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Problem Hur bör ett företag gå tillväga för att medarbetare och organisationskultur 

ska samspela med strategin? Vilka problem och möjligheter uppkommer 
när medarbetare, strategi och kultur ska anpassas till varandra? 

 
Syfte Genom att utgå från Strategi-Medarbetare-Kultur-modellen (Larsson et al 

2003) ämnar vi utifrån ett fallföretag undersöka om och hur medarbetare, 
organisationskultur och strategi samspelar i en förändringssituation. Vi 
vill undersöka vilka möjligheter och problem företag ställs inför då 
passform mellan de tre delarna ska uppnås. 

 
Metod Utgångspunkten i vår teoretiska referensram är Strategi-Medarbetare-

Kultur-modellen. För att bygga upp ett teoretiskt ramverk för vår studie 
har vi fokuserat sökandet på litteratur om SHRM och de tre kapitalen. 
Den empiriska datan är resultatet av en fallstudie på Lunds Energi som 
genomfördes i syfte att både illustrera och pröva teorin. Vi använder oss 
därför av både en kvalitativ och en kvantitativ undersökningsmetod.  

 
Slutsatser Arbetet för passform ger följande möjligheter och problem: Potentialen 
 utnyttjas så att konkurrensfördelar kan erhållas. Det är vägen mot 
 passform, själva processen dit, som är den viktiga och som leder till 
 resultat. I ett förändringsarbete kan fördelar dras av kännedomen om 
 medarbetarnas olika karriärprofiler, då ”rätt individ” kan placeras på ”rätt 
 plats” efter dennes kompetens. Medarbetarna är individer och de är 
 komplexa. Det kan vara svårt att arbeta fram exakta praktiska åtgärder. I 
 början kan det finnas motstånd i att reda ut vilka drivkrafter var och en 
 har, vilket kan resultera i konflikter. 
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1 Inledning 
 

 
I detta inledande kapitel ges en bakgrund till uppsatsämnet. Bakgrunden utgör en plattform 

för problemformuleringen, vilken leder till en frågeställning. Frågeställningen mynnar ut i 

det syfte denna uppsats avser. Kapitlet avslutas med en beskrivning av uppsatsens 

avgränsningar och målgrupp, samt en dispositionsillustration. 

 

 

 
1.1 Bakgrund 
 
I dagens kunskapsintensiva samhälle spelar människorna och deras kunskaper allt större roll 
för det enskilda företaget. För att företaget ska kunna lägga grunden till, och utveckla, en 
framgångsrik strategi, måste dess strategiska resurser ses med nya ögon; fokus måste flyttas 
från de finansiella till de mänskliga resurserna. Tidigare har det finansiella kapitalet ansetts 
vara den centrala strategiska resursen, runt vilken företagets strategi har kretsat, men numera 
betonas humankapitalet som en resurs av allra största vikt. (Bartlett & Ghoshal 2002) Motivet 
till att utveckla personalstrategiska frågor i ett företag är inte bara för medarbetarnas 
välbefinnande, utan framförallt för att utveckla verksamheten, förbättra konkurrenspositionen, 
samt öka lönsamheten och förutsättningarna för en långsiktig överlevnad.  (Kling, 2001)  
 
Att uppnå konkurrensfördelar genom människor innebär att uppnå framgång genom att arbeta 
med människor, inte genom att ersätta dem eller begränsa deras aktiviteter. Det innebär också 
att företaget bör se medarbetarna som en källa till strategisk fördel och inte som en kostnad 
som måste undvikas eller minimeras. Pfeffer (1995) menar att det är företagets sätt att leda 
sina medarbetare som numera är källan till konkurrensfördelar. Denna typ av 
konkurrensfördel är svår för konkurrenterna att imitera, eftersom framgången, vilken kommer 
från att leda människor effektivt, inte är synlig. Vi kan se datoriserade informationssystem 
och dylikt, men företagskultur och tillvägagångssätt är mindre uppenbart. Dessutom ingår 
sättet medarbetare leds på i ett omfattande system. ”It is easy to copy one thing but much 
more difficult to copy numerous things” (Pfeffer 1995, s. 57). I och med detta sätt att resonera 
får Human Resource Management (HRM) en alltmer central roll i företagets 
strategiformulering och implementering. Human Resource-avdelningens (HR) kärnaktivitet 
blir följaktligen att skapa hållbara konkurrensfördelar genom att bygga upp ett starkt 
humankapital. Detta kan jämföras med HRs tidigare roll, då HR-aktiviteterna mer handlade 
om att administrera rekrytering, träning, förmåner och så vidare (Bartlett & Ghoshal 2002).  
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Huselid (1995) betonar att företagets mänskliga resurser är viktiga att ta hänsyn till i 
utvecklandet av den strategiska verksamhetsplanen. Han hävdar dessutom att företag kan 
erhålla finansiella förmåner genom att investera i HRM. Uttnyttjandet av omfattande 
rekrytering- och selekteringsprocesser, belönings- och utvärderingssystem samt 
medarbetarengagemang och utbildning, kan förbättra företagets nuvarande och potentiella 
medarbetares kompetens, öka deras motivation och stärka bibehållandet av duktiga 
medarbetare. Det tar dock tid att uppnå konkurrensfördelar genom humankapitalet och det 
krävs därför ett långsiktigt perspektivtagande (Pfeffer 1995). Samtidigt är det viktigt att ha 
konjunkturella förändringar i affärscykeln i åtanke. Beroende på var i konjunkturcykeln 
företaget befinner sig krävs att HRM-aktiviteterna anpassas till det rådande läget, eftersom 
tillgången och efterfrågan på arbetskraft inte alltid är i balans. Då marknaden är i 
lågkonjunktur, är det ur ett HR-perspektiv medvind, det vill säga det finns ett stort utbud av 
potentiella medarbetare vilket medför möjlighet till selektering. Under högkonjunktur arbetar 
HR-avdelningen däremot i motvind, då utbudet av potentiell arbetskraft är mindre. Aktiviteter 
som att attrahera, behålla och utveckla personal åtnjuter därigenom en allt viktigare roll. 
(Larsson & Eneroth 1993) Det bästa för organisationen vore att använda sig av en HRM-
strategi som ständigt ligger steget före affärscykelns fluktuationer, så kallad time pacing 

(Eisenhardt & Brown 1998), men då det är väldigt svårt att förutsäga förändringar i 
affärscykeln kan detta te sig komplicerat och svårgenomförbart. Genom att leda företagets 
mänskliga resurser på ett sådant sätt att medarbetarstyrkan kan anpassas i förhållande till de 
förändringar som sker, kan emellertid osäkerheten i affärscykelfluktuationerna minskas något. 
Ett sätt att göra detta är dra nytta av medarbetarnas olika karriäruppfattningar och därigenom 
skapa en så effektiv blandning av medarbetare som möjligt. (Larsson & Eneroth 1993) 
 
Trots att HRM, och dess strategiska variant, Strategic Human Resource Management (SHRM) 
anses vara av stor betydelse är det svårt att hitta en bra definition av konceptet. Oavsett om 
det ses som ett mål i sig själv eller som vägen till andra mål betonas emellertid relevansen i att 
fokusera på de mänskliga resurserna. Konceptet har vuxit fram från flera olika teoretiska 
bakgrunder och kan ses som en form av riktlinjer och ett ramverk till hjälp för analys (Noon 
1999). Som hjälp finns det många olika teorier om exempelvis organisationskultur, kompetens 
och motivation, som diskuterar människan ur olika perspektiv och i olika situationer. Hur ett 
företag ska göra i praktiken för att utnyttja sina mänskliga resurser till fullo för att kunna 
realisera sin strategi är dock inte lika självklart. Detta gör emellertid fenomenet intressant att 
studera. 

 
 

1.2 Problemformulering 
 
Inte bara synen på företagets strategiska resurser har förändrats, utan även företagsklimatet 
har omdanats under de senaste decennierna. Många branscher har genomgått stora 
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förändringar i samband med exempelvis avreglering, fusioner och förvärv, strukturella 
reformer och uppkomsten av nya teknologier. Detta har tvingat företagen att tänka om, för att 
kunna överleva i den globala konkurrens som råder idag. Strategiförändringar tycks alltså vara 
oundvikliga. Tichy et al (1982) ser HRM som ett strategiskt verktyg för att uppnå företagets 
mål och betonar dess samspel med strategi och organisationsstruktur som nödvändigt för att 
företag ska fungera effektivt. Medarbetarna utgör en central strategisk resurs och det är 
således av yttersta vikt att även dessa, liksom den företagskultur de verkar i, samspelar med 
strategin, för att det inte skall råda en diskrepans dem emellan. Utan en överensstämmelse 
dem emellan riskerar företaget att inte uppnå sina strategiska mål. Detta leder oss till följande 
frågeställning: 
 
Hur bör ett företag gå tillväga för att medarbetare och organisationskultur ska samspela med 
strategin?  

 
 

1.3 Syfte 
 
Genom att utgå från Strategi-Medarbetare-Kultur-modellen (Larsson et al 2003) ämnar vi 
utifrån ett fallföretag undersöka om och hur medarbetare, organisationskultur och strategi 
samspelar i en förändringssituation. Vi vill undersöka vilka möjligheter och problem företag 
ställs inför då passform mellan de tre delarna ska uppnås. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Figur 1.1  Strategi-Medarbetare-Kultur-modellen.   
Källa: Larsson et al 2003. 
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1.4 Avgränsningar  
 
Denna undersökning avser inte att visa huruvida valet av strategi är det bästa, utan begränsas 
till att se på dess koppling till organisationskulturen och medarbetarna, samt att diskuteras i 
samband med den så kallade karriärmodellen. Teori avseende strategi i förändring kommer 
inte heller att studeras. Följaktligen kommer vi inte att gå djupare in på specifika teorier kring 
strategi, medarbetaren och organisationskulturen i sig, utan koncentrera oss på kapitalen, som 
bidrar till passformen delarna emellan. I figur 1.2 visar överlappningsfälten de områden vi 
behandlar mer ingående. Fälten 3.3.1 Medarbetare, 3.3.2 Strategi och 3.3.3 Kultur är de 
områden vi endast ger en kortfattad beskrivning av.  
 
