kunna utvecklas i arbetet.72 

Argyris hävdar att människor exempelvis måste reflektera över sina erfarenheter för 

att kunna lära sig och utvecklas vidare i sitt arbete; 

 

”Ibland är det möjligt att vara trettio år i ett företag, men bara ha fem års 

erfarenhet. Efter de första fem åren är det mycket litet av det som är nytt 

som man lär sig. Man fortsätter att i huvudsak ha samma erfarenheter.”73  

 

Vidare anser Argyris, i det andra villkoret, att det måste finnas utrymme, det vill säga 

möjligheter, i organisationen för att individen skall kunna reflektera över sig själv och 

sin situation. Genom detta kan individen komma till insikt om sina behov och 

målsättningar för att sedan kunna ställa dessa i förhållande till organisationens. På så 

vis kan individen uppskatta sin egen kompetens för att sedan successivt kunna öka 

utmaningar och ansvar i arbetet.  

                                                
71 Argyris (1967) 
72 a.a. 
73 Granberg  (2003) s 259 
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Enligt Argyris innebär det tredje villkoret att individen påverkas av de förändringar 

som sker i övriga samhället och att det måste vara så för att individen skall kunna 

uppleva sig ha ett utmanande och ansvarsfyllt arbete. Då samhället förändras uppstår 

även ett behov av förändring hos såväl individen som organisationen. Argyris 

framhåller att samhällets normer, värderingar och ekonomiska utveckling påverkar 

individen, vilket medför att individen kan jämföra sig själv med andra och värdesätta 

sin självkänsla och sina kompetenser.74  

Den rationella organisationens ledarskap 

Argyris anser att den rationella organisationens design strider mot det mänskliga 

behovet på många olika sätt. Vidare betonar Argyris att det finns vissa drag i 

organisationens design som karaktäriserar dess rationalitet. De mest utmärkande är 

specialiserade arbetsuppgifter som kräver hög kompetens hos de anställda men som 

tvingar dem att endast använda en del av sina kunskaper. Tanken är att minska 

skillnaderna mellan människor genom att föra över så mycket som möjligt av 

arbetsuppgifterna till maskiner.  Detta står, som Argyris påstår, i konflikt mot det som 

är mänskligt, människan vill inte känna sig begränsad utan vill ständigt utvecklas 

genom mer komplicerade och intressanta arbetsuppgifter.75 

 

Ytterligare drag, som Argyris pekar på, är ett starkt ledarskap som är tillsatt för att 

kontrollera och koordinera de olika delarna i organisationen. Effektiviteten anses öka 

genom en fast hierarkisk auktoritet. Mannen på toppen tilldelas den formella makten 

att anställa och säga upp personal, belöna och straffa, så att de anställda skall arbeta i 

enlighet med organisationens mål. Detta hävdar Argyris gör de anställda underställda 

ledaren och leder till passiva, beroende och osjälvständiga anställda. För att försöka 

komma rätta med de här problemen har man försökt införa olika belöningssystem för 

att kompensera missnöjet som uppstår hos de anställda. Argyris framhåller att det 

finns ett inbyggt problem med detta eftersom det inte räcker med materiella 

belöningar, eftersom individen har behov av att känna psykologisk tillfredställelse i 

arbetet för att motiveras. Ett annat typiskt drag hos den rationella organisationen är att 

satsa på ett bra ledarskap. Ett bra ledarskap, enligt organisationsplanerare, är att 
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kunna vara objektiv, rationell och kunna personifiera organisationens krav. För att 

kunna göra det krävs att ledaren inte blir alltför personligt engagerad i sitt arbete och i 

sin lojalitet mot organisationen måste han kunna lägga sin personlighet åt sidan. Men 

att skilja det man gör från det man är, anser Argyris, utgör ett hot mot den egna 

integriteten.  

 

En orsak till den rationella organisationens effektivitet anses vara dess hierarkiska 

struktur och arbetsspecialiseringen. Effektiviteten antas öka om alla administrativa 

enheter har sina specifika arbetsuppgifter och styrs av en ensam ledare. Tanken är att 

det är ledaren som sätter upp mål och avgör vilka metoder som skall användas för att 

nå målet. Detta skapar problem hos individen, anser Argyris, eftersom varje individs 

grundläggande mål för att uppnå arbetstillfredsställelse är att individen själv definierar 

sina mål utifrån sina personliga behov och hur svårt det är att nå målet. Om de 

anställda tvingas arbeta under förhållanden som den ideala bilden av den formella 

organisationen avser, kommer de anställda att tvingas arbeta i en arbetsmiljö där de 

har litet eller ingen kontroll över sitt arbete. De förväntas vara passiva, beroende och 

underordnade, de förväntas ha ett kort tidsperspektiv, och arbetsspecialisering gör att 

endast en liten del av deras kunskap värderas och används och detta kommer i sin tur 

att leda till en känsla av personligt misslyckande. Det finns bara ett sätt, som Argyris 

ser det, att komma åt dessa problem och det är genom att öka det självständiga 

arbetet, minska underordningen och förvänta sig mer av de anställda.76  

Förändringar  

För att individerna skall få möjlighet att uppleva sig ha ett utmanande och ansvarsfyllt 

arbete måste det enligt Argyris ske en modifiering av den formella organisationen och 

Argyris understryker att den rationella organisationen kan förändras så att den 

erbjuder de anställda meningsfulla utmaningar och möjligheter till ansvar. Såsom det 

krävs förändringar av organisationen betonar Argyris att det även krävs förändringar 

från individens sida för att individen skall kunna ta tillvara de resurser som finns 

tillgängliga i organisationen, Argyris anser att det inte är tillräckligt med 

organisationsförändringar för att individen skall kunna utveckla sig själv. De anställda 

måste ha den kompetens som krävs för att de skall uppnå sina mål och kunna ta 

ansvar för sina handlingar. Om de anställda inte har den personliga förmågan eller 
                                                
76 Argyris  (1967)  
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kompetensen, kan de inte heller utveckla sig själva även om det finns utrymme och 

nya möjligheter i organisationen.77  

 

Argyris anser att organisationens effektivitet och möjligheter att uppnå sina mål till 

stor del beror på de individer som befinner sig i organisationen och på den energi som 

dessa tillför. Individernas energi ökar då de upplever att de har ett utmanande och 

ansvarsfyllt arbete, medan energin istället sjunker då individerna upplever sig vara 

misslyckade. Med tanke på detta anser Argyris att de organisationer som satsar på 

sina anställdas utveckling inte nödvändigtvis behöver vara individcentrerade eftersom 

att de anställdas utveckling även är till vinning för organisationen.78 

Ansvar, ledarskap och karriärmöjligheter framför lön 

Övertygelsen är att tillhörigheten till organisationen kan tillfredställa psykologiskt 

nödvändiga behov hos individen speciellt i en värld av snabba förändringar och 

ständig rörelse. Av detta följer att individen mer än någonsin behöver en fast punkt i 

tillvaron och att organisationen är den logiska platsen för detta ändamål. Medan man i 

organisationerna framhåller en allt större själslig förening mellan individen och 

organisationen argumenterar William H Whyte för att det är viktigt att återskapa 

individualismen inom organisationerna. 

 

Whyte anser att den rådande organisationsuppfattningen om att hårt arbete, 

framåtanda och konkurrens skall leda till individens frihet endast är en myt. 

Organisationens argument, enligt Whyte, är att gruppen utgör grunden för att locka 

fram individens kreativitet och att organisationen också lyckas tillfredsställa 

människans främsta behov av tillhörighet. Istället, hävdar Whyte, att denna 

uppfattning innebär att individens möjligheter begränsas eftersom kravet på individen 

är att underordna sig gruppen och handla lojalt mot organisationen. Whyte påpekar att 

den ständiga konflikten mellan organisationen och dess medlemmar inte bara är till 

nackdel för organisationen utan också berövar medlemmarna på sitt intellekt.  Whyte 

konstaterar dock att organisationer är nödvändiga för att kunna nå vissa mål och att de 

därför inte kan avskaffas. Whyte menar att organisationer går att förändra genom 
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ökad kunskap och eftersom de byggts upp av människor kan de också förändras av 

människor.79  

 

Föreställningen från organisationens perspektiv är att individens lojalitet ökar med en 

högre lön eller andra former av belöningar samt att organisationen kan erbjuda den 

anställde trygghet. Detta hävdar Whyte är felaktiga föreställningar och hänvisar till 

tidigare undersökningar som visar att lönen inte är den främsta anledningen till varför 

människor byter arbete. Whyte beskriver att den avgörande betydelsen för att 

människor är lojala mot sin organisation inte är pengar, ökad trygghet eller var man 

arbetar. Tidigare undersökningar visar att människor byter arbete för att det vill ha ett 

mer betydelsefullt arbete med mer ansvar, att de inte är nöjda med ledarskapet, att de 

vill byta arbetsuppgifter och att de vill ha bättre karriärmöjligheter. Först på sjunde 

plats hade lönen en avgörande betydelse för arbetsbytet och Whyte konstaterar att 

arbetsbyten sällan har materiella orsaker utan har oftast psykologisk grund.80 

 

Whyte lyfter också fram en intressant iakttagelse som indikerar att det finns negativa 

föreställningar om att det finns ett problem antingen hos individen eller hos företaget 

om någon anställd lämnar företaget. Whyte uppmärksammar att anställda som är 

yngre ofta är mer lojala mot organisationen än sina äldre kolleger. Detta förklarar 

Whyte med att det finns en oro bland de unga att de skall uppfattas som flyktiga om 

de byter arbete alltför ofta, vilket skulle kunna leda till att de inte längre skulle vara 

attraktiva för arbetsgivarna. Trots detta ser Whyte en ökad rörlighet på 

arbetsmarknaden sedan andra världskriget och de människor som endast arbetat för ett 

företag eller organisation är i minoritet. Det blir också allt vanligare att människor inte 

bara byter arbetsplats utan att de helt och hållet byter yrke. De flesta av dem som 

byter arbete ofta är de människor som också har haft den mest framgångsrika 

utvecklingen på arbetsmarknaden, enligt Whyte.81  

Möjligheter  

Rosabeth Moss Kanter menar att det är viktigt att skilja mellan den 

arbetstillfredsställelse som uppnås genom att kunna erbjuda de anställda möjligheter i 
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arbetet och den arbetstillfredsställelse som uppstår genom att man trivs med 

arbetsuppgifter och arbetsmiljön.  Ofta mäts arbetstillfredsställelse genom att enbart 

se till arbetstrivseln hos den anställde det vill säga man mäter hur väl de anställda 

trivs med sina arbetsuppgifter och i arbetsmiljön vid en tidpunkt. Därefter glöms det 

bort att arbetstrivsel också har att göra med den anställdes position i hela 

organisationsstrukturen och vilka möjligheter som finns för den anställde i 

organisationen.82 

 

Möjligheter, anser Kanter, är ett mer dynamiskt begrepp att använda än arbetstrivsel. 

Begreppet möjligheter öppnar för att se till individens position i ett större strukturellt 

sammanhang och man tar även hänsyn till individens förväntade framtida positioner. 

Att även väga in individens framtida möjligheter i organisationen säger mer om 

personens upplevelse av arbetet. Med det menar Kanter att en människa kan känna sig 

någorlunda tillfreds i ett arbete men samtidigt känna frustration över de begränsade 

utvecklingsmöjligheterna i organisationen. Kanter stöder sitt resonemang på tidigare 

undersökningar som visar att det är förvånansvärt få anställda som uppger att de inte 

trivs med sitt arbete. Samtidigt som det är en hög andel av dem som skulle ta 

anställning i ett annat företag eller organisation om de fick den möjligheten. 

 

Kanter menar vidare att anställda som upplever att deras utvecklingsmöjligheter är 

begränsade utvecklar en självbild som passar den situation de befinner sig i. 

Avsaknaden av möjligheter kan leda till passivitet hos individen och de gör inte mer 

än vad de har blivit anställda för. Individen kan också känna frustration eller tappa 

motivation och börjar ofta se sig om efter andra möjligheter. Ett annat problem som 

kan uppstå när en anställd upplever sin rörlighet begränsad eller blockerad, är att hon 

eller han kan utveckla en självbild som stämmer överens med den aktuella 

situationen. Kanter menar också att detta inte är något som bara kan inträffa för 

människor som har lågstatusjobb och som befinner sig längst ner i organisationen. 

Människor kan uppleva att de befinner sig i en ”dead-end”83 situation på vilka nivåer 

som helst i en organisation.  

 

                                                
82 Kanter, Rosabeth Moss  (1977/1993)  
83 a.a. s 162 
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Kanter poängterar också vikten av att se till individens förväntningar i arbetet. Kanter 

pekar på undersökningar som visar att människor som befinner sig i en organisation 

med en viss inre rörlighet, men själva inte har lika goda möjligheter som sina 

kolleger, känner en lägre arbetstillfredsställelse än anställda i organisationer där 

rörligheten är obefintlig. Samtidigt kan också missnöje uppstå hos dem som fått 

möjligheten att byta till ett arbete som teoretiskt sett skulle leda till en högre 

arbetstillfredsställelse, exempelvis när det nya arbetet kräver högre skicklighet eller 

kunskaper. Hos denna grupp av anställda kan det byggas upp en förväntan att de är 

värda mer och därför förtjänar mer. Det är när dessa förväntningar inte infrias som det 

uppstår missnöje.84 

Kön och kultur 

Organisationskultur har betydelse för våra handlingar eftersom den påverkar våra 

sociala relationer och anger hur vi ska handla. Kulturen består förutom symboliska 

handlingar också av normer, attityder och värderingar som hela tiden förstärks och 

återskapas genom vårt handlande. Kultur är inget som vi ständigt går omkring och är 

medvetna om och vi ifrågasätter sällan den kultur som råder, utan kultur handlar 

exempelvis om uppfattningar som tas för självklara och givna.  I den sociala tillvaron, 

exempelvis i en organisation, betraktas kulturen som någonting naturligt, neutralt och 

legitimt.  Människor som befinner sig i ett visst kulturellt sammanhang är sällan 

medvetna om att den miljö eller det sammanhang de befinner sig i skulle kunna 

upplevas på ett helt annat sätt eller att det finns så många fler möjligheter att förhålla 

sig till sin omvärld.85  

Kön och struktur 

Kanter menar att en människas inställning och beteende på arbetet inte har någonting 

att göra med kön som sådant, utan menar att det som är avgörande är vilket plats eller 

position människan har i ett större strukturellt sammanhang. Det som ser ut som 

könsrelaterade mönster behöver inte vara det utan kan ha andra förklaringar.  Kanter 

tar hänsyn till tre olika faktorer som hon anser vara betydelsefulla för hur kvinnor och 

män uppfattar sig själva i organisationen. Människor bedömer sina egna möjligheter i 

organisationen genom att se till möjlighetsstrukturen, maktstrukturen och den faktiska 

                                                
84 Kanter (1977/1993)  
85 Alvesson och Billing (1999) 
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fördelningen av en social kategori. Kanter menar att det är viktigt för den anställdes 

karriärmöjligheter att ha en central placering i organisationen och befinna sig på en 

möjlig karriärväg. Med det avser Kanter att det är strukturen och inte människan som 

har betydelse för möjligheten att avancera.86    

 

Kanter hänvisar till en vanlig föreställning, att män är mer ambitiösa, mer 

uppgiftsorienterade och engagerade i sitt arbete än vad kvinnor är, medan kvinnor 

bryr sig mer om de sociala relationerna i arbetet. Kanter menar dock att en förklaring 

till detta kan vara att kvinnor som verkar vara omotiverade och oengagerade i sitt 

arbete ofta har ett arbete som saknar möjligheter. I arbeten som oftast innehas av 

kvinnor är möjligheterna ofta sämre och innehåller färre möjligheter att avancera detta 

gäller såväl i produktionsarbete som inom mer administrativt arbete.87 

Jämlikhetsperspektivet – kön och ålder 

Harriet Bradley hävdar däremot att kvinnor missgynnas just därför att de är kvinnor. 