En inledande avgränsning för den empiriska undersökningen är elbranschen, där vi sedan har 
valt att undersöka endast ett fallföretag, för att kunna genomföra en djupare analys av 
problemet. Vidare avgränsningar avseende empirin återfinns i sitt sammanhang i kapitel 2.4 
Val av fallföretag.  
 
Ytterligare avgränsningar har gjorts i analysen av insamlat material. Enkätsvaren gav oss ett 
mycket stort material att bearbeta. Vi har därför varit tvungna att göra ett urval och fokusera 
på vissa delar, vilka framgår i sitt sammanhang. Vi har heller inte analyserat alla 
korrelationer. I enkäten finns både frågor om idag respektive framtidsperspektivet. Vi lägger 
dock ingen större tonvikt på framtidsperspektivet utan kommenterar endast detta kortfattat. 
Hela vår undersökning omfattar en kombination av både medarbetarnas och ledningens 
perspektiv.  
 

 
 
 
 
    
 
 
 
 
 
 

 
          Figur 1.2 Teoretisk avgränsning  
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1.5 Målgrupp 
 
Uppsatsens målgrupp är främst ekonomistudenter på universitetsnivå. Den riktar sig dessutom 
till vårt fallföretag Lunds Energi AB, men även till andra företag som befinner sig i någon 
form av förändringsfas. Dessa målgrupper förutsätts vara väl förtrogna med den terminologi 
vi uttrycker oss med.  
 



Samspelet mellan Medarbetare, Strategi och Kultur 
Möjligheter & Problem 

 
 

6 

1.6 Disposition 

1 
Inledning 

I detta inledande kapitel ges en bakgrund till uppsatsämnet. Bakgrunden utgör 
en plattform för problemformuleringen, vilken leder till en frågeställning. 
Frågeställningen mynnar ut i det syfte denna uppsats avser. Kapitlet avslutas 
med en beskrivning av uppsatsens avgränsningar och målgrupp. 

2 
Metod 

I detta kapitel redogörs för hur arbetet med uppsatsen har genomförts. Vi
diskuterar undersökningsmetod, teori och empiri. Med hjälp av en figur 
åskådliggörs tillvägagångssättet. Slutligen beskrivs vår datainsamling och
källkritik ges. 

3 
Teori 

4 
Lunds Energi AB 

5 
Resultat & 

Analys 

6 
Slutsats 

I detta kapitel diskuteras inledningsvis begreppen Human resource management
(HRM) och Strategic human resource management (SHRM). Därefter redogör vi 
för teorin bakom SMK -modellen och kortfattat för begreppen strategi, 
medarbetare och kultur. Därpå diskuterar vi motivationskapitalet,
kompetenskapitalet och organisationskapitalet 

I detta kapitel presenterar vi företaget på vilket vår fallstudie baseras.
Inledningsvis ges en kort presentation angående elbranschen i stort och hur 
Lunds Energi AB är uppbyggt och därefter redogörs för hur
organisationskulturen, kompetensen och motivationen ser ut i företaget.  
 

I detta kapitel analyseras Lunds Energi utifrån de tre kapitalen som beskrivs i
teorin. Passformen mellan kapitalen diskuteras därefter. För att undvika
upprepning redogör vi för de empiriska data som vi erhållit genom
enkätundersökningen, det vill säga medarbetarnas syn, i samband med analysen
löpande i kapitlet. Vi använder karriärinriktningsbegreppen genomgående.  
 

I detta kapitel drar vi slutsatser ur fallstudien och besvarar vårt syfte genom att
utifrån vår analys peka på de möjligheter och problem som företag ställs inför
då passformen mellan strategi, medarbetare och kultur skall uppnås. Dessutom
ger vi förslag till vidare forskning. 
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2 Metod 
 

 
I detta kapitel redogörs för hur arbetet med uppsatsen har genomförts. Vi diskuterar 

referensram, undersökningsmetod och empiri. Med hjälp av en figur åskådliggörs 

tillvägagångssättet och slutligen ges källkritik. 

 

 
 

2.1 Referensram 
 
”Referensramen är summan av den kunskap, erfarenhet, teori och modeller man använder i 
sitt arbete för att precisera innehållet i undersökningens uppgift” (Lekvall & Wahlbin 2001, 
s.199). Då vi anser att våra personliga referensramar influerar arbetsprocessen diskuteras de 
nedan, innan vi redogör för den teoretiska referensramen.   
 
 

2.1.1 Personlig referensram 
 
Författarna till denna uppsats har alla olika bakgrund och olika förförståelse för, och 
erfarenhet av, det område som kommer att behandlas. Vi präglas av våra olika kunskaper, 
intresse och värderingar, vilket kan medföra en svårighet till full objektivitet i vår studie. 
Största möjliga saklighet eftersträvas, vilket vi kan göra genom att redovisa våra antaganden 
och perspektiv öppet och tydligt (Wijk 2002). Detta är viktigt då perspektiv styr 
problemformulering, angreppsmetod och slutsatser. 
 
Genom att alla tre författarna har skrivit kandidatuppsats inom strategi och läst 
magisterkursen Strategic Management, har vi fått kunskaper inom strategiområdet som är 
väsentliga för vår uppsats. Kursen har också gett oss kunskaper i Human Resource 
Management, dock i mindre grad vilket medför att referensramen på denna punkt är 
begränsad. Vi fokuserar därför vårt sökande av material på detta område. Universitetsstudier i 
ledarskap och arbets- och organisationspsykologi har gett oss kunskaper som vi anser utgör 
viktiga delar av våra personliga referensramar. Dessutom har en av författarna 15 års 
arbetslivserfarenhet, vilket ger oss möjlighet att tolka och reflektera utifrån ett 
medarbetarperspektiv och på så vis komplettera våra teoretiska föreställningar.  
 
 

 



Samspelet mellan Medarbetare, Strategi och Kultur 
Möjligheter & Problem 

 
 

8 

 

2.1.2 Teoretisk referensram  
 
Utgångspunkten i vår teoretiska referensram är Strategi-Medarbetare-Kultur-modellen 
(Larsson et al 2003), fortsättningsvis förkortad som SMK-modellen. Det finns många 
modeller som behandlar de tre delarna, men dessa modeller är ofta specialiserade på ett av 
områdena. SMK-modellen ger en helhetsbild, vilket gör det möjligt att utvärdera och koppla 
samman strategi, individ och organisation, något som också är avsikten med uppsatsen. (Kling 
2001) För att bygga upp ett teoretiskt ramverk för vår studie har vi fokuserat sökandet på 
litteratur om SHRM och de tre kapitalen. 
 
I avsnittet om motivationskapital görs en genomgång av flera olika teorier för att ge olika 
perspektiv på motivation. Vidare kopplas motivation till faktorer på arbetsplatsen och dess 
miljö, som är av betydelse för medarbetarens välbefinnande och därmed effektivitet, vilket 
slutligen påverkar företagets konkurrenskraft.   
 
I avsnittet om kompetenskapitalet kombineras teori kring kunskap, individ- och 
företagskompetens och social kompetens. Dessutom diskuteras hur kompetens kan förvärvas 
och utvecklas i organisationen, för att få en bredd på begreppet. I diskussionen kring både 
kompetenskapitalet och organisationskapitalet utgår vi från Tichy et als artikel om SHRM 
från 1982, då de fyra generiska funktionerna representerar kompetens i form av rekrytering 
och utveckling, och organisationskulturen i form av utvärdering och belöning. Tichy et als 
perspektiv kompletteras med andra forskares infallsvinklar, vilket fördjupar diskussionen.  
 
Eneroth (1997) kopplar samman SHRM med kunskap, motivation och tillämpningsförmåga, i 
den så kallade kompetensplattformen. Denna modell fångar även upp de tre kapitalen ur en 
annan synvinkel. Avslutningsvis redogör vi för kompetensplattformen och dess koppling till 
SHRM och SMK-modellen. 
 
Drivers & Brousseaus karriärmodell är nära sammankopplad med SMK-modellen, och den 
används därför som ett övergripande perspektiv genomgående i uppsatsen.  
 
 

2.2 Val av metod 
 
Uppsatsen grundar sig i en kombination av induktivt och deduktivt angreppssätt, det vill säga 
i en abduktiv ansats (Alvesson & Sköldberg 1994). Vi anser att den abduktiva metoden är 
fördelaktig, då en komplex företeelse - passformen mellan strategi, medarbetare och 
organisationskultur - studeras, eftersom metoden ger oss möjlighet att växla mellan teori och 
empiri. Genom denna växelverkan utgår abduktionen från empirisk fakta, men också från  
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teoretiska föreställningar som ger inspiration till att upptäcka nya mönster. På detta sätt kan vi 
ge ökad förståelse för den undersökta företeelsen. ”Abduktionen skiljer sig alltså fördelaktigt 
från induktion respektive deduktion genom att dels våga ta språnget bortom den rena 
faktadestilleringen, dels basera detta på (redan teoriladdad) empiri” (Alvesson & Sköldberg 
1994, s. 43). 
 
Den empiriska datan är resultatet av en fallstudie som genomförs i syfte att både illustrera och 
pröva teorin. Fallstudier för att pröva teorier anses lämpliga vid komplexa problem (Lundahl 
& Skärvad 1999) och de är dessutom viktiga för att förstå både informella och formella 
processer i organisationen. Styrkan med fallstudien ligger i att forskaren kan använda sig av 
olika kvantitativa och kvalitativa metoder och därmed se mer och i vidare sammanhang än 
vad en strikt kvantitativ enkätundersökning kan ge (Casell & Simon 1994). Vi använder oss 
därför av både en kvalitativ och en kvantitativ undersökningsmetod. Den kvalitativa metoden 
innebär en lägre formaliseringsgrad än den kvantitativa. Den grundar sina slutsatser på icke-
kvantifierbar data såsom värderingar, attityder och föreställningar. Dess primära syfte är att 
skapa förståelse för fenomenet som undersöks och den är lämplig när processer eller någon 
form av förändring vill studeras. Genom att använda en kvalitativ metod vid insamlandet av 
information får vi en djupare förståelse för den problematik vi studerar. Vidare beskrivs 
helheten av det sammanhang som vårt problemkomplex inryms i. För att kunna skapa denna 
djupa förståelse krävs en närhet till vår källa. Denna närhet karaktäriserar den kvalitativa 
metoden (Holme & Solvang 1997). Då vi studerar ett komplext förhållande har vi valt att utgå 
från denna typ av studie när vi undersöker ledningens perspektiv.  
 