Bradley anser att vi trots att vi lever i en tid av snabba förändringar, håller fast vid 

traditionella normer och värderingar som reproducerar hierarkier av exempelvis kön. 

Bradley beskriver att kön historiskt sett delat upp arbetarklassen och att den 

stereotypa hemmafrun var viktigt för arbetarklassens fortsatta existens, dessa 

tendenser återspeglas fortfarande i dagens samhälle. Kvinnor förväntas nu som förr 

vara de familjeorienterade då män istället satsar på arbetet och gör karriär.88 

 

Bradley anser att kvinnor har sämre förutsättningar än män både i arbetet som sker i 

och utanför hemmet. Till att börja med har kvinnor sämre ekonomiska förutsättningar, 

det är män som kontrollerar och tar största delen av välståndet i samhället. Förutom 

den ekonomiska aspekten på ojämlikhet mellan könen, hävdar Bradley att ojämlikhet 

existerar på alla nivåer i samhället. Detta visas redan tidigt i livet då pojkar och flickor 

leker på olika sätt och senare i livet då kvinnor och män utför skilda arbetsuppgifter. 

Tendensen är att kvinnor alltjämt är underrepresenterade och de tilldelas särskilda 

roller som anses vara lämpliga för dem. Allt en individ gör eller har gjort i livet 

                                                
86 Alvesson och Billing (1999) 
87 Kanter (1977/1993)  
88 Bradley, Harriet (1996) 
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påverkas av att vara kvinna eller man, beroende på kön framställs vi på skilda sätt i 

alla sociala sammanhang.89  

 

Bradley frågar sig om män och kvinnor är olika men ändå jämställda, att kvinnor i 

själva verket väljer att göra de saker de gör? Bradley refererar här till de feminister 

som menar att kvinnor inte väljer, på grund av de maktförhållanden som faktiskt 

existerar mellan könen. Enligt dessa ståndpunkter har män makt över kvinnor och 

detta innebär att den sociala världen styrs av mäns definitioner och värderingar. Män 

säger till kvinnor hur de bör vara och bete sig och det män gör värderas högre än det 

kvinnor gör. Även i de sociala arbetsförhållandena återspeglas männens makt, i och 

med att det oftast är män som intar auktoritetspositionerna i arbetet vilket innebär att 

de kan använda sin makt för att kontrollera kvinnorna på arbetet. Att det finns 

skillnader i de ekonomiska maktförhållandena mellan män och kvinnor kan även 

förklara sociala skillnader mellan könen.90  

 

Harriet Bradley har också förutom kön uppmärksammat ålder som en social kategori 

och hon menar att ålder, precis som andra kategorier av klass, kön och etnicitet, ger 

människor olika tillgång till rikedom, makt och status. Bradley beskriver att det i 

samhället finns en ålderselit av människor som befinner sig i medelåldern och att 

äldre och yngre människor har liten eller ingen makt alls. Ageism är ett begrepp som 

Bradley använder i sitt resonemang. Ageism handlar om diskriminering och 

stereotypa föreställningar som medför att människor tillskrivs olika egenskaper samt 

ges olika möjligheter i samhället enbart utifrån deras ålder. Bradley menar vidare att 

ageism någon gång drabbar eller påverkar alla åldersgrupper, fast på olika sätt. 

Exempel på ageism kan vara att äldre människor anses långsamma, sakna kreativitet 

och har svårt att anpassa sig till förändringar och därför också anses vara mindre 

lämpade för vissa arbeten, vilket naturligtvis skapar problem för dem på exempelvis 

arbetsmarknaden. Men det gäller inte bara äldre, även för unga kan det vara 

problematiskt, då unga ofta exempelvis anses vara opålitliga.91 

 

                                                
89 Bradley (1996) 
90 a.a. 
91 a.a 
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Vad man genom forskning hittills har konstaterat är att yngre människor tenderar att 

medverka till förändrade mönster i samhället då de exempelvis har en högre social 

rörlighet än äldre människor. Vidare refererar Bradley till forskning som visar att den 

yngre generationen människor har haft stor betydelse för den postmoderna kulturen, 

där massmedia och informationsteknologi spelar en allt större roll. De yngre 

människorna banar väg för nya sociala rörelser då den äldre generationen stannar kvar 

i traditionella levnadsmönster. Detta bidrar naturligtvis till att äldre människor 

avskärmas alltmer från arbetsmarkanden och ofta, när det gäller framtida satsningar 

på utveckling av organisationer, så väljer man att rekrytera ung arbetskraft för att det 

är de som innehar den senaste kunskapen inom exempelvis teknologin.  Enligt 

Bradley har man många gånger underskattat ålderns betydelse som grund för olikheter 

i samhället inom sociologisk forskning och en förklaring till att det har varit så är 

kanske att ålder alltid betraktats som någonting naturligt och inte som något socialt 

konstruerat.92 

Sammanfattning  

I den teoretiska referensramen förekommer en rad begrepp och här följer en 

sammanfattning av de teoretiska begrepp som vi anser vara relevanta i samband med 

denna studie om individuell utveckling. Syftet med studien är dels att undersöka vilka 

möjligheter som finns till individuell utveckling i en organisation, dels att söka 

förståelse och ny kunskap om vad som ryms inom ramen för begreppet individuell 

utveckling. Ytterligare ett syfte finns och det är att försöka finna goda exempel på 

individuell utveckling för att kunna belysa de faktorer som möjliggör individens 

utveckling i organisationen.  

  

Utifrån den teoretiska referensramen har vissa begrepp vuxit fram, som vi anser vara 

betydelsefulla för studiens syfte. Vi har bland annat urskiljt begreppen; kompetens, 

utveckling, möjligheter, utmaningar, ansvar, utrymme, reflektion, behov och 

organisationskultur. Andra begrepp som är av betydelse, men som inte ingår i den 

teoretiska referensramen är; uppåtriktade befattningsbyten och ökad kvalifikation.93 

Dessa begrepp tillämpas av le Grand och återfinns under rubriken förförståelse i 

inledningen, de utgör även våra egna föreställningar om vad individuell utveckling är.  

                                                
92 Bradley (1996) 
93 le Grand (1993) 
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Alla dessa begrepp har betydelse för den vidare studien dels när det gäller analysen av 

intervjumaterialet som presenteras i resultatet och det är dels kring dessa begrepp som 

den avslutande diskussionen i studien kommer att kretsa. Ibland, vilket kan tyckas en 

aning förvirrande, tillämpar vi begreppen karriär och kompetensutveckling som 

synonyma med uppåtriktade befattningsbyten och ökad kvalifikation. Bedömningen är 

dock att det är mer riktigt så, om det är dessa begrepp som används utav 

intervjupersonerna. 
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Resultat 

Resultatet av undersökningen baseras på intervjuer med 14 personer som alla är 

anställda i olika delar av kommunledningsförvaltningen i Luleå Kommun. I 

intervjupersonernas dagliga arbetsuppgifter ingår kontakt med människor i och 

utanför organisationen samt arbete som har att göra med kommunens administration, 

teknik och ekonomi. Av de 14 som intervjuats är lika många kvinnor som män, fem 

av intervjupersonerna har någon form av arbetsledande funktion vilket innebär att den 

anställde i fråga har personal och/eller budgetansvar inom Luleå Kommun. 

 

Hälften av intervjupersonerna är födda på 40-talet och hälften är födda på 60-talet, 

fördelningen av kvinnor respektive män inom generationerna är tre män och fyra 

kvinnor födda på 40-talet och fyra män och tre kvinnor födda på 60-talet. De flesta av 

dem som intervjuats arbetar heltid. Anställningstiden för intervjupersonerna varierar 

en hel del, slumpmässigt föll det sig så att hälften av intervjupersonerna har en kortare 

anställningstid än åtta år i kommunen och hälften har en längre anställningstid i 

kommunen än åtta år. Samtliga intervjupersoner har kortare eller längre erfarenhet av 

arbete utanför Luleå Kommun och alla har en yrkeserfarenhet på minst tio år. 

Intervjupersonernas utbildningsbakgrund varierar alltifrån grundskola och gymnasium 

till längre utbildning på högskole- eller universitetsnivå.  

 

Vad är individuell utveckling? 

Ett av syftena med denna studie är att låta intervjupersonerna definiera och fylla 

begreppet individuell utveckling med innehåll utifrån de intervjuades egna 

upplevelser och föreställningar. Vi bad därför intervjupersonerna redan innan 

intervjuerna att fundera på vad individuell utveckling är och vad det kan tänkas 

innehålla. Frågan om individuell utveckling resulterade i en mängd olika svar. En av 

intervjupersonerna beskriver individuell utveckling som att ”utveckla det som är 

speciellt för mig” och en annan intervjuperson ger begreppet betydelsen ”att finna 

mental och fysisk balans samt att omge mig med positiv energi”. Ytterligare en 

definition som framkommer i intervjuerna är att ”fylla min funktion och att det jag gör 

är viktigt”. Flera av intervjupersonerna uttrycker sig olika kring individuell utveckling 

och vad som läggs in i begreppet varierar beroende på person, ”alla behöver inte 
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samma”, samt att man måste utgå från individens unika behov för att få en förståelse 

för begreppets innehåll. Ett par av intervjupersonerna säger under intervjun; 

 

”Det beror på var man står nånstans när man börjar. För en del kan det 

vara utvecklande att fara på ett jobb och att kunna äta med andra. Det är 

många som inte klarar av det. För många kan det vara individuell 

utveckling, då andra kanske har kommit ännu högre och vill utvecklas 

ännu mer.” 

 

”Det är mycket personligt och handlar om hur man vill låta sig utvecklas. 

Där är vi lite olika funtade vi människor, en del ser väldigt stora 

utmaningar i att hela tiden förändras då en del vill göra som man alltid 

gjort. Personlig utveckling för mig är att det jag gör känns meningsfullt, 

att det är roligt att gå till jobbet.” 

 

Det som dessa intervjupersoner säger och som är gemensamt bland alla 

intervjupersoner är att individuell utveckling handlar om det individuella och att alla 

människor har olika utvecklingsbehov. Trots detta finns det en rad likheter mellan 

intervjupersonerna om vad individuell utveckling innehåller och vad som möjliggör 

individuell utveckling. Och det är med hjälp av dessa likheter som resultatet 

sammanfattas. 

Att man får kompetensutveckla sig  

Samtliga intervjupersoner framhåller betydelsen av att öka sina kvalifikationer som 

viktig för den egna utvecklingen och de diskuterar kompetensutveckling, i form av 

exempelvis kurser och utbildningar, som ett medel för att uppnå detta;   

 

”Individuell utveckling är att utveckla det jag vill utveckla i jobbet och att 

jag känner att jag har frihet att ta upp frågan att jag kan gå på utbildningar 

som jag vill gå och som jag behöver för min förkovran. Att man inte bara 

stannar där man är.” 

 

”Att man får gå kurser, att man får kompetensutveckla sig och att man får 

lära sig svårare saker.” 
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”Jag är intresserad av att utbilda mig och utveckla mig och skulle gärna 

läsa lite mer…” 

 

Det dessa intervjupersoner uttrycker är att det finns ett behov av att lära sig mer i 

arbetet och de uttrycker också en vilja att lära sig, vilket visar att lärandet är en stor 

del av individens utveckling. Att utbildningar och kurser, det vill säga 

kompetenshöjande åtgärder, hör till individuell utveckling är förväntat och fungerar 

som utgångspunkt och förförståelse i studiens inledning.  Enligt le Grand innefattar 

personalutveckling bland annat möjligheter till ökade kvalifikationer i arbetet94 och 

vid en jämförelse med detta ger intervjupersonerna i denna studie begreppet 

individuell utveckling ett liknande innehåll. 

 

När det gäller kurser och utbildningar påpekar flera av intervjupersonerna att dessa 

måste anpassas efter varje individs unika behov. En av intervjupersonerna betonar 

vikten av att satsa på individuell utbildning och inte på ”massutbildning” eftersom det 

senare alternativet ”kostar jättemycket och folk sitter halva eller hela dagar fast det 

inte är alla som är berörda av det.”. En annan intervjuperson anser att alla personer 

inte vill utbilda sig inom sitt arbete och att arbetsledningen därför inte skall ”tvinga 

på” dessa kurser och utbildningar. Viljan till utveckling måste komma inifrån och 

arbetsledningen måste anpassa exempelvis utbildningsmoment efter varje individs 

önskningar och behov. Som ett medel för detta ser en kvinna ett ”önskescenario” 

framför sig, där samtliga anställda kan sitta ner med sin närmsta chef för att samtala 

om den enskildes kompetensbehov för att sedan kunna planera in utbildning för 

framtiden. Kvinnan påpekar dock svårigheterna med att anpassa utbildningarna efter 

samtliga anställdas behov, begränsningarna ligger i att det inte finns tillräckligt med 

tid och ekonomiska resurser. Att kommunens ekonomi kan vara begränsande för 

utbildningsmöjligheterna framkommer då en av männen beskriver;  

 

”Vi får ju inte gå alla utbildningar vi vill, vi har ju precis som alla andra 

förvaltningar besparingsförslag på oss. Men när funktionen eller 

organisationen kräver att vi måste ha dom här utbildningarna, då är det 

                                                
94 le Grand (1993) 
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inga problem. Då får vi styra om, med de finanser vi har. Så visst, det kan 

hända att någon blir nekad därför att man ser att nyttan från den här 

utbildningen väger inte den utbildning som dom andra då kanske får gå 

istället.” 

 

Utifrån ovanstående citat kan vi se att det inte enbart är det individuella behovet som 

styr, utan det är verksamheten som främst styr vilka utbildningar de anställda skall få 

gå. Vad vi också kan se är att ekonomin spelar roll och kan vara begränsande när det 

gäller de anställdas möjligheter till utbildning. En kvinna ger sin bild av ekonomins 

betydelse;  

 

”Utbildning är ju en ekonomisk fråga. Är det en väldigt dyr utbildning 

kanske jag får stå tillbaka eller så kanske det är någon annan som blivit 

erbjuden. För då kan det vara så att chefen tycker att jag blivit 

tillgodosedd och säger att ”du får inte åka utan det är din kollega som får 

åka”. Och det tycker jag är bra, att man är rättvis där, om man inte har hur 

mycket pengar som helst. Utan man ser till att det inte bara är den som 

håller sig framme som får åka, utan nu får du stå tillbaka, nästa år får du 

gå.” 