För att vi, i enlighet med vår problemformulering och vårt syfte, ska kunna undersöka hur ett 
företag bör göra för att hitta ovan nämnda passform krävs emellertid att vi också undersöker 
medarbetarnas perspektiv. Vi använder oss av en kvantitativ metod då vi studerar 
medarbetarnas syn, för att på ett enklare och mer lätthanterligt sätt kunna få deras perspektiv 
på situationen. Individuella intervjuer med de anställda hade, på grund av tidsbegränsning, 
inte varit möjligt. Vi anser att en enkät löser detta problem på ett tillförlitligt sätt, då en 
kvantitativ undersökning ger en tvärsnittsinformation för existerande uppfattningar och 
förhållningssätt (Holme & Solvang 1997). ”Även om statistik över sociala fenomen ofta 
döljer tvetydigheter och sociala normer för klassificeringar kan det ibland ha ett visst värde 
som bakgrundsmaterial för kvalitativ forskning” (Alvesson & Sköldberg 1994, s.11). En 
kvantitativ metod innebär en kraftig förenkling vid bearbetningen av informationen, vilket gör 
det ”[…]möjligt att med en viss grad av sannolikhet säga hur pass representativa våra resultat 

är, dvs i vilken utsträckning resultaten från stickprovet ger en riktig bild av förhållanden i 
hela den grupp från vilken vi gjort urvalet” (Holme & Solvang 1997, s. 155). Vi är medvetna 
om att det faktum att vi endast studerat ett företag kommer att begränsa våra möjligheter att 
dra generella slutsatser av vår studie. Våra intentioner är dock att särskilja faktorer som är mer 
allmängiltiga, från de som är specifika för Lunds Energi AB, så att studien blir intressant även 
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för andra företag och organisationer, samt att försöka dra generella slutsatser ur de resultat vi 
får fram i vår analys. 
 
Genom att vi använder både kvalitativa och kvantitativa metoder under insamling och analys 
av informationen, kan båda slagen av information ömsesidigt stärka varandra (Holme & 
Solvang 1997).  
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2.3 Tillvägagångssätt 
 
 

Studera 
litteratur  

 
Handledning 

 
Gruppdiskussion 

 
Brainstorming 

Val av ämne 

Studera  
litteratur  

Selektera och 
skriva teori 

Mellan- 
seminarium 

Analys  
och slutsats 

Slutdiskussion Sammanställning av 
intervjuer och enkät 

Möte med 
handledare 

Skriva 
empiri 

Företagskontakter 

Förberedande möte 
med Lunds Energi 

Studera 
Lunds Energi 

Förberedelse av  
frågor och enkät 

Intervjuer på  
Lunds Energi 

Utskick av 
enkäter 

Möte med 
handledare 
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2.4 Val av fallföretag 
 
För att få en lämplig vinkling på vår uppsats sökte vi inledningsvis efter ett företag som 
genomgått en strategisk förändring. Utöver detta kriterium, sökte vi ett företag med minst 150 
anställda, då det är av största vikt att studien omfattar olika typer av människor, med olika 
drivkrafter, belöningspreferenser etc., för att kunna se de möjligheter och problem, som i 
samband med förändring uppstår på grund av detta faktum. 
 
Efter att ha kontaktat företag i läkemedels-, bank- och elbranschen fick vi flera återbud, delvis 
på grund av företagssekretess avseende strategi. Valet föll på Lunds Energi AB i Lund, då vi 
härifrån fick ett positivt svar och då företaget uppfyller de kriterier som ställts upp. 
Avregleringen av elmarknaden har medfört stora förändringar för företagen i branschen, även 
för Lunds Energi AB, och vi ser därför företaget som ett lämpligt fall i vår studie. Vi har valt 
att koncentrera oss på de delar av koncernen som finns i Lund, det vill säga de delar som 
utgjorde Lunds Energi AB före avregleringen.  
 
 

2.5 Datainsamling 
 
Både primär- och sekundärdata har inhämtats för att få information om elbranschen och 
fallföretaget, Lunds Energi AB. Företagets hemsida och årsredovisningar från 2001 och 2002 
har studerats och tidningsartiklar har använts för att få en bild av elbranschens utveckling. 
Inhämtning och bearbetning av primärdata har skett på två olika sätt, både genom en 
kvantitativ och en kvalitativ metod. För att få förståelse för det komplexa problemet 
genomfördes dels intervjuer med på företaget lämpliga respondenter, dels en 
enkätundersökning bland medarbetarna på företaget. 
 
 

2.5.1 Intervjumetod 
 
Kvalitativa angreppssätt med sin flexibla planering och nära förhållande till 
informationskällan ger goda möjligheter att göra relevanta tolkningar. Vi har under 
undersökningens gång haft en god närhet till vår källa. Den personliga närvaron kan 
underlätta förståelsen av frågor. Dessutom kan missförstånd direkt utredas samtidigt som svar 
kan fördjupas (Halvorsen 1992). Genom kontakt med Lunds Energis marknadschef Åsa 
Holmander, som hjälpt oss att få access till ledning och medarbetare, har vi fått möjlighet att 
genomföra personliga intervjuer med, förutom Åsa Holmander själv, även företagets VD, 
Lennart Lindeberg, och Anna Allerbring, personalman. På detta sätt har vi utifrån 
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ledningsperspektiv fått information om företagets situation och framtidsperspektiv. 
(Intervjuformulär se bilaga 1) 
 
För att undvika att styra intervjupersonerna har vi låtit dem själva berätta om förändringen av 
företagets strategi och hur den har påverkat arbetssättet i företaget. Intentionen var att försöka 
fånga vad de ansvariga själva anser vara väsentligt på företaget och hur de förhåller sig till 
arbetssättet. Inför varje intervju förbereddes emellertid ett separat frågeformulär, för att inte 
gå miste om några för oss relevanta vinklingar. Frågeformulären var olika beroende på 
respondent, dock med vissa återkommande nyckelfrågor för att få en så bred bild som möjligt. 
Således har intervjuerna varit semistandardiserade (Lundahl & Skärvad 1992). 
 
Vid varje intervjutillfälle har vi varit tre intervjuare för att försäkra oss om att inte gå miste 
om viktig information, och för att kunna jämföra våra tolkningar av det som sagts. Frågor 
förbereddes individuellt av författarna, och utifrån dessa frågor fördes en diskussion för att 
utforma ett frågeformulär. På så vis fångas våra eventuellt olika tankegångar och 
infallsvinklar upp. Vi är medvetna om risken för att vår egen tolkning av intervjuerna kan ge 
ett missvisande resultat. Tolkar vi intervjupersonerna rätt och får vi med alla svar som vi 
behöver? Detta problem underlättas av att vi de facto är tre personer vid varje intervju och 
risken för feltolkning ska därmed kunna minska. Vi har även använt oss av bandspelare vid 
intervjuerna för att på så sätt säkerställa att vi fått med alla svar. Vi är medvetna om att detta 
kan upplevas som hämmande för intervjupersonen, men vi upplever dock inte att det har varit 
så i detta fall. 
 
 

2.5.2 Enkät 
 
Det finns olika former för insamling av kvantitativ information. Vi har valt ett kontrollerat 
experiment i ett formellt och strukturerat sammanhang, med fasta svarsalternativ i form av en 
enkät (Holme & Solvang 1997). Enkäten är framtagen av Decision Dynamics Europe AB och 
används i konsultverksamhet. Då framställningen av enkäten är gjord efter förstudier med 
noga utvalda frågor, samt i syfte att mäta just den passform vi undersöker, anser vi det 
lämpligt att dra nytta av detta och inte försöka ta fram en egen enkät. Vi har dock 
kompletterat med en del företagsspecifika frågor som ger oss ytterligare perspektiv på den 
undersökta företeelsen. Enkäten i vår studie är till viss del en pilotstudie, då ett 
framtidsperspektiv som inte tidigare använts tillkommit. (Enkätformulär, se bilaga 2.) 
 
Målpopulation och urval 
Målpopulationen, det vill säga den population vi avser undersöka, består av medarbetarna i 
Lunds Energi AB (Körner & Wahlgren 1996). Inledningsvis gör vi ett icke-sannolikhetsurval, 
närmare bestämt ett bedömingsurval, då vi avgränsar undersökningens omfattning och 
medvetet väljer att inte undersöka vissa av företagets enheter. Populationen består således av  
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fyra enheter; Marknad, Försäljning, Elnät och Energiprodukter, vilka indelas i två grupper. 
Den ena gruppen, Marknad & Försäljning, har påverkats av den omorganisation som 
genomfördes i företaget våren 2003, medan den andra, Elnät & Energiprodukter, inte har 
berörts nämnvärt. Valet av enheter baseras på denna förändringsaspekt, men också på att 
enheterna i den sistnämnda gruppen är mer traditionella, utförande enheter, medan de 
förstnämnda är administrativa enheter. ”Att koncentrera undersökningen till vissa delar av den 
egentliga målpopulationen kan många gånger vara ett effektivt sätt att få ut mer och bättre 
information inom en given tids- och kostnadsram” (Lekvall & Wahlbin 2001, s. 207).  
 
Därefter genomförs ett sannolikhetsurval i de valda enheterna, det vill säga samtliga individer 
inom undersökningsenheterna, har en sannolikhet som är större än noll att komma med i 
urvalet. Genom stratifiering av populationen låter vi dels varje enhet utgöra en delpopulation, 
ett så kallat strata, dels delas de anställda i varje enhet in i två strata; medarbetare med 
chefsansvar och medarbetare utan chefsansvar. Ett stickprov på 40 personer väljs ut genom att 
lista upp de anställda inom varje enhet och enligt systematiskt urval numrera medarbetarna 
1,2,3 och därefter välja ut var tredje person på enheternas respektive lista (Körner & 
Wahlberg 1996). 
 