 

Kvinnan uttrycker en medvetenhet om de knappa ekonomiska resurser som finns och 

menar att det främst är ekonomin som styr över vilka utbildningar man får gå. 

Personen anser också att det finns ett rättvisetänkande kring hur många gånger en 

person får gå eller åka på kurs vilket kan tydas som att det kanske inte är den med 

största behovet som får gå kursen utan den som står på tur.  En annan kvinna nämner i 

samband med diskussionen om utvecklingsbehoven alltid tillgodoses; 

 

”Ibland kanske det följer ett gammalt mönster, att på den typen av 

konferenser åker dom, och på dem åker andra, och då krävs det väl 

egentligen att någon börjar ifrågasätta det här…” 

 

Kvinnan synliggör här att möjligheten till konferenser, kurser och utbildningar inte 

alltid utgår från de behov som de anställda har av utveckling, utan den möjlighet till 

kunskapsutveckling som sker baseras på gamla traditioner, så här brukar vi göra.  
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Karriär som utvecklingsmöjlighet 

Under intervjuerna ställde vi frågor till intervjupersonerna om vad de anser om sina 

utvecklingsmöjligheter, karriärmöjligheter, arbetstrivsel samt vilka förväntningar de 

har. Förhoppningen med dessa frågor var att få veta litet mer om intervjupersonernas 

ambitioner i framtiden. På frågan vad intervjupersonerna förväntar sig av arbetet 

relaterar intervjupersonerna ofta förväntningarna till sitt arbete och hur 

arbetsinnehållet eventuellt kommer att förändras. På frågan om förväntningar säger en 

man; 

 

”Jag har nog inga speciella förväntningar för egen del men de 

förväntningar jag har är att vi har en bra organisation och en bra 

arbetsmiljö att jobba i .” 

 

Ett par intervjupersoner uttrycker något som de flesta andra intervjupersoner också 

gör på frågan om trivsel och vad som har den största betydelsen för motivation i 

arbetet; 

 

”Bra arbetsuppgifter är ju viktiga men det är ju bra arbetskamrater som är 

det viktigaste. Det sociala är det viktigaste på något sätt. Vilka 

arbetsuppgifter man än hade, hade man inga arbetskamrater vore det inte 

roligt att gå till jobbet.” 

 

”Du ska trivas med din dagliga arbetsmiljö, du exempelvis sitter framför 

datorn, trivas med arbetskompisar…”  

 

När intervjupersonerna i denna studie talar om arbetstrivsel handlar det oftast om att 

de trivs med sina arbetskamrater och sina arbetsuppgifter. Kanter belyser att det är 

vanligt att människor som säger att de trivs i sitt arbete ofta grundar detta i sina goda 

relationer till arbetskamrater och meningsfulla arbetsuppgifter.95 Arbetstrivsel hävdar 

Kanter är enbart en indikator på vad individerna känner i en här och nu situation utan 

hänsyn till deras framtida möjligheter i ett vidare sammanhang. 96 Människor som 

trivs kan utifrån Kanters resonemang ändå känna frustration över att inte ha 
                                                
95 Kanter (1977/1993) 
96 a.a. 
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möjligheter till avancemang i organisationen. Kanter anser också att det är mer 

fruktbart att fråga människor om deras framtida förväntningar och möjligheter för att 

få veta någonting om hur en människa trivs på arbetet. Vad individen förväntar sig om 

sina framtida möjligheter kan enligt Kanter ha en avgörande betydelse för om 

individen stannar kvar i organisationen eller inte.97 

 

De flesta av intervjupersonerna i studien säger att de trivs på sina arbeten och anser att 

de har goda möjligheter att utvecklas. De flesta talar då inte om 

utvecklingsmöjligheterna i organisationen utan de avser sina möjligheter till 

kompetensutveckling via kurser och utbildningar. Två kvinnor och en man ur den 

yngre generationen säger att de i framtiden kan tänka sig att göra karriär, de övriga är 

nöjda med de positioner de har idag. Mannen som i framtiden vill prova på rollen som 

chef anser om sina möjligheter att göra karriär; 

 

”På kort sikt har jag väl inga möjligheter men på lång sikt kan de finnas… 

Men att gå och vänta på det och förutsätta att man skulle få en sådan 

position och så får man inte det. Utan i så fall söker jag mig utanför 

kommunen.” 

 

Det som mannen säger visar att bristen på möjligheter att göra karriär, mycket väl kan 

innebära att den här mannen kommer att lämna sin nuvarande arbetsplats för att 

istället förverkliga sina mål i en annan organisation. Detta överensstämmer med 

Kanters resonemang att människors förväntningar om framtida möjligheter i 

organisationen har stor betydelse för arbetstrivseln men också för lojaliteten mot 

organisationen.98 Även Whyte betonar vikten av att det finns möjligheter i 

organisationen. Whyte pekar på undersökningar som visar att bristen på 

avancemangsmöjligheter är en vanlig orsak till att människor byter arbete.99 En 

kvinna belyser en annan sida av vikten med möjligheter när hon berättar om sig själv 

som person; 

 

                                                
97 Kanter (1977/1993) 
98 a.a. 
99 Whyte (1956/2002) 
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”Jag är inte den som hoppar på nya projekt, men det finns andra som 

tycker det är jätteroligt att jobba med detta. Det är inget som hämmar min 

personliga utveckling och skulle jag vilja så finns det möjligheter även för 

mig.” 

 

Det kvinnan säger, visar att det är viktigt att möjligheterna finns om hon skulle vilja. 

Om kvinnan i detta fall trodde att hon inte hade dessa möjligheter skulle hon, ur 

Kanters sätt att se på saken, känna sig begränsad och bli passiv. Kanters tes är att 

människor som saknar möjligheter i sin organisation och ändå arbetar kvar anpassar 

sig till situationen och blir passiva.100  

 

Några av intervjupersonerna anser att karriär, med avseende på att bli chef, skulle 

vara hämmande för utvecklingen av deras egentliga yrkeskompetens. De menar att 

många som blir chefer, på grund av personalansvaret, kommer bort från sitt 

ursprungliga kompetensområde. De hinner inte med att utveckla sin kompetens i 

samma takt som övriga anställda. En man uttrycker att det är ”synd om cheferna” för 

att de har så stort ansvarsområde och menar att han inte skulle kunna tänka sig att bli 

chef med tanke på att han skulle komma bort från sina nuvarande arbetsuppgifter. En 

kvinna tycker om att vara ”specialist på sitt område” och ifrågasätter hur man ska 

räcka till som chef. Det finns även intervjupersoner som tidigare varit 

personalansvariga och dessa upplever att de idag har större utvecklingsmöjligheter i 

sitt arbete än då de var personalansvariga. En man uttrycker sina erfarenheter när han 

beskriver vad han tror om karriärmöjligheterna i kommunen; 

 

”Det finns nog faktiskt väldigt bra karriärmöjligheter i kommunen, men 

jag har inte dom ambitionerna om man säger att nivån ovanför det här 

skulle vara nån form av ledarskapsposition. Men nej, det finns 

möjligheter, men jag har provat på ledarbiten tidigare men det är 

jättejobbigt. Jag vill vara med på fältet, jag vill göra grejerna, jag vill sitta 

och hålla i tangentbordet och ha koll på läget. Inte sitta och administrera 

folk.”  

 

                                                
100 Kanter (1977/1993) 
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Vad den här mannen menar är att han idag kan inrikta sig på sin specialkompetens 

och att han inte hängde med i utvecklingen på arbetsplatsen på samma sätt då han var 

personalansvarig. Det mannen säger tyder på att karriär, eller om man så vill 

”uppåtriktade befattningsbyten”,101 många gånger kan innebära stora uppoffringar och 

sker på bekostnad av de arbetsuppgifter man har idag och som man trivs väldigt bra 

med. En man menar att ordet ”karriär” har en negativ klang. Mannen i fråga vill inte 

använda sig av ordet ”karriär” utan beskriver;  

 

”Det där med karriär låter så prestigefyllt, negativt. Det känns som ska 

man göra karriär så känns det som man är tvungen att göra avkall på allt 

det andra, familjen och allt.”  

 

Vad som för oss är oväntat är att de flesta personer som deltar i vår undersökning inte 

talar om sin vilja eller sina ambitioner att avancera. Detta leder oss till tankar, att 

karriär är något som många kanske tänker på men att det inte är accepterat att säga 

”jag vill göra karriär”, karriär är också ett ord som ofta är negativt laddat.  

 

Kanter pekar på att det måste finnas möjligheter för individen i organisationen och de 

förväntningar individen har om sina möjligheter är avgörande för människans vidare 

motivation. Det Kanter avser med utvecklingsmöjligheter är inte 

kompetensutveckling utan hon talar om att det måste finnas möjligheter för den 

anställde i ett strukturellt sammanhang.102 Liknande resonemang finns även hos 

Whyte som menar att de utvecklingsmöjligheter som finns i organisationen har stor 

betydelse för människan och dennes vilja att stanna kvar i sitt jobb.103 Om möjligheter 

till kompetensutveckling och uppåtriktade befattningsbyten skulle saknas blir 

konsekvensen kostsam både för organisationen och för de anställda.   

 

Att de flesta personer vi intervjuat inte vill göra karriär behöver inte vara en 

tillfällighet utan kan förklaras med hjälp av Kanters teori.  Kanter menar att 

människor bedömer sina möjligheter i organisationen utifrån möjlighetsstrukturen, 

                                                
101 le Grand (1993) 
102 Kanter (1977/1993) 
103 Whyte (1956/2002) 
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maktstrukturen och den faktiska fördelningen av en social kategori.104 Vår tolkning är 

att det rent konkret skulle kunna vara så att intervjupersonerna upplever att deras 

möjligheter är begränsade för att omsättningen av personal på den interna 

arbetsmarknaden kanske är låg. En annan förklaring skulle kunna vara hur makten i 

organisationen fördelats, det kanske inte är ett mål att bli chef om du inte får 

tillräckligt med makt och inflytande i förhållande till de personliga uppoffringar 

denne gör. En tredje och synbar förklaring till varför intervjupersonerna har lågt 

ställda förväntningar eller inga alls, när det gäller karriär, är hur maktpositionerna 

fördelas mellan olika sociala kategorier. Det kan vara så att särskilt kvinnor inte tror 

att de har några större möjligheter att bli chefer eftersom de flesta chefer idag är män, 

vi vet också sedan tidigare av Kanters resonemang att förväntningarna eller det en 

människa tror är avgörande för det fortsatta handlandet.  Om människor inte tror att 

de har möjligheter så är risken stor att de anpassar sig till den rådande situationen och 

att organisationen har anställda som på ett sätt är passiva. 

Utmaningar och ansvar 

Under intervjun med en kvinna frågade vi vad hon anser vara viktigt för arbetstrivsel 

och motivation i arbetet och fick svaret; 

 
”Kollegor, som jag jobbar med, som jag har närmast kontakt med här. 

Och det får inte vara för lite avancerat, det ska ju vara så att man får 

spänna bågen litet.” 

 

Det som kvinnan säger, förutom att arbetskamraterna är viktiga för arbetstrivsel och 

motivation, är att hon ställer ett krav på arbetet, att arbetet måste kunna erbjuda nya 

utmaningar och det är någonting som nästan samtliga intervjupersoner delar med 

henne. Att det är nödvändigt för människor att arbetet kan erbjuda nya utmaningar 

uppmärksammas av Argyris105 som anser att utmaningar är en utav två nödvändiga 

ingredienser i arbetet för att en individ ska känna sig nöjd med sitt arbete. Argyris 

hävdar att människor i organisationen strävar efter nya utmaningar men också att de 

strävar efter att få ansvara över någon eller någonting.106  

                                                
104 Alvesson och Billing  (1999) 
105 Argyris (1966) 
106 a.a. 
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Vi finner flera andra exempel bland intervjupersonerna som understryker betydelsen 

av ett utmanande arbete men också behovet av att ha ett ansvarsfullt arbete, en man 

uttrycker;  

 
”Jag har väldigt många bollar i luften. Men vi har kul och jag trivs jättebra 

med det faktiskt, det driver en framåt. Man måste ha lite för mycket i 

ryggsäcken.” 

  

Innehållet i ryggsäcken är förmodligen mycket arbetsuppgifter och innehåller säkert 

en del utmaningar och ansvar. När det gäller betydelsen av att känna ansvar i arbetet, 

upplever de flesta av intervjupersonerna, kvinnor som män, att de redan idag har ett 

ansvarsfyllt arbete. En kvinna menar däremot att Luleå kommun bättre skulle kunna 

ta tillvara de personliga kompetenserna som finns genom att ”våga ge oss mer 

ansvar”, vår tolkning av det hon säger är att varje person skulle ges möjlighet att växa 

med ett större ansvar om arbetsgivaren överlät ännu mer ansvar till personalen. En 

manlig arbetsledare beskriver sitt ansvar som;  

 

”Jag själv känner att jag är nöjd när jag mår bra i mitt jobb och utvecklas. 

Att jag känner att jag gör ett bra jobb och ett bra jobb gör jag om dom som 

är här också känner att dom gör ett bra jobb. Då känner jag att jag får en 

individuell utveckling, man får credit för det man gör.” 

 

Arbetsledaren menar att personalansvaret får honom att känna att det i sig är 

utvecklande men att det också är tillfredsställande när det går bra för dem som han har 

personalansvaret över. Andra viktiga delar som handlar om ansvar synliggörs genom 

dessa intervjupersoners uttalanden; 

 

”Jag tillhör dom som är väldigt mycket inblandad när det ska fattas 

beslut.” 

 

”Att jag får chansen att påverka mitt arbete är tjusningen…” 
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Delaktighet i beslut och möjligheter att ha inflytande över sitt arbete är områden som 

bland intervjupersonerna anses viktiga för trivseln och motivationen i arbetet. En 

kvinna som arbetat en längre tid i kommunen berättar om anledningen till varför hon 

en gång sökte arbete hos kommunen. Hon upplevde arbetet hos sin tidigare 

arbetsgivare som ”tråkigt” därför att det fanns för litet att göra och att hon inte hade 

möjlighet att påverka detta själv. Hon berättade för sina dåvarande arbetskamrater att 

hon planerade att söka nytt arbete; 

 

”Och då vet jag en arbetskamrat som sa till mej, det är väl ändå bra att 

man har ett jobb och har någonting att gå till, och då tänkte jag, att man är 

väl otacksam förstås. Men så på morron kom jag tillbaks till henne och då 

sa jag; Nej, vet du vad, jag har faktiskt tänkt på det du sa, och jag är ju 

faktiskt på mitt arbete mesta delen av min vakna tid och då måste jag få 

kräva något av mitt arbete också, och så sökte jag jobb här.”  

 

Den här kvinnan synliggör i sitt uttalande flera olika saker och det är bland annat 

vikten av att kunna påverka sitt arbete och att det finns utmaningar genom att det 

finns något att göra. Kvinnan i fråga har erfarenhet av flera arbeten även utanför 

kommunen och genom det hon säger väcker hon en tanke hos oss att det kanske finns 

en benägenhet att äldre människor och människor med mer erfarenhet ställer högre 

krav på sina arbetsgivare. Varje år i organisationen eller varje arbetsbyte kan leda till 

att den anställde ställer allt högre krav på ett utmanande och ansvarsfyllt arbete. Det 

kan ju också leda till att människor i den äldre generationen inte betraktas som lika 

lojala mot organisationen som sina yngre kollegor som inte har möjlighet att jämföra 

med sina tidigare erfarenheter. Tankegången går också till Whyte som har gjort 

upptäckter som pekar på att yngre människor oftast är lojalare mot sin organisation än 

vad äldre människor är.107 

                                                
107 Whyte (1956/2002) 
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Vad möjliggör individuell utveckling? 

En av de centrala frågeställningarna i studien handlar om vad som möjliggör 

individuell utveckling och efter att ha sammanställt intervjuerna framträder vissa 

faktorer som speciellt viktiga. Dessa faktorer fungerar främst som viktiga 

förutsättningar för att individuell utveckling skall kunna äga rum.  

Reflektion 

I intervjuerna uttrycks funderingar över att alla människor ”inte vill utvecklas”, vilket 

kan förklaras av Argyris teoretiska resonemang. En av förutsättningarna för att 

individen skall uppleva sig ha ett utmanande och ansvarsfyllt arbete är, hävdar 

Argyris, att individen har förmågan eller kompetensen att reflektera över sig själv och 

sin situation.108 Detta innebär att även om det finns utrymme och möjligheter till 

utveckling i organisationen, så kan individen inte utvecklas om hon eller han inte har 

funderat över sina önskningar och behov. Därmed kan individen inte heller ta tillvara 

de möjligheter som finns tillgängliga i organisationen. Enligt vår tolkning kan det 

vara så att människor som ”inte vill utvecklas” kanske aldrig har reflekterat över sig 

själva och sin situation, de kan ha utvecklingsbehov som de inte är medvetna om. 

Något som förstärker detta intryck är när en kvinna efter intervjun säger att de frågor 

som ställts fått henne att reflektera över sådant som hon tidigare inte tänkt på. 

Kvinnan menar att ett enda intervjutillfälle kan ge upphov till nya tankegångar och att 

det är viktigt att se alla möjligheter som finns för att kunna vidareutvecklas.   

 

Argyris anser att det är individens eget ansvar att komma fram till vilka aktiviteter 

hon eller han skall söka sig till för att kunna utvecklas i arbetet,109 vilket kan tolkas 

som att individen själv måste uttrycka sina behov och söka sig till de möjligheter som 

finns.  Resonemanget om det egna ansvarets betydelse återfinns även i intervjuerna då 

flera av intervjupersonerna poängterar att den individuella utvecklingen ligger i var 

och ens eget ansvarsområde, de ser svårigheter i att utveckla sig själv utan egna 

initiativ och egen vilja till förändring.  

 

                                                
108 Argyris (1966) 
109 a.a. 
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”Jag tror på det personliga engagemanget, det är det som styr väldigt, 

väldigt mycket. Bara man inser att utbildningen ligger i sitt eget intresse. 

Man utbildar sig inte för arbetsgivaren utan man utbildar sig för sin egen 

skull. För att kunna vara bättre och duktigare.” 

 

I intervjuerna talas det vidare om att vara ”öppen för nya infallsvinklar” och att ”det 

beror på en själv om man låter sig utvecklas”. En kvinna påpekar att den anställde 

måste vara mer aktiv för att kunna utvecklas och våga fråga; ”har jag möjlighet till det 

här?”. Kvinnan menar att många inte frågar om de exempelvis får gå en utbildning 

utan de förutsätter att deras möjligheter är begränsade. 

 

Argyris hävdar att det är nödvändigt att reflektera över sina erfarenheter för att kunna 

tillgodogöra sig dessa och komma vidare i sin utveckling. Detta exemplifierar Argyris 

då han beskriver att en individs erfarenheter är oberoende av anställningstiden. 

Argyris anser att en individ som varit anställd i ett företag i trettio år kan vara på 

samma erfarenhetsnivå som den som varit anställd endast i fem år.110 Vi frågade 

intervjupersonerna om de tror att anställningstiden har någon betydelse för 

utvecklingsmöjligheterna och här fanns det delade uppfattningar. En man med lång 

anställningstid anser sig ha större utvecklingsmöjligheter i jämförelse med 

nyanställda, då en kvinna påpekar att utvecklingsmöjligheterna är större då man inte 

varit anställd alltför länge i en organisation. En kvinna som varit anställd en kortare 

tid svarar vad hon tror om anställningstidens betydelse för utvecklingsmöjligheterna; 

 

”Det är inte bra om man varit för länge för då har man kommit i samma 

spår som alltid. Är man för ny då kanske man inte ser möjligheterna så det 

är väl kanske efter ett tag som man har störst möjligheter. Risken om man 

jobbat för länge är väl att man trampar på i samma spår.”  

 

Kvinnan synliggör här hur hon tror att det blir när man varit anställd länge på en och 

samma arbetsplats och hon tror att det finns en risk med att den anställde slutar 

utvecklas efter en alltför lång anställningstid. Samtidigt tror kvinnan att man har 

sämre utvecklingsmöjligheter då man är nyanställd och anser att man har störst 

                                                
110 Granberg (2003)  
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utvecklingsmöjligheter då man varit anställd ”ett tag”, det vill säga man ska inte vara 

för ny eller för erfaren på sin arbetsplats.  

 

Det finns intervjupersoner som upplever att de saknar erfarenhet i sina nuvarande 

anställningar och de relaterar detta till sina jämförelsevis korta anställningstider.  En 

kvinna som har en anställningstid på tre år anser sig vara relativt ”färsk i kommunen”. 

Kvinnan jämför sig här med sina kollegor som varit anställda under betydligt längre 

tid och kvinnan anser därmed att kollegorna har större erfarenhet än hon själv. 

Kvinnan menar att det inte går att utbilda sig när det gäller alla arbetsuppgifter, utan 

att det krävs erfarenhet och kvinnan menar att det kan dröja tio år innan hon nått 

samma erfarenhetsnivå som sina kollegor. Detta kan relateras till Kanters resonemang 

om att individer på en arbetsplats jämför sig själv med andra.111 I en annan 

organisation hade kvinnan kanske ansett sig vara erfaren och ansett sig ha en lång 

anställningstid, om hennes kollegor varit anställda kortare tid än hon själv. 

 

En man betonar nödvändigheten av att kunna utvecklas i sitt arbete och ser 

utvecklingsmöjligheterna som en förutsättning för att stanna kvar i sitt arbete; 

 

”Ja, som här på min arbetsplats, jag når säkert till en punkt då jag känner 

att jag ska gå vidare i mitt liv, det tror jag säkert. Men så länge som jag 

känner att man utvecklas, men säkert om fem år om vi skulle sitta här igen 

så skulle det kunna vara en helt annan sak. Då kanske man är nöjd med 

det man åstadkommit och vill gå vidare. Nej, men just nu finns det inga 

begränsningar.” 

 

Det som mannen säger kan tolkas som att anställningstiden inte har någon betydelse 

för utvecklingsmöjligheterna, men däremot har utvecklingsmöjligheterna betydelse 

för hur lång anställningstiden blir.  

Utrymme och möjligheter 

Argyris framhåller att det måste finnas utrymme till självreflektion i organisationen 

för att individen skall kunna utveckla sig själv och sina kompetenser.112 Detta kan 

                                                
111 Kanter (1977/1993) 
112 Argyris (1966) 



                            

                                                                                                                                     51                                                                                   

tolkas som att individen, trots sin förmåga till självreflektion, begränsas om det inte 

finns utrymme och därmed möjligheter till utveckling i organisationen.  

 

Vikten av att det ges möjligheter i organisationen ger intervjupersonerna uttryck för 

när de beskriver vad de anser vara viktigt för utveckling i arbetet;  

 

”Det måste finnas möjligheter, man ska bli sedd i sin organisation.” 

 

”Det är viktigt att arbetsuppgifterna stämmer med de förväntningarna man 

hade när man började, att det ges möjlighet att upprätthålla den kompetens 

som man har och att man har arbetsuppgifter som innebär en utmaning 

och att man känner att här får jag verkligen användning för det jag har 

utbildat mig inom eller de erfarenheter jag har, så det här med möjligheten 

att ta egna initiativ och att vara med och utveckla verksamheten och att 

det finns forum för det och utrymme…” 

 

De flesta av intervjupersonerna upplever att de har goda utvecklingsmöjligheter 

vilket, enligt Argyris, kan tolkas som att det finns utrymme i organisationen för dessa 

personer att utveckla sig själva och sina kompetenser.113 Intervjupersonerna jämför 

också sina utvecklingsmöjligheter med de möjligheter som finns inom andra delar av 

kommunen och i detta sammanhang tror de flesta att de jämförelsevis har väldigt goda 

utvecklingsmöjligheter. Det finns en medvetenhet bland intervjupersonerna om att 

möjligheterna inte ser likadana ut inom hela kommunen; 

 

”Det finns ställen som är jättebra men det finns ställen som är betydligt 

sämre. Hur man ska få bukt med det problemet är ju bara att man måste 

nog ta fram dom bra ställena som ett bra förslag andra kan jobba efter och 

se att det går göra på andra sätt på dom ställen som har problem. Det är 

nog mycket upp till avdelningschefen.” 

Medarbetarsamtal  

Enligt vår tolkning kan medarbetarsamtal, där det fokuseras på individens utveckling, 

vara ett exempel på vad utrymme för självreflektion i organisationen konkret kan 
                                                
113 Argyris (1966)  
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innebära. Genom medarbetarsamtal avsätts särskild tid för individen att besvara frågor 

och ge synpunkter på vad hon eller han anser vara viktigt för den egna utvecklingen i 

arbetet. Detta ger individen tillfälle att reflektera över sig själv och sin situation, vilket 

är en nödvändighet enligt Argyris för att individen skall kunna utvecklas.114 Genom 

intervjuerna framkommer vikten av att det finns medarbetarsamtal som fokuserar på 

den anställdes utveckling. En av intervjupersonerna definierar till och med individuell 

utveckling som att kunna sitta ner med sin närmsta chef för att diskutera ”hur skulle 

du vilja förändra eller utveckla ditt arbete?”. Flera av intervjupersonerna påpekar att 

varje medarbetarsamtal måste anpassas efter individens behov, önskemål och krav, 

men menar att detta kan vara svårt eftersom det kräver tid och resurser som kanske 

inte finns i organisationen.  En man berättar om sina medarbetarsamtal, som han 

känner sig mycket nöjd med; 

 

”Ja, vi har varje år ett medarbetarsamtal. Där pratar vi inte bara 

kompetensutveckling utan även lönebiten, och sen den här personliga 

biten om hur chefen tycker att jag funkar. Vad har jag gjort? Är det något 

dåligt utfört av mig, sån kritik får man också ta.” 

 

I intervjuerna framkommer att medarbetarsamtal förekommer kontinuerligt för vissa 

av intervjupersonerna, med ett eller två medarbetarsamtal per år. Andra nämner mer 

sporadiska samtal, vissa är inte inplanerade och för flera av intervjupersonerna har det 

blivit glapp i samtalen då de bytt från en chef till en annan. Den generella 

uppfattningen är att medarbetarsamtalen skall handla om de anställdas individuella 

utveckling, men det finns erfarenheter av att samtalen fokuserat på annat. 

 

När frågan om medarbetarsamtal ställs under intervjun uppstår en viss tveksamhet 

bland intervjupersonerna. Flera beskriver att de upplever medarbetarsamtalen något 

otydliga såsom de fungerar idag och en av intervjupersonerna gör liknelsen med ett 

”fikasamtal”. En annan intervjuperson refererar till resultatet av den tidigare utförda 

medarbetarenkäten115 som pekar på att det finns brister i medarbetarsamtalen och dess 

utformning. Detta, menar intervjupersonen, är en av orsakerna till att de anställda 

snart skall delta i en kurs där såväl chefer som anställda skall få lära sig hur man 
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tänker och förbereder sig inför ett medarbetarsamtal, för att dessa skall bli så bra som 

möjligt. Intervjupersonen beskriver; 

 

”Tanken är ju att samtalen ska handla om personlig utveckling men det 

gör de inte alltid. Så nu ska vi få gå en kurs hela kontoret om hur 

utvecklingssamtal skall gå till, detta för att lära oss mer om det…” 

Organisationskultur  

Bland intervjupersonerna finns en medvetenhet om att det finns en kultur som 

påverkar de anställda i organisationen. En kvinna beskriver exempelvis att de 

anställda ”apar efter den historia och kultur som finns på arbetsplatsen” och menar 

vidare att utvecklingsmöjligheterna går att relatera till den kultur som finns i 

organisationen; 

 

”Det är svårare att utvecklas om du hamnar på ett företag med gammal 

kultur där man tycker att utveckling och utbildning inte är nånting vi 

behöver syssla med. Sen finns det mer kunskapsintensiva företag som 

tycker det är viktigt att personalen är uppdaterad…” 

 

Det som kvinnan berättar är intressant därför att det baseras på hennes egna 

erfarenheter från arbete i olika organisationer och hon kan se tydliga skillnader mellan 

kulturerna, som hon anser i sin tur påverkar utvecklingsmöjligheterna. Kvinnans 

beskrivning av organisationskulturen säger en del om kulturens betydelse och den 

stämmer väl överens med Abrahamsson och Andersens definition av 

organisationskulturen som ett ”komplext mönster av uppfattningar, förväntningar, 

idéer, värden, attityder och beteenden som delas av organisationens medlemmar eller 

anställda”116 som de anser på ett omedvetet sätt påverkar människorna i 

organisationen. 

 

Samtliga intervjupersonerna har erfarenheter från annat arbete och de tillfrågades om 

anledningen till att de bytt arbete. Det framkommer bland intervjupersonerna att det 

finns de som i sina tidigare arbeten haft högre lön än de har idag. Dessa menar att 
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lönen inte har någon större betydelse och att de känner sig mer tillfreds med de 

arbeten de har idag. En kvinna uttrycker; 

 

”I mitt tidigare jobb hade jag högre lön men jag valde att byta för jag 

tyckte att det här jobbet skulle ge mig allt det jag saknade i mitt tidigare 

jobb… För mig handlar det om det här med tryggheten och gemenskapen 

och att man känner att man utvecklas i jobbet.”  