”Eftersom man vid bedömningsurval inte kan beräkna det slumpmässiga felets storlek är det 
inte möjligt att ställa upp några regler för hur stort ett sådant urval skall vara för att ge en viss 
säkerhet i slutsatserna. Det får istället bedömas från fall till fall med hänsyn till 
undersökningens syfte, inriktning, uppläggning m.m. Vanligen arbetar man dock i sådana fall 
med relativt små urval, från ett fåtal enheter upp till några tiotal” (Lekvall & Wahlbin 2001, s. 
252).  
 
Avgränsning av målpopulationen får konsekvenser på generaliserbarheten. Vi avser inte att 
dra generella slutsatser med hänsyn till övriga medarbetare på företaget utan snarare att se 
tendenser hos Lunds Energis medarbetare. Vi kommer inte att lägga någon större vikt vid 
statistiska mått, utan kommer att använda medelvärde och korrelationer, då vi beskriver deras 
uppfattningar.  
 
Utskick 

Skriftliga enkäter har skickats ut via internpost på företaget och respondenterna skickar 
tillbaka svaren med hjälp av till oss adresserat kuvert. En nackdel med skriftliga enkäter är att 
kontrollen över intervjusituationen är svag, då intervjuarna inte vet när, av vem och hur 
noggrant enkäten fylls i. En annan nackdel är att bortfallet kan bli relativt stort, men detta kan 
dock begränsas av väl utformat frågeformulär och påminnelser. Vi valde utskick via post före 
e-mail, då vi ansåg risken för bortfall vara mindre på detta sätt, eftersom alla respondenter inte 
har tillgång till dator på arbetstid. Även om samtliga medarbetare har e-postadress, så har de i 
vissa enheter, exempelvis i drift och underhåll, inte möjlighet att använda dator under en 
längre tid var dag.  För att öka intresset för undersökningen bifogades ett uppmaningsbrev 
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från marknadschefen Åsa Holmander, som även meddelade enhetscheferna om 
undersökningen. Fördelen med skriftliga enkäter är att den ger fullständig anonymitet för 
respondenten. För att inte försämra anonymiteten markerades inte enkäterna för att hålla reda 
på vem som svarat, utan istället skickades en allmän påminnelse ut. (Lekvall & Wahlbin 
2001) Påminnelsen sändes ut via e-post till samtliga respondenter. 
 
Svarsfrekvens 

Av totalt 40 utskickade enkäter fördelade på de fyra enheterna erhöll vi 26 besvarade enkäter. 
Två av de 40 respondenterna arbetade inte längre på företaget, varför svarsfrekvensen räknas 
på 38 utskickade enkäter. (Se figur 2.1) 
 
Av de nio enkätsvar som räknas som inomformulärsbortfall, det vill säga ofullständigt 
besvarade enkäter, kompletterades sex stycken, då bortfallet här endast rörde sig om 1 till 3 
obesvarade frågor (Lekvall & Wahlbin 2001). Vi utgick från tre sätt att komplettera 
enkäterna:  
alternativ 1) att räkna ut medelvärdet på frågorna,  
alternativ 2) att välja svarsalternativ 1 (=väldigt lite) som svar då vi tolkar ett 
svarsutelämnande som att respondenten berörts lite av det som frågas, och slutligen 
alternativ 3) att ta typvärdet av ett stickprov på sex enkäter.  
 
Det tredje alternativet valdes, då typvärdet inte avsevärt påverkar utfallet. Att räkna ut 
medelvärdet var inte praktiskt möjligt, inte heller att svara 1, eftersom det kan ge för stor 
inverkan  på utfallet. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figur 2.1 Svarsfrekvens  
 
Bortfallsanalys 

Efter en jämförelse mellan svaren före och efter påminnelsen finns det inte många signifikanta 
korrelationer i svarsmaterialet. Det faktum att det är få antal korrelationer indikerar att det inte 
finns några större skillnader mellan tidiga och sena svar samt icke-svarare. En annan 
anledning är att det är ett litet urval och att en medarbetare får stor betydelse. Ett större urval 

Utskick  40  
Direkt bortfall  -2 (arbetar inte längre på företaget) 
Bortfall  -12 
(Totalt individbortfall 14) 
  
Erhållna svar  26 
  
Inomformulärsbortfall -9 
Kompletterade svar  6 (1-3 frågor ej besvarade) 
 
 
Totalt antal svar  23      Svarsfrekvens (60,5 %)  
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hade antagligen gett fler signifikanta korrelationer. Det behöver dock inte vara så, utan det 
kan finnas skillnader ändå. Enligt gängse vetenskaplig metod för bortfallsanalys kan detta 
resonemang föras (Larsson 2003-05-29). 
  
Det finns endast två signifikanta korrelationer, i samband med inlämningsdatum och chef 
respektive kön. Kvinnorna svarade tidigare än män. Tio kvinnor fick enkäter och fyra stycken 
svarade, det vill säga 40 procents svarsfrekvens. I jämförelse med männens svarsfrekvens är 
denna dock något lägre. Den andra korrelationen säger att cheferna svarar senare än 
medarbetare utan chefsansvar.  
 
Eftersom vi endast har undersökt cirka tio procent av det totala antalet medarbetare i Lunds 
Energi vet vi inte huruvida dessa är representativa eller inte. Dock har vi valt att endast 
studera tendenser och därför anser vi att vårt material är relevant för vår studie.  
 
 

2.6 Behandling av data 
 
Resultaten från frågeformulären Karriärinriktningar respektive Organisatorisk Karriärkultur 
och visionnaire beräknas genom en särskild metod, utformad av Decision Dynamics AB och 
är tillika en företagshemlighet. Därför redogörs här inte för denna metod, men en kortfattad 
översikt för hur den insamlade datan har behandlats redogörs för nedan. Enkäten består av tre 
delar:  
   

Företagsspecifika  
frågor 

 
Karriärinriktningar 

Organisatorisk 
Karriärkultur och 
visionnaire 

De företagsspecifika frågorna utgår från
omorganiseringen som genomförts i år, och hur
denna förändring upplevs av respondenterna i fyra
olika enheter. Dessutom kartläggs respondenternas
kön, ålder, anställningstid och eventuellt
chefsansvar.  

Frågorna i detta formulär mäter individens
drivkrafter och hur denne ser på karriär, utifrån fyra
inriktningar; expert, linjär, utvidgande och
episodisk. 

Detta formulär mäter hur medarbetarna upplever
företagets strategi, struktur, utvärdering och
belöning. Även detta hänger samman med ovan
nämnda inriktningar, då organisationen kan tolkas
utifrån samma logik och språk. Frågorna behandlar
både hur det upplevs idag och vad som är önskvärt i
framtiden. 
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Med hjälp av speciella beräkningar kan Decision Dynamics skapa en profil på varje 
medarbetare. De individuella profilerna ligger till grund för ett medelvärde på medarbetarnas 
gemensamma perspektiv på strategi och kultur. Dessutom görs en sammanvägning av vilka 
drivkrafter som totalt finns i företaget. Medelvärden är tillsammans med korrelationer de 
statistiska mått som används i vårt resultat- och analyskapitel i första hand. Då medarbetarnas 
primära drivkrafter och karriärinriktningar skildras, visas dock frekvensen. Resultatet 
redogörs för i kapitel 5 med hjälp av olika diagram. Valet av stapel- och linjediagram medför 
att vi på ett enkelt sätt åskådliggör de likheter och skillnader som finns, istället för att enbart 
jämföra de exakta numeriska värdena. Även om inte skillnaderna är stora, så är det nyanserna 
och det faktum att det faktiskt finns en skillnad som är betydelsefullt för studien. 
 
De företagsspecifika frågorna används för att se huruvida det föreligger några positiva eller 
negativa samband mellan kön, ålder, anställningstid och enhetstillhörighet kontra frågorna 
som ingår i de andra enkätdelarna. 
 
 

2.7 Käll- och teorikritik 
 
Vad gäller validitet och reliabilitet för den kvantitativa metoden anser vi att det faktum att 
enkäten är beprövad och framarbetad till just det ändamål vi vill undersöka bör medföra att 
giltigheten är hög. Vi tror också att tillförlitligheten är stor, då frågorna berör individens 
karriärsinriktning och organisationskulturen den arbetar i, det vill säga saker som de har en 
klar uppfattning om. Enkäten har enligt information från Decision Dynamics AB använts 
internationellt inom forskning, undervisning och praktik i mer än 20 år. Den är 
vidareutvecklad och anpassad till europeiska förhållanden av forskare på Lunds Universitet 
och Malmö Högskola.  
 

Trots att generalisering av kvalitativa fallstudier brukar ifrågasättas är ”[…] successiva 

utvidgningar av teorins empiriska tillämpningsområde inom en viss möjlig domän både 
möjliga och önskvärda, även för kvalitativa studier” (Alvesson & Sköldberg 1994 s. 40). En 
fallstudie kan – om forskaren är öppen för ny och kanske till och med motstridig information 
– ge ny information som leder till en djupare frågeställning, ökad förståelse för fenomenet och 
kanske till och med visa bakomliggande variabler som varit omöjliga att blottlägga med en 
standardiserad enkät (Casell & Simon 1994). Dock föreligger det viss risk att den öppna 
forskaren i en fallstudie blir alltför öppen och överväldigas av information samt dras in i ett 
mer och mer narrativt resultat. För att undvika det använder vi oss av ett teoretiskt ramverk 
och den fokus ett sådant ger. Med hänvisning till ovanstående anser vi oss kunna bidra till att 
utvidga insikten för problemet.  
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Validiteten i våra kvalitativa primärdata anser vi vara hög, då de personer vi valt att intervjua 
innehar befattningar som innebär kunskap inom de områden vi avser undersöka. I samband 
med intervjuer finns alltid en risk att framförallt företagsledningen vill få organisationen att 
framstå i god dager och därmed ger en alltför positiv bild av företagets verksamhet och 
förutsättningar. I våra intervjuer var vi medvetna om att intervjusituationen möjligtvis 
påverkade både oss själva och respondenterna. Sekretesskäl kan också ha medfört att 
intervjupersonerna inte delgivit oss information i den utsträckning som vi hade önskat. Vi vill 
därför understryka att analysen bygger på den information som vi fått tillgång till. 
 
Validiteten i den valda teorin finner vi stor, då den baseras på erkända forskares resultat. Det 
föreligger en risk i att artiklar och böcker är vinklade och att viktiga fakta, som inte ligger i 
linje med författarnas syften, utelämnas. Vi har försökt att hantera detta problem genom att 
använda oss av flera författare för att få olika perspektiv på de företeelser som studeras. 
Författarna är erkända forskare, vilket vi anser höja tillförlitligheten i de valda teorierna. 
Genom kontinuerlig kritisk prövning och noggrannhet vid bearbetning av materialet kan vi 
uppnå en tillfredsställande grad av reliabilitet och validitet (Holme & Solvang 1997). 
Teorikritik också återfinns också i sitt sammanhang i teorikapitlet. 
 
Till sist vill vi betona att vi är medvetna om att ett eventuell inflytande av vår handledare 
skulle kunna styra oss i vårt arbete med uppsatsen, då vi utgår från en modell i en artikel som 
han är medförfattare till, och då det är det företag han är delägare till som ligger bakom den 
enkät vi använder. Det faktum att vi är medvetna om risken torde dock innebära att vi är än 
mer kritiska och att vi sätter objektiviteten högt. Vi har försökt komma ifrån handledarens 
inverkan genom att arbeta självständigt och välja lämplig kompletterande litteratur samt att 
tolka modellen utifrån vår referensram. Det är dock fördelaktigt att vi får tillgång till att 
använda etablerade instrument och feedback. Vi förhåller oss kritiska mot modellen och 
lämnar viss kritik i vår analys. 
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3 Teori 
 

 
I detta kapitel diskuteras inledningsvis begreppen Human resource management (HRM) och 

Strategic human resource management (SHRM). Därefter redogör vi för teorin bakom SMK -

modellen och kortfattat för begreppen strategi, medarbetare och kultur. Därpå diskuterar vi 

motivationskapitalet, kompetenskapitalet och organisationskapitalet, som utgör kopplingarna 

mellan dessa begrepp. Slutligen förs en diskussion kring kopplingen mellan de tre kapitalen, 

samt deras relation till SHRM och kompetensplattformsmodellen.  Karriärmodellen är ett 

genomgående tema i kapitlet. 

 

 
 

3.1 Strategic Human Resource Management  
 

Det finns idag ingen enhetlig definition av Human Resource Management, då det är ett 
begrepp som vuxit fram från flera olika teoretiska bakgrunder. Det kan ses som en form av 
riktlinjer och ett ramverk till hjälp för analys (Noon 1999), men trots bristen på enighet råder 
emellertid stort konsensus kring konceptets vikt. (Holt Larsen & Brewster 2000)  
 
Ofta ligger fyra generiska funktioner till grund för en beskrivning av HRM. Dessa fyra 
generiska funktioner är rekrytering, utvärdering, belöning och utveckling.  (Galbraith & 
Nathanson 1978). Holt Larsen & Brewster (2000) menar att HRM, i jämförelse med mer 
traditionell operativ personalmanagement, försöker integrera samspelet mellan individen, 
arbetsuppgifterna och organisationen. Enligt Torrington et al (2002) är det den strategiska 
vinklingen, som karaktäriserar HRM, i jämförelse med personalmanagement, som 
klassificeras som operativ. HRM jämställs således med Strategic Human Resource 
Management. Oavsett om S/HRM ses som ett mål i sig själv eller som vägen till andra mål 
(till exempel konkurrenskraft, flexibilitet och förnyelse) så betonas emellertid i konceptet 
vikten av att fokusera på de mänskliga resurserna (Holt Larsen & Brewster 2000). 
 
Förvirringen kring S/HRM bekräftas av Eneroth (1997), som konstaterar att skillnaden mellan 
HRM och SHRM tycks vara lite otydlig. En anledning till detta, menar hon, är att S/HRM 
underförstått syftar till att manövrera den kunskap och kompetens, som individer besitter. 
Tichy et al (1982) har valt att sätta ordet strategisk framför de fyra generiska funktionerna för 
att på så sätt betona deras strategiska roll. Delery & Doty i Eneroth (1997) definierar 
skillnaderna mellan HRM och SHRM som skillnaderna mellan ett mikro- och ett 
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makroperspektiv, där makroperspektivet behandlar de mänskliga resursernas betydelse för 
organisationens framgång. 
 
Enligt Brewster et al (2000) handlar SHRM om huruvida det inom organisationen finns 
överenskomna policys som leder till HRM-åtgärder, som är medvetet relaterade till 
organisationens generella, och möjligtvis växlande, riktning. De menar vidare att SHRM har 
två innebörder. Dels handlar det om länken mellan organisationens övergripande strategi och 
HRM, och dels om den strategiska inriktningen på företagets övergripande HRM och de 
respektive funktionerna, exempelvis rekrytering och utvärdering.  
 
Förutom den kritik som kan riktas mot svårigheterna att hitta en klar och tydlig definition av 
S/HRM finns det även annan kritik som berör ämnet. Eneroth (1997) pekar bland annat på att 
många av studierna kring HRM är fragmenterade, eftersom de ofta behandlar endast ett 
funktionsområde, med avsaknad av anknytning till de andra delar i HRM-systemet. Dessutom 
menar hon att det trots många försök att angripa den strategiska varianten av HRM, SHRM, 
idag i litteraturen endast finns en svag koppling mellan HRM och strategi. Det frekventa 
användandet av begreppet strategisk och försöken att sammankoppla HRM och strategisk 
planering innebär inte ökade lärdomar om hur kopplingen verkligen ska kunna genomföras 
(ibid.). Evans et al (2002) diskuterar kritik som hävdar att HRM är ett sätt att handskas med 
villrådighet, för att bringa ordning och kontroll. Utvärderingssystem och 
kompetensutvecklingsplaner etc. sägs syfta till att rangordna medarbetarna för att få dem 
lätthanterliga och förutsägbara, åtgärder som reducerar individernas frihet.  
 
 

3.2  SMK-modellen 
 
S/HRM handlar inte bara om att medarbetarna ska må bra, utan det handlar också om att öka 
lönsamheten, förbättra sin position på marknaden, utveckla verksamheten och skapa 
förutsättningar för en långsiktig överlevnad. Förankringen av personalstrategi och 
affärsstrategi kan underlättas genom att arbeta med en helhetsbild där strategi, kultur och 
medarbetare kopplas samman. Tre frågor kan tjäna som struktur för utvecklingen av 
helhetsbilden (Kling, 2001):  
 

• Vad innebär företagets strategi?   

• Vilka kompetens- och motivationskrav ställer detta på våra medarbetare?  

• Hur ska organisationens interna signalsystem utformas för att understödja både 
affärsstrategin och motivationen hos medarbetarna?  

 
Kopplingen mellan medarbetarna, strategi och organisationskultur utgörs av tre sorters 
kapital; motivationskapitalet, kompetenskapitalet och organisationskapitalet. (Figur 3.1) Med 
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hjälp av den så kallade karriärmodellen (se 3.3.1) kan passformen mellan medarbetare, 
strategi och kultur förstås bättre, då denna ligger till grund för hur individer uppfattar såväl 
sitt eget och andras arbetsliv, som effektiviteten i företagets strategi- och expansionsform. 
Enligt SMK-modellen ökar motivation-, kompetens- och organisationskapitalen när det finns 
en passform mellan medarbetare, strategi och kultur, vilket kan leda till större 
konkurrensfördelar. (Larsson et al 2003) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figur 3.1  SMK-modellen.  
Källa: Larsson et al 2003. 

 
 

3.3  Medarbetare, Strategi och Kultur 
 
Då modellen beskriver kopplingen mellan medarbetare, strategi och kultur ges inledningsvis 
en översiktlig bild av dessa begrepp. Eftersom uppsatsen inte lägger tonvikt på dessa tre delar, 
diskuteras dem endast kortfattat för att underlätta läsarens förståelse. 
 
 

3.3.1 Medarbetare 
 
Med medarbetare menas de individer som arbetar i en organisation. Traditionellt sett avsåg 
begreppet den anställda personalen, men numera har medarbetaren inte nödvändigtvis ett 
anställningskontrakt med företaget, utan kan även arbeta under andra kontraktsformer, 
exempelvis konsultavtal eller hyreskontrakt. 
 
Olika uppfattningar om vad en karriär är har betydelse för hur individer ser på såväl sina och 
andras arbetsliv, som företagets ledarskap och expansionsstrategier. Karriärmodellen, The 
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Strategic Career Concept model, utvecklad av Driver & Brousseau, beskriver individuella 
uppfattningar och erfarenheter av karriär (1979 i Larsson et al 2003). Modellen baseras på två 
dimensioner; frekvensen av karriärbyte och den konceptuella inriktningen av 
karriärförflyttning eller förändring. Dimensionerna leder till fyra karriärinriktningar på 
individnivå; expert- (expert), linjär (linear), utvidgande (spiral) och episodisk (transitory) 
karriär. Vad som kännetecknar de respektive karriärinriktningarna diskuteras nedan i 
kombination med de olika kapitalen, då individens karriäruppfattning också kan länkas till 
motivations- och kompetensskillnader, samt relateras till organisationens signalsystem. (Se 
även bilaga 4). 

 
 

3.3.2 Strategi 
 
Strategi är länken mellan ett företag och dess externa miljö, det vill säga länken mellan å ena 
sidan mål och värderingar, resurser och förmågor, samt struktur och system, och å andra sidan 
konkurrenter, kunder och leverantörer. Det finns två grundläggande strateginivåer; corporate 
strategy och business strategy. Corporate strategy definierar i vilken omfattning företaget 
väljer att gå in i olika marknader, medan business strategy handlar om hur företaget ska 
konkurrera inom en viss industri eller marknad. Funktionella strategier berör 
implementeringen av affärsstrategin hos de olika funktionerna i företaget, exempelvis HR-
funktionen (Grant 2002). 
 
Logiken och språket för karriärinriktning kan nämligen användas inte bara på individnivå, 
utan också på strategi- och organisationsnivå. De fyra karriärinriktningarna kan överföras på 
olika strategiinriktningar och i förlängningen till företagets expansionsform (figur 3.2).  
 