 

Två av intervjupersonerna jämför sina nuvarande arbeten, med sina tidigare 

arbetserfarenheter; 

 

”Vi har otroligt bra gruppkänsla och jag tycker att vi tänker på varandra 

mer än vad jag varit med om på andra arbetsplatser. Även fast vi jobbar 

individuellt så, jag tycker att vi tänker på varann jättemycket.” 

 

”Det är det här med klimatet, kulturen, det är öppet, man är glad, man är 

positiv och bra ledarskap. Som jag spontant känner, är en bra ledare en 

förmån som man har…” 

 

Dessa tre citat pekar alla på den betydelse som organisationskulturen har för de 

anställda i organisationen. Organisationskulturens betydelse återfinns även i Ahrnes 

resonemang då han anser att organisationskulturen skapar en känsla av gemenskap 

och tillhörighet och att kulturen verkar motiverande för människor i organisationen.117  

Ledarskap  

Ahrne anser att förhållandet ”delvis människor delvis, organisationer” medför både 

möjligheter och begränsningar för individen. Som anställd får man ta del av de 

resurser som finns tillgängliga i organisationen men man begränsas exempelvis av att 

man måste rådfråga sin chef för att få handla på ett visst sätt.118 De flesta av 

intervjupersonerna anser sig ha goda utvecklingsmöjligheter och menar att de själva 

fritt kan påverka och styra över sin egen utveckling. En man beskriver sina 

utvecklingsmöjligheter som; 
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”Mycket bra faktiskt, det är nog få arbetsplatser jag varit med om där man 

kan sätta sig ner och diskutera och man kan säga att de här grejerna är nåt 

som jag känner att jag behöver. ”Men bra”, säger chefen, ”då har vi satt 

ner de punkterna som en utvecklingsplan för dig”. Sen söker jag själv upp 

de utbildningarna som jag föreslagit, kollar upp vad de kostar, finns de på 

ort eller måste jag resa, är de andra som vill gå den biten? Och sen lämnar 

jag in ett förslag, så här ser det ut, det här kostar det, kan jag åka? Och 

hittills har jag då inte stött på patrull, utan det funkar jättebra.”  

 

Utifrån detta citat kan vi se att chefen har en avgörande och positiv betydelse för 

mannens utbildnings- och utvecklingsmöjligheter. Att chefen har en positiv betydelse 

när det gäller utbildning betonas av flera intervjupersoner och att de i enlighet med 

Ahrnes resonemang skulle begränsas av att de måste rådfråga sin chef ges det inga 

uttryck för bland dessa intervjupersoner. De måste visserligen rådfråga sina närmsta 

chefer om de exempelvis önskar delta i en utbildning men de upplever inte detta som 

begränsande. I stället anser de sig bli uppmuntrade av sina chefer att delta i 

utbildningar och det finns de som berättar om att de aldrig blivit nekade att delta i en 

utbildning som de själva ansett vara nödvändiga för utveckling och 

kompetenshöjning.  

 

Argyris anser att ledarskapet har en avgörande betydelse för organisationen och 

Argyris menar att ledaren är tillsatt för att koordinera och kontrollera arbetet i 

organisationen. Ledarens uppgift är också att sätta upp mål och avgöra vilka metoder 

som skall användas för att nå dessa mål.  Denna typ av ledarskap menar Argyris 

begränsar individens utveckling eftersom individen har ett behov av att definiera sina 

egna mål.119 Argyris skrev detta på 60-talet, idag verkar förhållandet mellan de som 

innehar ledarskapet och de anställda vara annorlunda. Ledarskapet har fått en annan 

betydelse och den anställde ser inte ledaren eller chefen som någon som är tillsatt att 

koordinera arbetet rent fysikt, utan det är viktigt med andra egenskaper hos chefen. I 

intervjuerna framkommer genomgående vikten av att det ska finns en chef som 

                                                
119 Argyris (1967) 



                            

                                                                                                                                     56                                                                                   

lyssnar och har förståelse för de anställdas utvecklingsbehov och en av männen 

uttrycker att;    

 

”… det är viktigt att man kan ta upp saker och att chefen är lyhörd för 

dom önskemål man har…” 

 

De flesta av intervjupersonerna anser att de kan framföra sina utvecklingsbehov till 

sina chefer och i intervjuerna framkommer att ledarskapet är viktigt och en 

förutsättning för att de anställda skall få möjlighet till utveckling i sina arbeten. På 

frågan vilken betydelse den närmaste chefen har för utbildning, kompetens och 

karriärutveckling svarar en intervjuperson; 

 

”Otroligt mycket för det är ju med chefen jag bollar tankar och idéer. Och 

oftast, ja alla dom här utbildningarna dyker ju upp i och med att vi har nån 

form av ny teknik som ska införas eller att vi ser att det här måste vi. Så 

det är inte bara jag själv som tittar över horisonten utan chefen hjälper till 

också. Och chefen är väldigt lyhörd, mycket lyhörd.” 

 

Lönen är sällan den främsta anledningen till att människor byter arbete utan det 

handlar oftast om psykologiska orsaker. Bland de psykologiska orsakerna finns 

ledarskapet och Whyte menar att ledarskapet kan vara avgörande för om en människa 

stannar kvar i sitt arbete eller inte.120 Att ledarskapet värderas högt och kan vara 

avgörande för den anställdes framtid i organisationen ger en av kvinnorna uttryck för; 

 

”Jag fick för nåt tag sen en enkät, ”vad skulle kunna få dig att byta 

arbete?” Jag tänkte att det skulle vara att vår chef slutade, så där bara 

pangbom och då handlar det inte om lönen… Även fast man inte träffar 

sin chef ständigt och jämt så är dom väldigt betydelsefulla… chefskapet är 

väldigt viktigt, att det är tydligt och att vi förstår varandra, att dom förstår 

oss också.”  

 

                                                
120 Whyte (1956/2002) 
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Det är tydligt att chefen har ett betydande ansvar över individens utveckling och det 

märks både bland de intervjupersoner som anser sig nöjda med ledarskapet, men 

också bland dem som är mindre nöjda. En man beskriver vilken betydelse hans 

närmsta chef har för individuell utveckling i arbetet; 

 

”Jo, nog har väl chefen betydelse, men inte så stor för min del. Nu har jag 

fått väldigt fria händer här, men det är både på gott och ont. Ibland har jag 

velat ha någon som säger att; ska vi inte göra så här?” 

 

Det mannen säger kan tolkas som att ledarskapet generellt sett har betydelse för 

individuell utveckling i arbetet, men att det inte är så för honom. Mannen har stort 

ansvar i sitt arbete, vilket han också är nöjd med, men han skulle också önska att han 

hade någon som han kunde diskutera sitt stora ansvarsområde tillsammans med. Som 

det ser ut för mannen idag är att han inte får någon bekräftelse och uppskattning av sin 

närmsta chef, men han kan ändå se att han utvecklas i sitt arbete genom den 

uppskattning och det samarbete han har med sina övriga medarbetare. Även en annan 

man uttrycker att han inte får någon uppskattning från sin chef, men menar att han 

finner uppskattning på annat sätt;  

 

”Ja, jag får ju uppskattning ute på fältet men inte av chefen, sällan…” 

 

Tankar som väcks här är att det är svårt att försöka klargöra vad som är ett gott 

ledarskap. Det en person uppfattar som ett positivt ledarskap kan av en annan person 

uppfattas som negativt. En person kan uppfatta sin chef som lyhörd om de förslag till 

exempelvis vidareutveckling, som läggs fram under ett medarbetarsamtal stämmer 

överens med den anställdes förväntningar. 

Förändringar i samhälle och organisation  

Göran Ahrne beskriver att organisationen kan betraktas som ett öppet system, vilket 

innebär att organisationen påverkas av övriga samhället samtidigt som organisationen 

påverkar övriga samhället.121 Liknande tankegångar återfinns hos Argyris då han 

menar att såväl individen som organisationen påverkas av de förändringar som sker i 
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övriga samhället.122 Detta innebär att organisationen drivs av den utveckling som sker 

i övriga samhället, vilket även utvecklar de anställda i organisationen. Exempelvis 

måste den teknikberoende delen i en organisation kunna följa med i utvecklingen för 

att vara konkurrenskraftig mot andra organisationer, vilket medför att det är viktigt för 

organisationen att utveckla kompetensen bland de anställda. En man med lång 

anställningstid i kommunen beskriver att hans arbete har förändrats på grund av de 

teknologiska förändringar som sker i samhället; 

 

”Ja, tekniken förändras ju. Det är ju en ständig förändring av allting, man 

lär sig hela tiden nya saker. När jag började med det här för länge sen så 

kunde jag allt, men idag är det så himla mycket runt om ens område som 

man hela tiden måste lära sig.”  

 

Det den här mannen belyser är att det ibland kan finnas svårigheter att hänga med i 

den förändringstakt som krävs på grund av omvärldens snabba förändringar.  

 

Flera av intervjupersonerna upplever att det skett en utveckling i samband med att 

organisationen förändrats. Någon intervjuperson har fått arbeta under flera olika 

förvaltningar, på grund av omorganiseringar, under sin tid i kommunen, vilket 

inneburit att arbetsinnehållet flera gånger förändrats. Det sker också en ständig 

utveckling i samband med att nya metoder utvecklas för arbetet och i samband med 

den teknologiska utvecklingen i samhället. Arbetet förändras och det kan efterhand 

behövas nya kvalifikationer för de anställda, en kvinna uttrycker att ”tekniken har ju 

gjort att vi gör andra saker”.  En man ser sin yrkesspecifika kompetens som betydande 

för sin utveckling i arbetet och betonar att det hela tiden behövs ny kompetens för att 

hänga med i de förändringar som sker i samhället, samt att vara förutseende; 

 

”Det är hela tiden att utbilda sig så att man möter behoven. Att man 

utbildar sig inte bara för att man fått någonting utan för att man ser att det 

här kommer att komma. Så vi har en förebyggande utbildningsplanering 

som vi själva får ta fram.”  

 

                                                
122 Ahrne (1999) 
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En infallsvinkel som vi har här är hämtad från Argyris resonemang om den rationella 

organisationen123. Risken när de anställda jobbar i en verksamhet som styrs starkt av 

förändringstakten i omvärlden är att de som arbetar med den här typen av 

arbetsuppgifter sällan får tillfälle att reflektera över sin personliga utveckling och 

kanske saknar möjligheten att utveckla och använda andra kunskaper än sin rena 

yrkeskompetens för stunden. Argyris menar att det mest utmärkande för den rationella 

organisationen är att arbetsuppgifterna är specialiserade. Vilket i sin tur kräver hög 

kompetens hos de anställda. Vidare menar Argyris att detta medför att de anställda 

tvingas att använda endast en liten del av sin sina kunskaper.124 

 

En kvinna som har erfarenhet av att ha bytt arbete ett flertal gånger inom kommunen, 

tycker att det varit positivt och lett till utveckling i arbetet. Variationen i 

arbetsuppgifterna har gjort att hon inte ”blivit less” och därför känt sig motiverad att 

stanna kvar i organisationen. En spontan upplevelse hos kvinnan är att ”man behöver 

input och man behöver förnyelse” för att kunna utvecklas.  

 

Det finns också intervjupersoner som har motsatta föreställningar om förändringar i 

arbetet och de finns de som menar att förändringar inte alltid är positiva. En kvinna, 

som för övrigt känner sig väldigt nöjd med sin utveckling, uttrycker en oro för att 

organisationsförändringar skulle kunna förstöra den tillfredsställelse hon idag känner i 

sitt arbete; 

 

 ”Jag trivs väldigt bra med det här jobbet och vill fortsätta med det. Det är 

ju organisationsförändringar på gång så man vet ju aldrig. På två år 

kanske allt är sämre. Men så länge vi har den här ställningen och har det 

bra så är det bra.” 

 

När det gäller personalpolitiken i en organisation påverkas denna dels av trender, men 

också av andra organisationer som är framgångsrika ifråga om personalpolitik. 

Argyris anser att individen bedömer sig själv och sin kompetens utifrån samhällets 

normer, värderingar och ekonomiska utveckling,125 vilket kan tolkas som att individen 
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jämför sig själv med andra och ställer nya krav på hur hon eller han vill utvecklas i 

arbetet. En kvinna berättar att de inom samma yrkeskategori, exempelvis under 

kurser, brukar träffas och byta erfarenheter med varandra över kommungränserna, 

men hon nämner även andra sätt till kunskapsutbyte; 

 

”I dag har jag fått den här sociala kontakten, jag fick kontakt med andra 

inom mitt yrkesområde i övriga landet, ja man ringer till varandra och 

såna där saker. Det behöver inte alltid vara kunskapsrelaterat utan det kan 

vara just det här att man får kontakter, nätverk med andra människor.”  

 

 Att träffa anställda utanför den egna organisationen kan vara ett tillfälle att jämföra 

sig själv och sina utvecklingsmöjligheter med andras villkor. Om en arbetsplats 

exempelvis erbjuder fler möjligheter än en annan arbetsplats, kan kontakten mellan de 

anställda på de olika arbetsplatserna leda till att de anställda med sämre villkor ställer 

högre krav på sitt arbete.  

Utvecklingsmöjligheter och kön 

En av studiens frågeställningar berör huruvida kön påverkar de anställdas möjligheter 

till utveckling i en organisation. Den tidigare forskningen som presenteras i denna 

studie126 visar att kvinnor har sämre utvecklingsmöjligheter än män, vilket även var 

vår föreställning innan intervjuerna. När intervjupersonerna beskriver sina 

föreställningar om kön och utveckling i arbetslivet råder det delade meningar om hur 

det faktiskt förhåller sig. De flesta av intervjupersonerna, både kvinnor och män, 

anser emellertid att könet har betydelse och att det är kvinnorna som i så fall 

missgynnas. I detta sammanhang framkommer det åsikter som att könet ”påverkar 

stenhårt” och flera av intervjupersonerna refererar till det faktum att det är män som 

intar de flesta chefspositionerna i samhället. En kvinna menar att kvinnor i karriären 

”slår huvudet i glastaket” och att kvinnor är i underläge på grund av att de inte tar för 

sig lika mycket som män. 

 

Genom intervjuerna framkommer dock att de flesta av kvinnorna inte upplever att de 

har sämre utvecklingsmöjligheter än män. En kvinna betonar att hennes kön inte 
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påverkat hennes möjligheter och hon avfärdar vidare obalansen mellan kvinnor och 

mäns förutsättningar i arbetslivet som en ”klyscha”. En annan kvinna menar att när 

det gäller hennes arbete så har könet ingen betydelse för utvecklingen, hon anser sig 

ha lika goda förutsättningar som männen på hennes arbetsplats. En tredje kvinna anser 

om könets betydelse; 

 

”Nej, jag tror inte det har nån betydelse, men det finns ju mest manliga 

chefer om man bortser från socialförvaltningen som har kvinnliga 

arbetsledare då överlag. Så är det ju mest män och jag vet inte, men jag 

hoppas ju att det här håller på att förändras.” 

 

Samtidigt som den här kvinnan säger att kön inte har någon betydelse verkar det 

uppstå en viss tveksamhet när hon berättar om det faktiska förhållandet att de flesta 

chefer är män. Vi tror att det dessa kvinnor säger kan vara uttryck för betydelsen av 

de strukturella förhållandena i organisationen. De upplever sig förmodligen inte direkt 

diskriminerade men är ändå medvetna om maktstrukturen. Hur maktstrukturen i en 

organisation ser ut, tillsammans med möjlighetsstrukturen och den faktiska 

fördelningen av en social kategori är avgörande för vad exempelvis kvinnor tror om 

sina möjligheter till exempelvis karriär. Så även om dessa kvinnor inte finner sig 

direkt diskriminerade påverkas de ändå, utifrån Kanters resonemang, av hur makten är 

fördelad.127 Och i Luleå Kommun är det, liksom i många andra kommuner, män som 

har de högsta chefspositionerna.  

 

Enligt Bradleys diskussion kring kön och arbete är kvinnor generellt sett mer 

familjeorienterade än män, vilket bidrar till att män har större möjligheter att satsa på 

arbete och karriär.128  Statistiska rapporter129 visar att det är kvinnor som generellt 

stannar hemma vid föräldraledighet eller om barnen blir sjuka vilket i sin tur kan 

missgynna deras möjligheter till utveckling. Bland kvinnorna i denna studie 

förekommer delade uppfattningar om mammarollens betydelse för utvecklingen i 

arbetet, några tror att kvinnor har sämre möjligheter på grund av att de är mammor 

och förväntas bli mammor. En kvinna uttrycker;  
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”Jag skulle vilja säga att det spelar ingen roll, men jag tror ändå att 

kvinnan tyvärr har nackdelen av att vi föder barn och är hemma med vård 

av barn.”  

 

En annan kvinna framhåller att hennes föräldralediga perioder inte varit till nackdel 

för hennes utveckling i arbetet. Under tiden hon var hemma med barn har hon haft 

kontakt med sitt arbete för att kunna ta del av den utveckling som skett på 

arbetsplatsen. När hon sedan kommit tillbaka till arbetet har hon haft stort stöd från 

sin omgivning vilket medfört att det inte varit några problem att komma tillbaka.  

 

Enligt Kanter är det en vanlig föreställning i samhället att män är mer ambitiösa, 

uppgiftsorienterade och engagerade i sitt arbete än kvinnor, medan kvinnor bryr sig 

mer om de sociala relationerna i arbetet. Kanter anser att dessa föreställningar grundar 

sig i att kvinnor ofta har arbeten där det saknas möjligheter.130 Att män och kvinnor 

skulle skilja sig åt enligt de föreställningar som Kanter beskriver finns det inget stöd 

för bland intervjupersonerna i denna studie. Här finns det både män och kvinnor som 

är ambitiösa och uppgiftsorienterade, på samma sätt som det finns både män och 

kvinnor som betonar vikten av sociala relationer i arbetet. En möjlig förklaring till 

detta kan, med anknytning till Kanter, vara att samtliga intervjupersoner befinner sig 

på arbetsplatser där det finns möjligheter för både kvinnor och män. Flera 

intervjupersoner tror att det i kommunen finns goda utvecklingsmöjligheter för både 

kvinnor och män och en av männen betonar; 

 

”Jag tror att kommunen är ganska bra på att framhålla bägge könen.” 

 

Ålder och utveckling  

På frågan om intervjupersonerna anser att de har behov av att utvecklas i sitt arbete 

framkommer inga skillnader mellan intervjupersonerna med avseende på 

generationstillhörighet. Samtliga intervjupersoner anser sig ha behov av utveckling på 

                                                
130 Kanter (1977/1993)  
 



                            

                                                                                                                                     63                                                                                   

sitt arbete och en kvinna som tillhör den äldre generationen anser om sina 

utvecklingsbehov; 

 

”Ja, absolut, jag vill utvecklas hela tiden. Bara för att man blir äldre så vill 

man inte sluta utvecklas.”  

 

Under intervjuerna ställdes enbart en direkt fråga till intervjupersonerna om ålder, den 

frågan handlade om att intervjupersonen skulle besvara hur hon eller han anser att 

ålder påverkar möjligheten till utveckling. Frågan ställdes så att intervjupersonen 

kunde beskriva hur de allmänt uppfattade detta men flera relaterade till sina egna 

uppfattningar och/eller erfarenheter. På den direkta frågan anser de flesta 

intervjupersoner att ålder nog har en betydelse för utvecklingsmöjligheter och trots att 

det, vilket flera av dem också påpekar, inte borde vara så. En yngre man anser om 

ålderns betydelse; 

 

”Det är klart att ålder påverkar, det gör det säkert överallt, men det ska ju 

inte påverka. Har du kvalifikationer för ditt jobb så ska ju åldern i sig inte 

spela någon roll, men det gör det säkert, exempelvis om man söker 

anställning” 

 

Bland intervjupersonerna i den äldre generationen ger de flesta uttryck för liknande 

uppfattningar om ålderns betydelse. Deras föreställningar är att möjligheterna i 

arbetslivet är begränsade på grund av ålder, i olika situationer, bland annat när det 

gäller att söka andra jobb både inom och utanför organisationen. Flera av 

intervjupersonerna i den äldre generationen konstaterar att det inte längre finns en 

arbetsmarknad för dem, åtminstone inte utanför kommunen och ingen har längre 

några tankar på att byta yrke eller arbetsplats. Det finns också en liknande inställning, 

när frågorna kommer in på utbildningsplaner, då de anser att de är alldeles ”för 

gamla” för att utbilda sig.  

 

Föreställningarna bland de flesta intervjupersoner är att arbetsgivarens prioriteringar 

och de anställdas möjligheter till kompetensutveckling påverkas av ålder. En kvinna 

som tillhör den äldre generationen och har lång anställningstid inom kommunen talar i 

allmänna ordalag och menar att, hur mycket resurser som satsas från arbetsgivaren 
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kan bero på den aktuella åldern hos den anställde. Kvinnan tillägger att hon inte vet 

vad detta beror på men menar att den egna inställningen också har betydelse för 

utvecklingsmöjligheterna; 

 

”Jag skulle tro att man satsar mer på yngre… om det beror på att äldre inte 

efterfrågar, exempelvis utbildning, och man jobbar på tills man får 

pension, kanske, eller så satsar man på yngre för att de är mera 

utvecklingsbara, helt enkelt... men det beror också på den egna 

inställningen, och är man sextio och vill gå på utbildning så tror jag inte 

arbetsgivaren är så cynisk.” 

 

Det är möjligt att kvinnan inte alls är medveten om vad hon faktiskt beskriver, men 

det som sägs kommer väldigt nära Bradleys resonemang om vilka stereotypa 

föreställningar som finns i samhället om människor som befinner sig i olika åldrar. 

Bradley påpekar att äldre anses långsamma, sakna kreativitet och har svårt att anpassa 

sig till förändring, medan yngre människor är mer rörliga och lättare tar till sig 

exempelvis förändringar.131 En av kvinnorna från den äldre generationen menar att det 

kan vara svårt på arbetsmarknaden både för äldre och yngre och talar också om en 

ideal ålder, när möjligheterna är som störst. 

 

”Ja, tyvärr så är det ju så att efter 45 så är det jättesvårt att få nåt jobb. 

Varför förstår jag inte, många gånger, det är ju då alla ungar är stora och 

man har möjligheter. Om man är för ung kan det också vara svårt, man 

misstror ungdomar, så du ska väl vara mellan trettio och fyrtio för att få 

störst möjligheter.”  

 

Det finns också de som inte har någon uppfattning om ålderns betydelse när den 

direkta frågan ställs. En kvinna, född på 40-talet, anser att åldern inte har någon 

betydelse när det gäller utvecklingsmöjligheter i allmänhet. Kvinnan påpekar under en 

annan del av intervjun att det är viktigt att arbetet känns meningsfullt och att man 

hänger med i den utveckling som sker i arbetet, vilket hon anser blir svårare när man 

blir äldre. I intervjuerna framkommer ändå att ålder är positivt, speciellt i samband 

                                                
131 Bradley (1996) 
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med att intervjupersonerna talar om erfarenhet. En kvinna i den yngre generationen 

arbetar tillsammans med flera personer som är äldre och berättar att de har roligt och 

att det finns mycket att lära av den äldre generationen. Kvinnan anser att ålder är 

något positivt och uttrycker; ”det är alltid bra att ha erfarenhet också”. 

 

Flera av intervjupersonerna från den yngre generationen har positiva upplevelser som 

kan förknippas med just deras ålder. De yngre relaterar oftare till sig själv och sina 

egna erfarenheter under intervjun, kanske för att de, som tillhörande den yngre 

generationen av anställda, ofta bemöts positivt från omgivningen. Det vi redan vet och 

som enligt Bradley är en utav anledningarna till att den yngre generationen är mer 

attraktiv på arbetsmarknaden än den äldre generationen är att de anses tillföra och 

behärska ny kunskap i form av exempelvis ny informationsteknologi.132  En man som 

tillhör den yngre generationen och har arbetat i kommunen en kortare tid anser att 

åldern inte har någon betydelse för de egna möjligheterna utan det som är 

begränsande är istället den egna inställningen. En annan man ur den yngre 

generationen säger sig ha positiva erfarenheter av ålder; 

  

”Det känns väl som att de lyssnar väldigt mycket på mig, det känns som 

att de gör det för att jag är litet yngre och det känns positivt, att jag har 

nya idéer och är kreativ.” 

 

Flera av intervjupersonerna ur den yngre generationen hade liknade uppfattningar om 

ålderns betydelse i olika sammanhang. Uttryck som framkom under intervjuerna var; 

”är man ung och hungrig kanske man tar för sig mer” och någon ansåg att unga; 

”tillför någonting nytt till kommunvärlden”.  

 

Avslutningsvis... 

... vill vi poängtera att resultatet är en kort sammanställning som visar några få citat 

bland allt intressant som intervjupersonerna berättat. Alla intervjuer har bidragit till 

viktiga slutsatser, en del intryck, uppfattningar och nya frågeställningar. Detta 

presenteras i den avslutande diskussionen.  

                                                
132 Bradley (1996) 
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Diskussion 

Syftet med denna studie är att undersöka vilka möjligheter som finns till individuell 

utveckling i en organisation. De övergripande frågeställningarna är vad individuell 

utveckling är och vad som möjliggör individuell utveckling för de anställda. Tanken 

är också att undersöka vilken betydelse möjligheten till utveckling har för de anställda 

samt att synliggöra faktorer som är av betydelse för individens utveckling i 

organisationen. Studien antar även ett jämlikhetsperspektiv med avseende på ålder 

och kön.  

 

Utifrån den teoretiska referensramen har begrepp som har betydelse för resultatet och 

den avslutande diskussionen vuxit fram. Begreppen kompetens, utveckling, 

möjligheter, utmaningar, ansvar, utrymme, reflektion, behov och organisationskultur 

är centrala och har tillsammans med begreppen uppåtriktade befattningsbyten och 

ökad kvalifikation eller karriär och kompetensutveckling begreppsliggjort vad 

individuell utveckling är och betyder för de anställda i organisationen.  

 

I det här kapitlet försöker vi sammanfatta studien bland annat genom att föra fram det 

viktigaste ur resultatet, diskutera kring detta samt avsluta med kommentarer och 

slutsatser vi kommit fram till.  

Individuell utveckling 

Med studien ville vi få mer kunskap om vad intervjupersonerna gav för innehåll till 

begreppet individuell utveckling och vilken betydelse utvecklingsmöjligheter har för 

dem. Vad intervjupersonerna säger kan sammanfattas som att individuell utveckling 

är personligt och kan se väldigt olika ut, intervjupersonerna menar också att 

utvecklingsbehovet är olika beroende på var någonstans den anställde står i sin 

utveckling. Intervjupersonerna framför även att de utvecklingsmöjligheter som 

erbjuds av arbetsgivaren måste utgå från varje anställds enskilda behov av utveckling.  

 

Trots olika sätt att uttrycka det på, kan vi se tydliga likheter mellan det 

intervjupersonerna lägger in i begreppet individuell utveckling och för de flesta av 

intervjupersonerna handlar individuell utveckling om kompetensutveckling. 

Kompetensutveckling, genom olika kurser och utbildningar, är det mest vanliga som 
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intervjupersonerna förknippar individuell utveckling med. Här tror vi att de flesta av 

intervjupersonerna inte gör en tydlig distinktion mellan sin personliga utveckling i 

arbetet och den rent yrkesmässiga utvecklingen i arbetet. Medan vi som författare 

förväntade oss att kompetensutveckling bara skulle vara en dimension av vad som 

ryms inom begreppet individuell utveckling. Vidare diskussion kring detta gör vi 

under rubriken ”kompetensutveckling och karriär”. 

Ett utmanande och ansvarsfullt arbete 

Ytterligare en intressant aspekt som vi funnit kring arbete och utveckling är att arbetet 

måste kunna erbjuda nya utmaningar och innehålla ansvar för att arbetet ska kännas 

utvecklande för den anställde. Den slutsatsen drar vi dels av att intervjupersonerna 

gärna vill koppla utveckling i arbetet till att innehålla både utmanande och 

ansvarsfulla arbetsuppgifter. För flera av intervjupersonerna betyder eget ansvar och 

nya utmaningar i arbetet detsamma som att ha ett spännande och utvecklande arbete.  

 

Vilken betydelse utmaningar och ansvar har för de anställda förklaras och synliggörs 

med stöd av Argyris teori om människors mål med arbetet.133 Argyris menar att 

människan i organisationen kan uppnå arbetstillfredsställelse om de har ett arbete som 

innehåller utmaningar och ansvar. Utifrån Argyris tankegångar har vi kunnat sätta ord 

på det vi kanske egentligen vetat och förväntat, samt att vi har kunnat definiera 

intervjupersonernas upplevelser av vad individuell utveckling är.  

Utrymme och möjligheter 

På frågan vad som möjliggör individuell utveckling har vi funnit att kompetens eller 

förmåga till reflektion är nödvändigt för den anställdes utvecklingsmöjligheter. 

Reflektion över sin situation och tankar som vad vill jag, vilka möjligheter finns och 

vad har jag behov av, är viktiga frågor för den anställde och är en grundförutsättning 

för individuell utveckling. Den anställde måste själv inneha kompetensen för att 

kunna ta tillvara de möjligheter som finns i en organisation.  

 

Reflektion hos den anställde uppstår bland annat i mötet med omvärlden, det vill säga 

i mötet med andra utanför den egna organisationen.  Den anställde jämför sina egna 

                                                
133 Argyris (1966) 
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möjligheter till utveckling med utvecklingsmöjligheterna för anställda i andra 

organisationer och företag.  

Medarbetarsamtal 

Vi har också kunnat konstatera att medarbetarsamtal, eller utvecklingssamtal som en 

del intervjupersoner benämner det, är ett avgörande tillfälle för den anställde att 

reflektera inför samtidigt som det är ett tillfälle att framföra sitt behov av utveckling. 