Expertstrategi innebär att behålla nuvarande position genom ökad kvalitet. Expansionsformen 
enligt denna strategi är intern expansion. Intern organisk expansion har fördelar av 
självkontroll och låg medarbetarmotstånd, men är dock kostsamt, oflexibelt och tar lång tid. 
Linjär strategi strävar efter att maximera tillväxt och marknadsledarskap. Expansionsformen 
sker då genom fusioner och förvärv. Fusioner och förvärv är ett snabbare sätt att expandera på 
och det innebär unilateral kontroll, men det kan också bli kostsamt och oflexibelt på grund av 
medföljande premiumkostnader för mer eller mindre oönskade delar. Denna expansionsform 
riskerar också att ha stort medarbetarmotstånd. I en utvidgande strategi är breddning genom 
diversifiering till nya tillämpningsområden av de existerande kärnkompetenserna viktig. 
Strategiska allianser är expansionsformen för denna strategi. Genom att samarbeta med andra 
företagspartners i strategiska allianser kan företag uppnå synergieffekter och 
konkurrensfördelar som är för kostsamma att uppnå genom intern tillväxt eller förvärv. 
Strategiska allianser är flexibla och snabba då existerande resurser och kunskaper från flera 
företag kan kombineras och de tenderar också att medföra mindre grad av 
medarbetarmotstånd. Den episodiska strategin strävar ständigt efter nya möjligheter inom 
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olika områden, och expansionsformen sker genom tillväxt i det informella 
entreprenörsnätverket. Medarbetare har olika åsikter om hur effektiva de olika strategierna är 
beroende på deras individuella uppfattning om karriär och motivation. (Larsson et al 2003).  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figur 3.2 Olika strategier, tillväxt- och expansionsformer baserade på karriärmodellen. 
Källa: Larsson et al 2003. 
 
 

3.3.3 Kultur 
 
Kultur är ett mångtydigt begrepp och kan avse flera olika typer av kulturer. Den typ av kultur 
som diskuteras i denna uppsats är organisationskulturen. Denna finns på en så kallad 
horisontell kulturnivå, jämfört med den vertikala nivån där grundläggande antaganden, 
värderingar, normer och beteende återfinns (Schein 1985).  
 

En organisationskultur består av bland annat idealmål, dominerande idéer och värderingar, 
normer och regler, informella kommunikationskanaler, samt signifikanta aktörer och 
förebilder (Bruzelius & Skärvad 2000). En organisations idealmål uttrycks ofta i form av 
missioner och visioner. De dominerande idéerna och värderingarna ger medarbetarna 
vägledning i det dagliga arbetet genom att signalera vad som är bra respektive dåligt, och 
vilka beteenden som är önskvärda respektive icke önskvärda. Med normer menas bland annat 
språkbruk och uppträdande, exempelvis gentemot kunderna. Normerna kan vara såväl 
formella, som informella, men ofta krävs någon form av incitament för att de ska ha någon 
effekt. Regler behandlar exempelvis hur konkreta arbetsuppgifter ska utföras. Värderingar, 
normer och liknande förmedlas genom informella kommunikationskanaler, nätverk.  
 
Organisationens signifikanta aktörer och förebilder har tillräcklig makt för att kunna utöva 
inflytande på de dominerande idéer, värderingar och föreställningar som råder. (ibid.) 
Organisationskulturen omfattar följaktligen både rena affärsprinciper och principer för bland 
annat utvärdering, befordran och belöning.  
 

Expert          Linear  Spiral                  Transitory 

Strategies Maintaining present       Growth in size,   Related diversification              Immediate new 
position through            competitiveness, and through new applications          targets of 
quality refinement           market leadership  of existing core                       opportunities 
and consolidation   competencies                       (unrelated) 

 
Growth hybrids              Expert/Linear       Pure Linear                Linear/Spiral        Linear/Spiral/Transitory 
 
Expansion       Internal/organic        M&A                     Formal      Informal  
forms      growth                     alliancies       entrepreneurial  
           network growth  
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3.4 Motivationskapital 
 
Passformen mellan medarbetare och kultur representeras av motivationskapitalet som 
behandlar hur väl organisationskulturen möter olika uppfattningar om karriär och hur väl den 
motiverar medarbetarna. Motivation är ett komplicerat begrepp som handlar om människans 
inre processer, och det är svårt att komma åt och svårt att mäta. I generella termer handlar 
motivation om krafterna som sporrar, ger riktlinjer för och understödjer ett visst beteende 
(Wright 1996). Motivation handlar också om en drivkraft och ett intresse. Motivationen att 
arbeta kan definieras som viljan att lägga ner ansträngning på en speciell uppgift för att få 
belöning av ett särskilt slag (ibid.). Psykologin betecknar motivation som de faktorer hos 
individen som väcker, formar och riktar beteendet mot olika mål (Bra böcker 1978). Schou 
(1991) menar att motivation till stor del handlar om vad som ger energi till ett beteende och 
vad som styr beteendet i en bestämd riktning. Styrfaktorer kan vara mål, återkoppling, 
planerings- och utvecklingssamtal och annat. Motivationsfaktorer kan vara arbetsuppgifter, 
arbetsklimat, belöningssystem, ledarskap, organisationsstruktur, kundkontakt, ägar-
förhållanden och utvecklingsmöjligheter. 
 
Det finns flera olika teorier om vad motivation är och var den kommer ifrån. Följande avsnitt 
redogör för hur motivation förklaras utifrån olika psykologiska teorier, nämligen Need theory, 
Equity theory, Expectancy theory, samt ur en behavioristisk synvinkel. Därefter diskuteras 
kopplingen mellan motivation och karriärinriktningar. 
 
 

3.4.1 Behovsteori  
 
Den troligtvis mest populära teorin om arbetsmotivation fokuserar på en slags drivkraft inom 
medarbetaren (Smither 1998). Huruvida medarbetaren är motiverad eller inte förklaras i 
termer av psykologiska behov som skiljer sig från individ till individ, beroende på 
individuella erfarenheter som bottnar i barndomen och oftast är omedvetna. Denna ansats för 
att förklara motivation refererar till behovsteorin (Need theory), som inkluderar Maslows 
behovstrappa, Herzbergs två-faktorteori och McLellands prestations-motivationsteori (Ibid.). 
 
Maslows behovstrappa innebär sammanfattningsvis att en individ inte kan uppnå högre mål 
förrän de lägre målen är uppnådda (Pervin & John 2001). Exempelvis måste först de fysiska 
behoven som mat, törst, värme och säkerhet tillgodoses, innan de sociala och 
självförverkligande behoven kan tillfredsställas. Det har dock visat sig svårt att hitta empiriskt 
stöd för att det skulle förhålla sig på detta sätt, och denna teori har idag inte längre samma 
stöd hos forskare (Weikert 2001). 
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Herzbergs två-faktorteori förklarar enligt Smither (1998) motivation med att människor 
motiveras av två aspekter i arbetsmiljön, nämligen så kallade hygienfaktorer respektive 
motivatorer. Hygienfaktorer är sådant som lön, arbetsledning och arbetsförhållande, medan 
motivatorer å andra sidan är möjligheter för avancemang, utveckling och tillfredsställelse. 
Enligt Herzberg klagar medarbetare oftare på att hygienfaktorer saknas, men hygienfaktorer i 
sig kan dock inte leda till en hög prestationsnivå. Hygienfaktorerna reducerar missnöjet, men 
ökar inte motivationen. På lång sikt beror prestationen på motivatorer som associeras med 
arbetet. Det är inte tillräckligt att omgivande faktorer är bra, utan arbetet i sig ska vara 
tillfredsställande och leda till utveckling. Kompetensutveckling för medarbetarna är en viktig 
del när det gäller motivation i företaget. Enligt Herzbergs två-faktorteori är den bästa 
motivationshöjande åtgärden möjligheten för medarbetarna att självförverkliga sig (ibid.). 
 
Enligt McLellands prestations-motivations-teori finns det tre behov som härrör sig till 
motivation, nämligen prestationsbehov, gemenskapsbehov och maktbehov. Prestation är 
snarare ett förvärvat än ett medfött behov. Prestationsbehovet är till exempel inte så stort hos 
vissa chefer utan affilation, det vill säga att bli medlem i gruppen, och de sociala relationerna 
är viktigare än resultatet (ibid.). 
 
Ett problem med att använda behovsteorierna för att förklara motivation är svårigheten att 
bestämma nivåerna av behov. Ett annat problem är den psykodynamiska basen. Enligt 
behovsteorierna bygger arbetsmotivation på behov som är omedvetna, irrationella och svåra 
att manipulera, vilket gör det väldigt svårt för till exempel chefer att påverka motivationen hos 
medarbetarna, och även svårt för individen själv att påverka sin egen motivation (ibid.).  
 
Ytterligare ett problem är att behovsteorierna ignorerar eller minimerar betydelsen av faktorer 
i den omgivande miljön som påverkar motivationen. Salancic & Pfeffer (1977, 1978 i Smither 
1978) menar dock att en medarbetares motivationsnivå är mer en produkt av faktorer i dennes 
omedelbara närhet, än av instinktiva behov eller behov som han/hon tillskansar sig i den 
tidiga barndomen.  
 
 

3.4.2 Jämviktsteori och Förväntningsteori  
 
I motsats till behovsteorierna tar jämviktsteorin (Equity theory) ett mer rationellt perspektiv 
på motivation. Adams (1965) menar att en individs prestation är i jämvikt mot vad han/hon 
får ut av ansträngningen. En individ kan anstränga sig hårt om han/hon tror att den utdelning 
han/hon får ut är väsentlig, och undviker ansträngning om han/hon inte tror att det är värt det. 
Jämviktsteorin bygger på föreställningen av utbyte och användes från början för att förklara 
hur individer reagerar på pengar som drivkraft. Ett exempel är att om två personer med 
samma lön arbetar olika hårt, kommer den som jobbar hårdare att dra ner på takten för att 
uppnå någon slags jämvikt. 
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Motivation enligt förväntningsteorin (Expectancy theory) fokuserar på tre saker; 
ansträngningen som en individ lägger ner, individens tro på möjlig utkomst och värdet som 
individen lägger i denna utkomst.  Precis som jämviktsteorin är denna teori en kognitiv och 
rationell modell av motivation, där medarbetare estimerar möjligheter och gör sina val bland 
olika alternativ. Till skillnad från behovsteorin där fokus ligger i influenser från det förflutna, 
koncentrerar förväntningsteorin på behållningar som kommer att erhållas i framtiden (Vroom 
1964). 
 
Den kritik som kan riktas mot dessa teorier är att de är svåra att applicera i verkligheten. De är 
därtill svåra att bevisa med hjälp av empiri (Smither 1998).  
 
 

3.4.3 Behavioristiskt perspektiv 
 
Den behavioristiska synen på motivation grundar sig på teorier av John B Watson och B. F. 
Skinner. Luthans & Kreitner (1985) har utvecklat detta till Organisational Behavior 

modification (OBM). De menar att ett sätt att öka det förväntade beteendet hos en 
medarbetare skulle vara att kontrollera det stimuli som påverkar denne. Olika individer 
påverkas av olika saker; vissa arbetar bättre med positiv förstärkning och andra med negativ.  
 
Som exempel kan nämnas hur situationen kan hanteras om en medarbetare genomför för 
många privata telefonsamtal på jobbet; genom att ge förmåner eller genom att ta bort några 
oönskade arbetsuppgifter kan företaget få personen att minska på detta. Det är viktigt ta reda 
på vilket som ger bäst effekt för just den enskilde individen. 
 
Motivation kan också ses ur ett målsättande perspektiv (Goal-setting theory), vilket fokuserar 
på den uppgift som ska utföras. I Lockes & Lathams (1990) originalmodell för målsättande 
motivation ses målen i sig inte som den motiverande faktorn. Vad som egentligen motiverar 
är individens eget missnöje, orsakat av skillnaden mellan vad han gör och vad han hoppas 
uppnå. Skillnaden skulle då, enligt denna teori, motivera människor att försöka ännu 
intensivare med att åstadkomma en positiv självbild. Teorin menar kortfattat att medarbetare 
presterar bättre när de har specifika, tidsbegränsade och någorlunda svåra mål, än när de blir 
tillsagda att göra sitt bästa. (Smither 1998).   
 
Hosking & Morley (1991) diskuterar ledarens förmåga till möjliggörande, det vill säga att öka 
motivationen hos medarbetaren, på två sätt; enabling vs empowerment. Enabling avser 
ledarens roll i att skapa den växande miljön, ett drivhus för den enskilde individens 
utveckling. Detta är viktigt för förändringar. Människor som har förmåga att möjliggöra 
förändrar sättet att tänka på sig själva, sina relationer och på vilket sätt de arbetar. De 
utvecklar nya idéer för sin potential att agera i eller utanför gruppen. Empowerment innebär  
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att arbetstagaren får möjlighet till stimulerande arbete och inflytande (Ragneklint 2002-11-
11). Medarbetare som är så kallat empowered är motiverade att göra sitt jobb därför att de vill 
det, inte för att ledningen manipulerar arbetsmiljön. Denna typ av medarbetare tar ansvar för 
att fullfölja sina arbetsuppgifter och är mindre benägna att lita till byråkratiska procedurer och 
ledningens direktiv. Enligt Thomas & Velthouse (1990) uppkommer empowerment när 
medarbetare upplever mening, kompetens och självbestämmande. 
 
Ett problem med att använda sig av dessa metoder för att öka motivationen är att det kan 
verka manipulerande. Det är inte alla som är komfortabla med att exempelvis skapa beteende 
genom ett system av belöningar och bestraffningar (Smither 1998). 
 
 

3.4.4 Koppling till karriärinriktning 
 
Oavsett vad som ligger bakom motivationen hos en individ så är det en faktor av allra största 
betydelse. Motivation är dock ett område som ofta försummas i företagen, trots att det krävs 
motivation för att medarbetarnas kompetens ska kunna utnyttjas (Kling 2001). För att ett 
innovativt arbete skall kunna utvecklas krävs inte bara ett gott ledarskap, lämplig 
organisationsstruktur och bemanning etc. Det måste också finnas ett generöst arbetsklimat 
som stöttar och motiverar personalen (Schou 1991). Motivation är alltså ett viktigt ämne för 
chefer i allmänhet, eftersom det kan ha ett nyckelinflytande på de medarbetarnas 
arbetsprestation, som i sin tur påverkar chefens egen effektivitet. Därför bör alla chefer ha en 
god allmänförståelse av vad motivation är och vad de anställda motiveras av (Wright 1996). 
 
Den som har ansvar för HR-frågor bör känna till motivation ur åtminstone tre aspekter. Först 
och främst måste han/hon veta hur motivationen hos den egna personalen kan ökas. För det 
andra bygger HR-chefens arbete mycket på att designa, implementera och administrera 
system som har stor motivationsinnebörd. För det tredje behöver han/hon ha god förståelse för 
motivation eftersom han/hon ska kunna råda andra chefer om vilka konsekvenser olika 
handlingar har för medarbetarnas motivation (ibid.). Beroende på vilken karriärtyp individen 
tillhör motiveras denne nämligen av olika saker. 
 
Expertens karriärval är livslångt med åtagande för ett yrke, där framgång jämställs med 
kunskap och arbete. Trygghet och möjlighet att fördjupa sina kunskaper motiverar denna typ 
av individ. En linjär individ fokuserar karriärvalet på rörelse uppåt på organisationens 
karriärstege. Framgång för en linjär individ är således befordran, och det är prestation och 
makt som motiverar. Den utvidgande individen utvecklar sin karriär genom en rad yrken, där 
nya val bygger på tidigare val för att utveckla nya färdigheter inom samma område. Motiven 
för den utvidgande individen är kreativitet och personlig utveckling, och varaktigheten på 
varje position är fem till tio år. En episodisk individs karriärval involverar ständigt byte av 
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område, organisation och arbete. Drivkraften är här självständighet och variationen av 
erfarenheter, och individen byter arbete vartannat till vart fjärde år. (Larsson et al 2003)  
(Figur 3.3). I förlängningen påverkar drivkrafterna vilken typ av kompetens medarbetarna 
utvecklar. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figur 3.3  De fyra karriärinriktningarna med relaterade drivkrafter och kompetenser. 
Källa: Larsson et al 2003. 
 
 

3.5 Kompetenskapital 
 
Passformen mellan företagets strategi och medarbetare utgörs av kompetenskapitalet, det vill 
säga hur väl medarbetarnas kompetens matchar företagets strategi, idag och i framtiden. 
Kompetens är ett komplext begrepp som används på ett mångtydigt sätt, vilket försvårar 
möjligheten att definiera det. Bonniers Lexikon (1995) förklarar kompetens som ”[av latin 
competere, tävla om, vara duglig] behörighet, erforderliga kvalifikationer, förmåga” (Band 
10, s. 159). Denna definition ger oss en något klarare bild men begreppet är dock fortfarande 
otydligt. Ofta likställs kompetens med kunskap, men detta innefattar inte alla dimensioner av 
begreppet. Kunskap är dock en central del i kompetensbegreppet och därför ges först en 
kortfattad förklaring till detta begrepps betydelse, följt av en närmare diskussion kring 
kompetensbegreppet som helhet. Därtill resoneras kort kring kompetensens koppling till 
karriärinriktningarna. 
 
 

3.5.1 Kunskap  
 

Davenport & Prusak (1998) menar att det är viktigt att förstå vad data, information och 
kunskap är, samt hur man går från det ena till det andra, för att kunna utnyttja kunskap 
framgångsrikt. Data är diskret, objektiv fakta om händelseförlopp, och i 
organisationssammanhang beskrivs data som strukturerade dokument av transaktioner. 
Information beskrivs som ett meddelande i form av ett dokument, eller hörbar eller synbar 
kommunikation. Meddelandet har en sändare och en mottagare och informationen avser att 

Career Concept: Expert Linear Spiral Transitory 

Duration in field  life variable 5-10 years 2-4 years 
 
Direction of movement in-depth upward lateral related unrelated 
 
Career motives  security power creativity variety 
  expertise achievement personal growth independence 
 
Career competencies quality efficiency creativity adaptiveness 
  commitment competitiveness teamwork speed 
  specialization leadership skill diversity networking 
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förändra mottagaren i något avseende. Kunskap definierar Davenport och Prusak enligt 
följande:” [k]nowledge is a fluid mix of framed experience, values, contextual information, 
and expert insight that provides a framework for evaluating and incorporating new 
experiences and information. It originates and is applied in the minds of knowers. In 
organizations, it often becomes embedded not only in documents or repositories but also in 
organizational routines, processes, practices, and norms” (1998, s. 5). Sammanfattningsvis 
kan nämnas att data återfinns i dokument och information i meddelande, medan kunskap 
erhålls av individer, grupper eller organisationsrutiner och skapandet av kunskap sker inom 
och mellan individer. 
 
Nonaka et al betonar det sociala samspelet i skapandet av kunskap. De beskriver kunskap som 
”a dynamic human process of justifying personal belief towards the truth” (2000, s.7). 
Kunskap är dynamisk eftersom den skapas i ett socialt samspel mellan individer och 
organisationer. Kunskap är också situationsspecifik, då den är beroende av speciell tid och 
plats. Då den inte sätts i ett sammanhang handlar det bara om information. ”Information 
becomes knowledge when it is interpreted by individuals and given a context and anchored in 
the beliefs and commitments of individuals” (ibid.).  
 
Det finns två typer av kunskap; uttalad (explicit) kunskap och tyst (tacit) kunskap. Den 
uttalade kunskapen kan uttryckas i formellt och systematiskt språk och spridas i form av data, 
manualer etc. Den kan relativt lätt bearbetas, spridas och lagras. Tyst kunskap däremot är 
svårare att formulera, då denna typ av kunskap är djup rotad i handling, rutiner, engagemang, 
ideal, värderingar och känslor. Den är därför svår att kommunicera till andra. Båda typerna av 
kunskap är essentiella vid skapandet av kunskap. Uttalad kunskap utan tyst kunskap förlorar 
sin mening.  (Nonaka et al 2000). 
 