Medarbetarsamtal kan också ses som ett utrymme som skapats i organisationen och 

det som framkommer kring detta med medarbetarsamtal genom intervjuerna är att det 

är viktigt att samtalen är fokuserade på utveckling och utvecklingsmöjligheter samt att 

de är kontinuerliga.  

 

Efter att ha bearbetat intervjuerna med utgångspunkt i Argyris tankegångar om 

utrymme i organisationen134 har vi kommit fram till att även medarbetarsamtal är en 

viktig förutsättning för att anställda skall ges utvecklingsmöjligheter. Här är det dock 

viktigt att de fungerar på så sätt att medarbetarsamtalen fokuserar på det som är 

nödvändigt för den anställdes utveckling och inte på annat.  

Ledarskap 

En annan viktig förutsättning för den anställdes utvecklingsmöjligheter är ledarskapet.  

Intervjupersonerna uttrycker att chefer och ledare har betydelse för deras 

utvecklingsmöjligheter och det intervjupersonerna värdesätter som viktiga kvaliteter 

hos en ledare är främst lyhördhet. Intervjupersonerna framhåller också vikten av att 

ledaren kan visa uppskattning av det arbete som utförs, även om de anställda ofta 

också får uppskattning på annat sätt. 

 

Att det skett en förändring av ledarens roll blir tydlig vid en jämförelse med det 

ledarskap som Argyris beskriver i samband med den rationella organisationen från 

1967. I den rationella organisationen tillsätts ledaren utifrån sin förmåga att kunna 

sätta upp mål och koordinera arbetet i organisationen.135 Idag är det mer vanligt att de 

anställda är delaktiga i målsättning och planering av verksamheten vilket kräver andra 

kvaliteter av ledaren.   

                                                
134 Argyris (1966) 
135 Argyris (1967) 
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Organisationskultur 

Allt som berättats av intervjupersonerna ryms innanför organisationen och dess 

väggar. Formerna för medarbetarsamtal, ledarskapet och den personalutveckling som 

bedrivits i Luleå kommun under årtionden, liksom i andra organisationer, påverkas av 

den rådande organisationskulturen.  

 

När det gäller karriär och karriärmöjligheter vet vi att organisationskulturen136 

påverkar människors förväntningar. Det kan vara så att det traditionsenligt är kurser 

och utbildningar som är formen för individuell utveckling som erbjuds medan 

karriärmöjligheter inte är något som det öppet nämns någonting om. Den rådande 

kulturen är, enligt tidigare forskning som Alvesson och Billing tar upp, sällan 

ifrågasatt och ses ofta som självklarheter, det som händer i organisationen ses som 

någonting givet och de anställda kan ha svårt att ifrågasätta och se situationen på ett 

annorlunda sätt.137      

Kompetensutveckling och karriär 

I inledningen till denna studie lade vi fram vår förförståelse för vad individuell 

utveckling är. Våra föreställningar var att individuell utveckling främst innehåller 

komponenterna kompetensutveckling och karriär, detta påverkar i sin tur våra 

förväntningar och därmed studien. Föreställningarna bygger på egna antaganden och 

är till stor del också grundade i le Grands definition av personalutveckling, dels som 

möjlighet till ”ökade kvalifikationer och ansvar”, dels som möjlighet till ”uppåtriktade 

befattningsbyten”.138 Det innehåll intervjupersonerna ger individuell utveckling skiljer 

sig från våra förväntningar och de uttrycker främst kompetensutveckling genom 

utbildningar och kurser som individuell utveckling. Det märks inte minst när de talar 

om sina möjligheter till utveckling, då de nästan uteslutande talar om möjligheten till 

utbildningar och kurser av olika slag.  

 

Den här upptäckten betyder inte att vi överger vår inledande tanke om vad individuell 

utveckling är. Här ser vi däremot Kanters tes att människor påverkas av 

                                                
136 Abrahamsson och Andersen (2000) 
137 Alvesson och Billing (1999) 
138 le Grand (1993) 
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möjlighetsstrukturen139 som en förklaring till varför ingen av intervjupersonerna ser 

karriär som en del av individuell utveckling. Kanter menar att människor påverkas av 

hur det faktiskt ser ut i organisationen. Här är våra tankar att det i organisationen inte 

finns tydliga karriärvägar, få kvinnliga chefer och låg inre rörlighet, det vill säga att 

det finns få verkliga exempel i organisationen på andra anställda som gjort karriär.  

 

Det här sammantaget påverkar de anställdas förväntningar. De anställda förväntar sig 

inte att det finns möjligheter att avancera, och därför ser de inte heller karriär som en 

utvecklingsmöjlighet. Det här är en möjlig en förklaring till varför ingen av 

intervjupersonerna ser karriär som en del av individuell utveckling.  

Betydelsen av kön och ålder 

I intervjuerna framkommer att få intervjupersoner upplever sig begränsade på grund 

av könstillhörighet eller sin aktuella ålder. Däremot finns det allmänna föreställningar 

om att kön och ålder kan vara begränsande och påverka den anställdes 

utvecklingsmöjligheter. Vi gör tolkningen att intervjupersonerna inte upplever någon 

typ av direkt diskriminering, samtidigt som vi anser att intervjupersonerna ändå 

påverkas av strukturella förhållanden i organisationen, exempelvis att de flesta chefer 

är män. Föreställningarna tyder på att de strukturella begränsningarna är av stor 

betydelse, vilket också stöds av Kanters teori; att möjlighetsstrukturen140 påverkar vad 

de anställda tror om sina möjligheter.  

  

När det gäller ålderstillhörighet så känns det i detta sammanhang viktigt att lyfta fram 

att utvecklingsbehovet uttrycks lika starkt bland de olika ålderskategorierna. 40-

talisterna upplever behovet av utveckling på samma sätt som 60-talisterna, människor 

vill fortsätta att utvecklas även då de blir äldre. Det kan snarare vara så att 

utvecklingsinsatserna måste ökas för anställda med högre ålder och lång 

anställningstid, för att dessa anställda inte skall tappa motivationen att arbeta och för 

att motverka uppkomsten av åldersdiskriminering.  

                                                
139 Alvesson och Billing (1999) 
140 Kanter (1977/1993) 
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Reflektioner och kommentarer 

Förhoppningen med denna studie är att väcka nya tankar och urskilja mönster och den 

reflektion vi gör, när vi ser till vilka mönster som framträder, är att intervjupersonerna 

uttrycker sig olika beroende på vilka arbetsuppgifter de har. Särskilt orden kompetens 

och kompetensutveckling förekommer oftast hos vissa intervjupersoner och främst 

bland dem som arbetar med ekonomi och teknik. Det kan vara så att man inom dessa 

yrken har en tradition att använda dessa uttryck, men det kan också vara så att de här 

delarna av kommunens verksamhet har en högre förändringstakt och de som arbetar 

med de här arbetsuppgifterna är vana vid ständig kompetensutveckling för att arbetet 

kräver det. Utifrån Argyris resonemang om människan i den rationella 

organisationen141 handlar det här i hög grad om utveckling av de anställdas 

yrkeskompetens och risken är att de anställda endast har möjlighet att utveckla och 

använda en del av sina kunskaper.   

 

Flertalet gånger under intervjuerna förekommer också uttryck som att ”få gå” och ”få 

åka” i samband med att intervjupersonerna talar om sina utvecklingsmöjligheter. 

Uttrycken ”få gå” och ”få åka” kan vara uttryck som visar att intervjupersonernas 

utvecklingsbehov begränsas av de ekonomiska resurser som finns att tillgå och hur 

resurserna fördelas i organisationen. Det kan tänkas att vissa delar prioriteras framför 

andra, exempelvis verksamhet som har en högre synbar förändringstakt, såsom inom 

de tekniska områdena. De begränsade ekonomiska resurserna innebär också att 

utbildningarna måste fördelas rättvist mellan de anställda på en arbetsplats, vilket kan 

medföra att det inte alltid är de anställda med störst utvecklingsbehov som ”får gå” en 

viss utbildning.   

 

En annan reflektion som vi gör är om benämningen medarbetare. De flesta anställda, i 

de flesta organisationer, benämns idag medarbetare och på något sätt har det som 

tidigare oftast benämndes som utvecklingssamtal blivit medarbetarsamtal. Här anser 

vi att det skulle vara bättre att använda benämningen utvecklingssamtal för att 

fokusera på individuell utveckling. Vårt intryck är att medarbetarsamtal är svårt att 

definiera och kan ofta handla om en mängd andra frågor än om den anställdes 

utvecklingsmöjligheter.  

                                                
141 Argyris (1967) 
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Jämförelse med statistik och forskningsresultat 

Det finns statistik som visar att det generellt är män som har ledarpositionerna och det 

finns tidigare forskning som visar att kvinnor missgynnas142 och har sämre 

utvecklingsmöjligheter än män i arbetslivet.143 Teorin genom Kanter och Bradley 

beskriver att det är män som uppfattas som mer ambitiösa144 och att det är män som 

oftast satsar på arbetet och gör karriär.145 Med tanke på detta förväntade vi oss att fler 

intervjupersoner, särskilt män, skulle tala om karriär som utvecklingsmöjligheter, i 

samband med frågan om individuell utveckling.  

 

Det vi förväntade oss stämmer inte överens med det som framkommer i vår studie, i 

resultatet framgår att det är få intervjupersoner som förknippar karriär med individuell 

utveckling och att det är fler kvinnor än män som säger att de kan tänka sig att göra 

karriär. I det här sammanhanget blir det tydligt att kvalitativa forskningsresultat inte 

behöver stämma överens med det som tidigare forskning pekar på, samtidigt kan vi 

inte heller genom det denna studie visar förkasta tidigare forskningsresultat. Den 

kvalitativa forskningsmetoden är istället bra på att visa det unika och avser främst att 

belysa och väcka nya frågeställningar kring ett fenomen.   

 

Tidigare forskning146 visar att de anställdas utvecklingsmöjligheter är relativt stora 

inom offentlig förvaltning, vilket överensstämmer med de uppfattningar som 

intervjupersonerna har om sina utvecklingsmöjligheter i 

kommunledningsförvaltningen. De anställda relaterar då möjligheterna de har idag till 

tidigare arbeten de haft, både inom privat och offentlig sektor, och gör bedömningen 

att de idag har goda utvecklingsmöjligheter. En genomgående uppfattning som vi får 

av intervjupersonerna är att kommunen är en trygg arbetsplats som på lång sikt kan 

erbjuda utvecklingsmöjligheter utan att det direkt ska ge någon ekonomisk vinst.  

 

Den tidigare forskningen visar också att de anställdas utvecklingsmöjligheter är större 

på mindre arbetsplatser än på stora och att möjligheterna oftast är sämre i de delar av 

organisationen som består av skola och omsorg. Det sistnämnda menar le Grand kan 

                                                
142 Niska och Sjökrantz (1999:33)  
143 le Grand (1993) 
144 Kanter (1977/1993) 
145 Bradley (1996) 
146 le Grand (1993) 
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förklaras av att dessa områden är kvinnodominerade.147 Intervjupersonerna i denna 

studie arbetar inom en förhållandevis liten förvaltning med 180 anställda och deras 

upplevelse är att de har goda utvecklingsmöjligheter i jämförelse med anställda som 

arbetar i större förvaltningar, inom kommunen. Detta stärker le Grands slutsats att 

mindre arbetsplatser har större möjligheter än stora arbetsplatser. 

 

 I det här sammanhanget bör nämnas att slutsatserna från den tidigare forskningen 

bygger på en definition av personalutveckling som gör en åtskillnad mellan dels den 

anställdes möjligheter till ökad kvalifikation och ansvar i arbetet och dels möjligheten 

till uppåtriktade befattningsbyten148. Den åtskillnaden är inte tydlig hos de intervjuade 

personerna i denna studie men resultatet beskriver intervjupersonernas upplevelse och 

den är jämförbar med tidigare forskning. 

Intervju som metod 

Det vi lärt oss genom att använda intervju som metod är att det är en fördel att 

intervjupersonerna är många, det stärker studiens validitet och reliabilitet. Att studiens 

validitet och reliabilitet stärks motiverar vi med att, det en intervjuperson berättar, 

oftast kan återfinnas i flera av de andra intervjupersonernas berättelser. Vid den 

närmare analysen kunde vi bestämma vad som är gemensamt för de flesta och 

samtidigt upptäcka det som är unikt. Det logiska resonemanget var att det som de 

flesta intervjupersoner pratade mycket om skulle ringas in som de mest betydelsefulla 

beståndsdelarna av individuell utveckling.   

 

Intrycket av intervjuerna är att det ibland är svårt för intervjupersonerna att berätta om 

sina egna upplevelser. Däremot är det lättare för intervjupersonerna att prata om hur 

de föreställer sig att det kan vara för andra. Det kan vi sammanfatta med att det är en 

fördel, att som i denna studie använda många frågor och att intervjupersonerna ombes 

att berätta om sina uppfattningar i allmänhet. Vår tanke är att det kan vara svårt att se 

till sig själv och sin egen situation och tala om det, däremot kan det vara lättare att se 

på någon annans situation. 

                                                
147 le Grand (1993) 
148 a.a. 
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Förslag på fortsatt forskning 

I och med att det inte finns någon tidigare forskning som direkt fokuserar på de 

anställdas upplevelser av individuell utveckling och dess betydelse, har studien varit 

intressant att genomföra. Att området är relativt outforskat har ställt oss inför speciella 

problem och innebär att vi inte har någon tidigare forskning att direkt stödja oss på. 

Istället drar vi paralleller till den forskning som finns om personal- och 

kompetensutveckling för att försöka ”översätta” detta till individuell utveckling.  

 

Den här studien skulle vara intressant att följa upp med fler studier i ämnet eftersom 

den inte bara lett till mer kunskap utan också har öppnat för fler och nya frågor om 

individuell utveckling. Jämförande studier mellan olika grupper och longitudinella 

studier där man jämför arbetets utveckling över tid hade exempelvis kunnat belysa 

betydelsen av utvecklingsmöjligheter för vår hälsa. Det vore också intressant att 

specifikt studera organisationskultur och dess betydelse för utvecklingsmöjligheter i 

en organisation, exempelvis genom att jämföra utvecklingsmöjligheterna mellan 

arbetsplatser som anses ha en ”traditionell” respektive ”modern” kultur.  

Förbättringsområden  

Eftersom det är viktigt både för Luleå kommun, men också för andra kommuner att 

kunna erbjuda anställda goda utvecklingsmöjligheter, tror vi att det är bra med ett 

systematiskt personalutvecklingsarbete. exempelvis genom att införa ett särskilt 

personalutvecklingsprogram.  

 

Ett sådant skulle inte bara ange riktlinjerna för personalarbetet, utan skulle också 

medverka till att fler anställda skulle reflektera över utveckling och vilket 

utvecklingsbehov de har. Tydliga karriärvägar är bra och kan verka motiverande för 

anställda som har viljan att leda. Det skulle i en stor organisation vara möjligt att satsa 

på utbildning för de som i framtiden är intresserade av någon typ av chefsbefattning, 

på så sätt skulle man också kunna lösa en del av framtidens rekryteringsbehov. 

 

I studien framgår att medarbetarsamtal och ledarskap är två enskilda faktorer som 

påverkar individen och fungerar som viktiga förutsättningar för individens möjlighet 

till utveckling i organisationen. Ett förslag är att ge alla anställda kunskap och 

information om medarbetarsamtal och vad de ska syfta till och här har chefen en 
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betydande roll. Ytterligare aspekter kring detta är att det ska vara enkelt och naturligt 

att samtala om utveckling när det gäller yrkeskompetens men också när det gäller 

personlig utveckling i andra sammanhang såsom karriär, utökat ansvar eller nya 

utmaningar. Flera intervjupersoner uttryckte bland annat önskemål om upprättandet 

av kompetensbank, andra pratade om personlig planering och målsättning men också 

om uppföljning. Vilket tyder på att det finns ett behov av en systematisk metod när 

det gäller utvecklingssamtal eller medarbetarsamtal, konkret kan det handla om att 

dokumentera, planera, genomföra och följa upp samtalen med de anställda.   

 

Inledningsvis ställdes frågan hur människor påverkas av organisationer och en tanke 

är att människor som har möjligheter till utveckling i den organisation där de arbetar 

både inom och utanför sin aktuella yrkesposition skulle påverkas positivt. I 

förlängningen skulle goda utvecklingsmöjligheter bland annat kunna leda till friska, 

kreativa, lojala och kompetenta anställda. Satsningar på utvecklingsmöjligheter skulle 

också få en dubbel effekt i form av att fler skulle attraheras av att arbeta i 

organisationen samtidigt som det skulle bli alltför kostsamt för den som redan är 

anställd att byta till en annan arbetsgivare. 

Slutsats 

De teorier som beskrivs i den teoretiska referensramen av Argyris, Kanter och Whyte 

leder till insikten att individens största behov eller drivkraft i organisationen är viljan 

att utvecklas. I intervjuerna framkommer föreställningar om att det finns människor 

som ”inte vill utvecklas” och vill man inte så ska man inte ”behöva utvecklas”. Vi tror 

att alla människor har behov av att utvecklas, men att utvecklingsbehoven varierar 

mellan människor. Vilket innebär att exempelvis kurser och utbildningar måste 

anpassas efter de anställdas behov. För övrigt kan människor som arbetar eller har en 

anställning inte välja när de handlar på organisationens vägnar, en anställning 

förutsätter att du utvecklas, eftersom arbetet aldrig är statiskt, utan ständigt förändras i 

takt med att organisationen, tekniken och samhället förändras. Varför människor inte 

alltid känner sig i takt med organisationen gestaltas av Ahrne som menar att 

människor som handlar på uppdrag av organisationen blir starkare på grund av de 

kollektiva resurserna. Men människorna kan också känna att deras handlande blir 



                            

                                                                                                                                     76                                                                                   

rutinmässigt och det stämmer inte alltid överens med individens känslomässiga 

värderingar.149  

 

Nu när det är dags att knyta ihop allt vi lärt oss under denna studie kan vi också svara 

”ja” på den fråga vi ställde i inledningen till studien, då vi frågade oss om; individuell 

utveckling är något som sker om man vill, om man får, om man kan eller om man 

vågar.150 Individens utvecklingsmöjligheter i organisationen handlar om möjligheten 

till utveckling av sin yrkeskompetens, möjlighet till karriär, möjligheter till eget och 

utökat ansvar samt ett arbete som ständigt erbjuder nya utmaningar.  Viktiga 

förutsättningar för att den anställde ska uppnå detta är att det finns fungerande former 

för utvecklingssamtal och en ledare som innehar kunskap om de här behoven, men det 

förutsätter också egen kompetens eller förmåga att tänka; vad vill jag? Samtidigt som 

det måste finnas utrymme i organisationen. 

 

Intervjuerna med de anställda, tidigare forskning och teorin har tillsammans lett fram 

till slutsatsen i studien som visar att det viktiga både för organisationer och 

människorna i organisationen är att det finns möjligheter. Den anställde måste också 

ges möjligheter att utvecklas både inom och utanför sin yrkesposition. Med stöd av 

teori, bland annat genom Kanter och Whyte, som framhåller betydelsen av 

utvecklingsmöjligheter151har studien letts in på tankegångar om vikten att de anställda 

i en organisation ges möjligheter att utvecklas, inte bara med kvalitetsökning av den 

kompetens de har utan också genom att ha möjlighet till ”uppåtriktade 

befattningsbyten”152 i organisationen.  

 

Att det ska finnas möjligheter syftar till att den anställde åtminstone måste kunna 

förvänta sig att möjligheten finns om han eller hon vill och den möjligheten är av stor 

betydelse för motivationen att arbeta vidare i organisationen. Titeln ”Det måste finnas 

möjligheter” är citerat från en av intervjupersonerna i denna studie och fungerar som 

en bra sammanfattning av de slutsatser vi kommit fram till.  

 

.  
                                                
149 Ahrne (1999) 
150 Granberg (2003)  
151 Kanter (1977/1993) Whyte (1957/2002) 
152 le Grand  (1993) 
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Vill du ingå, som intervjuperson, i vår studie om individuell utveckling? 
 
Hej, vi är två studenter vid Luleå Tekniska Universitet som just nu arbetar med  
vårt examensarbete, en C/D- uppsats i sociologi, som skall vara färdigställd  
för att presenteras i januari 2005. Vårt forskningsområde är arbetslivs- och  
organisationsutveckling och i denna studie har detta avgränsats till att handla  
om individens möjligheter till utveckling i organisationen.  
 
 
Vi anser att just arbetslivsutveckling är ett viktigt forskningsområde i dag då  
tider av effektivisering och rationalisering präglar vårt samhälle, samt  
påverkar vårt arbete och liv. Syftet med studien är att få mer kunskap om  
individuell utveckling och ge det ett innehåll men det finns också ett syfte  
att få en ökad förståelse för individens behov, möjligheter och hinder för  
individuell utveckling i arbetslivet. Studien skall bygga på intervjuer bland  
ett antal anställda i Luleå kommun och du som anställd i en del av  
kommunledningsförvaltningen har valts ut för att ingå i studien som en av dessa 
intervjupersoner,  
 
Det är helt upp till dig att avgöra om du vill medverka men det är av största  
betydelse för vår vidare forskning att du kan och vill delta. Det är enbart vi,  
Anette och Linda, som gjort urvalet för intervjuerna så ingen annan i  
organisationen vet att vi kontaktar just dig. Intervjuerna är tänkta att bandas  
och som intervjuperson garanteras du fullständig anonymitet eftersom bandningen  
av intervjun efteråt renskrivs och bandet därefter förstörs samt att intervjun  
kommer att bearbetas vidare under ett arbetsnamn. Skulle det kännas obekvämt  
att intervjun bandas kan enbart anteckningar föras. Tiden för intervjun är  
beräknad att ta cirka en timme och intervjuaren kommer att följa en intervjumall,  
tid och plats för intervjun kan vi komma överens om tillsammans.  
 
För att komma vidare med studien funktionsmässigt hade vi tänkt oss att du när  
du läst detta brev bekräftar att du har fått det.  Efter någon dag, under vecka  
21 eller 22, den 17 till och med den 29 maj, ringer vi upp dig för att du  
skall kunna svara på om du vill delta i intervjun. Har du ytterligare frågor  
eller synpunkter kring detta kan du passa på att fråga då eller skicka  
frågan/frågorna via e-post. 
 
För övrigt är vår referens i er organisation Nina Bernhardsson och Ing-Mari Åberg vid 
kompetensförsörjningsenheten.  
 
Med vänlig hälsning Linda Agnér och Anette Fors 
 
 
Våra e-post adresser är: 
 
linnas-6@student.luth.se  
antfor-0@student.luth.se
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Intervjumall 

Bakgrundsfrågor 

1. Vilken tjänstebenämning har du? 

2. Hur länge har du haft den här anställningen? Total anställningstid i 

kommunen, förvaltningen? 

3. Hur rekryterades du till det arbete du har idag? 

4. Blev du rekommenderad tjänsten? I sådana fall av vem? 

5. Vilka var kraven på utbildning, yrkeserfarenhet när du anställdes? 

6. Hur ser din nuvarande familjesituation ut? Hur påverkar familjen ditt arbete? 

7. Hur ser dina arbetstider ut? Arbetar du hel/deltid? 

8. Har du varit borta från ditt arbete under en längre period, ex v vid 

barnledighet, sjukskrivning, tjänstledighet? 

Temaområden 

Beskrivning av arbetet 

9. Beskriv ditt arbetes innehåll, vad är dina dagliga arbetsuppgifter? 

10. Upplever du att ditt arbete blivit mer kvalificerat, har du fått mer ansvarsfyllda 

arbetsuppgifter eller har det förändrats på något annat sätt sedan anställningens 

början, i sådana fall på vilket sätt? 

11. Om du fick möjlighet att förändra dina arbetsuppgifter, vad skulle du förändra 

då? 

 

Förväntningar på arbetet  

12. Vilka förväntningar hade du på arbetet innan anställningen? Anser du att dessa 

infriats? 

13. Vilka förväntningar har du på arbetet idag? 

14. Vilka förväntningar har du på ditt arbete de närmaste åren? Lön, titel, 

förändrade arbetsuppgifter, möjlighet att påverka? 

 

Definition av individuell utveckling  

15. Vad betyder individuell utveckling för dig – generellt - för arbetsgivaren?
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16. Anser du att du har möjlighet till utveckling i ditt arbete? I sådana fall på 

vilket sätt? 

17. Upplever du att det finns begränsningar för din utveckling i arbetet? Hur? 

18. Är du nöjd med din egen utveckling? Har du behov av att utvecklas inom ditt 

arbete? Hur, när och till vem kan du framföra dina behov av utveckling?  

19. Personalutveckling, är det något som återkommer kontinuerligt i exempelvis 

medarbetarsamtal? (personalmöten) Vad fungerar bra? Vilka problem finns? 

20. Hur följer man upp/utvärderar dina utvecklingsmöjligheter?  

21. Vilken betydelse har arbetslaget för din utveckling?  

22. Pratar arbetsgruppen, kollegor med varandra exempelvis på kafferasterna om 

vilka möjligheter som finns till utveckling? 

 

Arbetstrivsel/motivation 

23. Trivs du med ditt arbete? Anser du att du får arbetstillfredsställelse inom ditt 

yrke? 

24. Vad är viktigt för trivsel och motivation i arbetet?  Vilken betydelse har 

arbetet, arbetskamrater, lön och andra typer av belöningar? 

25. Känner du att du får uppskattning och stöd i ditt arbete? I sådana fall av vem? 

Chef, medarbetare, familj, kundkontakter? 

 

Ansvar och delaktighet över det egna arbetet 

26. Vem delegerar arbetsuppgifterna till dig? 

27. Beslutar du själv eller arbetsgruppen hur arbetet skall utföras?  

28. Känner du dig delaktig i beslut som fattas på din arbetsplats? 

29. Är ditt arbete styrt av skrivna regler och rutiner? (arbetsbeskrivning)  

30. Eller har du själv möjlighet att påverka innehållet? På vilket sätt? 

 

Arbetsbelastning 

31. Upplever du att arbetsgivaren ställer höga krav på flexibilitet och omställning, 

har du ”splittrade arbetsuppgifter”?  

32. Känner du att du får tid för att slutföra dina arbetsuppgifter? 

33. Är arbetsbelastningen alltid densamma? Förekommer arbetsrotation, byte av 

arbetsuppgifter? Täcker ni upp och hjälper varandra?
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Utbildning externt/internt 

34. Kan du beskriva din utbildningsbakgrund? 

35. Saknar du någon utbildning eller kompetens i ditt yrke? I sådana fall vilken? 

Vilka konsekvenser får det? 

36. Har du genomgått någon typ av utbildning i kommunen? Exempelvis 

introduktionsutbildning, kurser, seminarier, temadagar, föreläsningar eller 

annan typ av internutbildning?   

37. I vilken omfattning? Anser du att detta varit för lite eller för mycket? I så fall, 

på vilket sätt? Vad var bra vad kan förbättras? 

38. Har du möjlighet till utbildning inom din nuvarande anställning? I sådana fall 

vilken typ av utbildning/inriktning?  

39. Har du genomgått någon annan utbildning utanför kommunen under din 

anställningstid? I sådana fall vilken typ av utbildning? 

40. Har du planer på (eller skulle du vilja) att vidareutbilda dig? I sådana fall 

vilken typ av utbildning? 

 

Karriär 

41. Vilka är dina personliga mål och framtidsplaner (på arbetet - privat)? 

42. Vilka är dina tidigare arbetserfarenheter i eller utanför kommunen?  

43. Har du alltid arbetat inom offentlig förvaltning eller även inom privat? 

44. Om du haft annat arbete, vilken var anledningen till att du slutade? 

45. Om du haft samma arbete hela tiden, vilken är anledningen till att du stannat 

kvar? 

46. Har du någon gång under din nuvarande anställning sökt ett annat arbete hos 

någon annan arbetsgivare? Eller hos samma arbetsgivare? 

47. Vad anser du om dina karriärmöjligheter eller möjligheten att byta till annat 

arbete inom kommunen eller utanför LK?  

48. Vilken betydelse har din närmaste chef för utbildning, kompetens och 

karriärutveckling i ditt arbete?  

49. Upplever du att du har möjlighet att påverka dina medarbetares utveckling i 

arbetet? På vilket sätt? 
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Förväntningar, attityder och föreställningar om arbetet 

50. Vilka är dina föreställningar om utvecklingsmöjligheter i privat jämfört med 

offentlig sektor? 

51. Anser du att dina kvalifikationer eller din kompetens svarar mot 

arbetsgivarens förväntningar på arbetsuppgifterna? 

52. Hur anser du att LK bättre skulle kunna ta tillvara din och andra anställdas 

personliga kompetens?  

53. Hur upplever du att arbetsgivarpolitiken, när det gäller personalutveckling, har 

förändrats? I kommunen, det som syns i olika typer av medier? 

54. Avslutningsvis, hur uppfattar du att följande faktorer påverkar möjligheten till 

individuell utveckling i arbetet; kön, utbildningsbakgrund, ålder, 

anställningstid, arbetsledande/icke arbetsledande befattning, nationell 

bakgrund, arbetstidsomfattning, arbetstidsförläggning, del av kommunen du 

arbetar i? 

 

55. Är det något du känner att du vill tillägga? 
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Fråga 54. Hur uppfattar du att följande faktorer påverkar 
möjligheten till individuell utveckling i arbetet?   
 

1. kön 

 

2. utbildningsbakgrund 

 

3. ålder 

 

4. anställningstid 

 

5. arbetsledande/icke arbetsledande befattning 

 

6. nationell bakgrund 

 

7. arbetstidsomfattning 

 

8. arbetstidsförläggning 

 

9. arbetsplatsen eller del av kommunen man arbetar i 
 
 
 