 

3.5.2 Kompetens 
 
Den existerande litteraturen om och forskningen kring kompetens och kompetensutveckling 
har kritiserats för dess rationella antagningar och förenklade modeller av 
kompetensutveckling (Bramming & Holt Larsen 2000). Det finns en skillnad mellan teoretisk 
och praktisk kunskap, och det har visat sig att kompetenslitteraturen till stor del behandlar ett 
perspektiv som avser att utveckla teoretisk kunskap och inte ifrågasätter huruvida kunskapen 
kan förvandlas till kompetent beteende, det vill säga praktisk kunskap. Bramming & Holt 
Larsen (2000) menar att kompetens endast kan förstås i relation till någonting, till exempel en 
arbetssituation, eller i jämförelse med någon. Kompetens är något socialt, eftersom arbete 
involverar kontakt med andra människor, och medarbetare är sociala människor som tolkar 
utifrån sin sociala värld. Att vara kompetent är det samma som att ha förmåga att praktiskt 
prestera arbete i ett socialt sammanhang och det är i detta sammanhang som betydelsen av 
kompetent (vad det är och inte är) formas. Andra socialkognitiva teorier intresserar sig för 
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kognitiv kompetens, det vill säga individens förmåga att lösa och stå ut med problemen i livet. 
Snarare än att betona individens karaktärsdrag betonas kompetensen uttryckt i vad individen 
gör där kontexten har stor betydelse. Bara för att individen är kompetent i ett sammanhang 
innebär det inte att den är kompetent i ett annat sammanhang. (Pervin & John 2001) 
 
 

3.5.3 Individ- och företagskompetens 
 

Varje företag har behov av en uppsättning kompetenser och behov av kompetensutveckling. 
Det krävs att företaget och medarbetarna har förmåga att förändras och utvecklas för att 
hänsyn ska kunna tas till dessa behov. Axelsson (1996) skiljer på individ- och 
företagskompetens. Ord som vilja, lust, initiativkraft, tolkning av situationer och anpassbarhet 
till nya sammanhang finns med i diskussionen om individkompetens. Individkompetens 
definieras som ”människans förmåga att rationellt lösa uppgifter och möta yttre krav i en 
specifik (aktuell eller framtida) situation. Kompetens är en kombination av kunskap, 
erfarenhet, vilja och motivation” (ibid., s. 19). 
 
”Företagets kompetens är inte detsamma som den aggregerade kompetensen hos medarbetare. 
Det är möjligt att den till företaget knutna kompetensen genom kombinationseffekter över- 
eller understiger den hos medarbetaren. Företag kan dessutom utnyttja extern kompetens 
genom nätverk, konsulter eller i den teknik de använder. Samspelet mellan företagets 
strategier (affärs-, konkurrens- och produktionsstrategier), val av organisatoriska lösningar 
samt teknikval är viktiga inslag i företagskompetensen." (ibid., s.19). Eneroth (1997) lägger 
dessutom till tillämpningsförmåga som en del i definitionen av kompetens.  
 
Företagskompetens kan beskrivas som ett antal komplexa företeelser; laboratoriemässig 
kunskap, organisationsöverförd uttalad kunskap, lärbaserad kunskap och individburen 
kunskap. Laboratoriemässig kunskap, till exempel FoU, är viktig på lång sikt då den bidrar till 
att utveckla produkter. Den har betydelse för företagets möjligheter att utveckla ny kunskap, 
men också att tillägna sig befintlig kunskap. Organisationsöverförd uttalad kunskap innebär 
utveckling av koncept, synsätt och värderingar. En viktig aspekt av denna kunskap är att den 
ger möjlighet till kommunikation, såväl intern som extern. Data- och 
informationsteknologiska system är ett exempel på denna kunskap. Lärbaserad kunskap är 
företagets förmåga (rutiner, system, procedurer) att lära nya saker och att lära av erfarenheter. 
Individburen kunskap är den kunskap som individen bär med sig in i och ut ur företaget. 
Viktiga aspekter är hur företaget kan överföra denna kunskap till organisationen och hur 
företaget kan attrahera individer med relevant kunskap (ibid). 
 
Företagsstrukturen ska fungera som stöd för byggandet av kunskap, och i förlängningen 
kompetens, vilket primärt görs av individerna. Axelsson (1996) beskriver tre olika vägar att 
gå, för att förbättra möjligheterna till ökad företagskompetens genom urval och 
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kompetensutveckling av medarbetarna. För det första handlar det om att identifiera och välja 
ut de individer som bäst passar in. För det andra gäller det att identifiera de individer som kan 
formas, till exempel genom utbildning, så att de senare passar in. Den tredje vägen handlar 
om att påverka den miljö och de förutsättningar i vilka medarbetarna skall passa in.  
 
Vad som bör poängteras är att kompetens är relaterad till handling. Antagandet att ökade 
kunskaper hos individen gör honom/henne mer kompetent, vilket gagnar företaget då 
individen utför sina utgifter bättre, stämmer inte helt. Sambandet mellan kunskap och 
kompetens på individ- och företagsnivå kan vara komplext. Förbättrade kunskaper kan 
medföra ökad förmåga i vissa sammanhang, men också sämre förmåga i vissa. Exempelvis 
kan medarbetare som vidareutbildat sig till exempel bli oflexibla vad gäller arbetsuppgifter 
om de, efter avslutad utbildning, inte vill återgå till samma uppgifter som tidigare. Förbättrade 
kunskaper kan därtill medföra en förmåga att fungera bättre i nya situationer eller 
sammanhang, vilket inte betyder högre kompetens i förhållande till uppgiften. ”Kompetens är 
med andra ord inte beständigt utan måste underhållas och förnyas” (ibid., s. 31). 
 
Några viktiga punkter angående samspelet mellan individ- och företagskompetens: 
 

• Företagskompetens är inte detsamma som summan av medarbetarnas kompetens.  
Företagets förmåga kan till och med öka vid avvecklandet av personal.  

• Det är inte heller säkert att företagets förmåga ökar då alla medarbetare arbetar åt samma 
håll eller efter samma vision. På kort sikt kan det stärka verksamheten men det finns risker 
att företaget blir för likformig. På längre sikt gynnas företagets utveckling av intern 
divergens. 

• Organisationsförändring som inte innebär att medarbetarnas kompetens förändras kan 
ändå medföra att företagets förmåga förbättras.(ibid.) 

 
 

3.5.4 Social kompetens 
 
Förutom kunskap, tillämpningsförmåga och motivation kan ytterligare en dimension läggas 
till i kompetensbegreppet. Idag är det accepterat att emotionell intelligens är lika viktigt som 
IQ, för att en individ ska vara effektiv. I detta begrepp ingår social kompetens. Social 
kompetens är, enligt Gardner (1983), förmågan att se och göra skillnad mellan andra 
individer, det vill säga granska deras beteende och känslotillstånd, samt att tolka deras motiv 
och avsikter. Kunskap om det egna jaget är en förutsättning för att kunna avläsa och tolka 
andra. Med andra ord handlar det om en individs förmåga att samspela med andra individer. 
Det handlar emellertid inte bara om att vara vänlig, även om människor med hög social 
kompetens sällan är otrevliga, utan ”[s]ocial skill is friendliness with a purpose: moving 
people in the direction you desire” (Goleman 1998, s. 101). 
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Socialt kompetenta personer karakteriseras av en förmåga att hitta något gemensamt med alla 
typer av människor. De har en stor bekantskapskrets och ett väl förberett nätverk som de kan 
utnyttja när det är tid för att agera. Social kompetens är kulmen av de fyra andra 
komponenterna, som utgör emotionell kompetens; självmedvetenhet (self-awareness), 
självkontroll (self-regulation), motivation (motivation) och empati (empathy). Det är en 
förutsättning att individen kan förstå och kontrollera sina egna känslor och har förmåga till 
inlevelse för andra människors känslor och reaktioner, för att han/hon effektivt ska kunna 
hantera relationer med andra. Motivation är också en bidragande faktor till social kompetens, 
eftersom individer som är motiverade till att uppnå resultat tenderar att vara optimistiska även 
vid ett misslyckande. Denna optimism märks i konversationer och andra sociala situationer 
(Goleman 1998). 
 
Social kompetens visar sig i arbetslivet på olika sätt. Socialt kompetenta personer är ofta 
teamledare, eftersom de har god empatiförmåga. Denna förmåga och det faktum att de har 
självkännedom och kontroll medför att de har god övertalningsförmåga. De knyter ständigt 
kontakter och det kan ibland verka som om de inte arbetar när de är på jobbet, eftersom de 
ofta står och pratar i korridoren etc. (ibid.). 
 
Social kompetens är inte bara en viktig egenskap hos ledare, utan också hos den enskilde 
medarbetaren, eftersom många arbetsuppgifter involverar teamarbete. Druskat och Wolff 
(2001) poängterar social kompetens i team. Genom perspektivtagande och att utveckla 
förståelse mellan människor kan individerna i en grupp bli medvetna om de övriga 
medlemmarnas perspektiv och känslor. Målet är att balansera gruppens sammanhållning med 
medlemmarnas individualitet. I en socialt kompetent grupp tar man hänsyn till allas åsikter 
och fullständig konsensus efter strävas. Genom att etablera normer för att konfrontera och 
visa omsorg kan gruppmedlemmarnas känslor regleras. Då individerna känner att de kan 
uttrycka sig fritt, både när det gäller att ge beröm, och att konfrontera och visa missnöje vid 
felaktigt beteende, skapas ett förtroende dem emellan (ibid).  
 

3.5.5 Rekrytering  
 
Enligt Tichy et al omfattar rekryteringsprocessen urval, befordran och placering, och 
inkluderar ”all those activities related to the internal movement of people across positions and 
to the external hiring into the organization” (1982, s.51). De menar att det handlar om att hitta 
den bästa överensstämmelsen mellan tillgängliga medarbetare och inom organisationen 
existerande arbetsuppgifter (ibid.). Vidare diskuteras tre strategiska aspekter på rekrytering. 
Den första aspekten handlar om att utforma ett organisationsomfattande rekryteringssystem, 
som stödjer organisationens affärsstrategi. Den andra innebär att se till att den interna 
strömmen av medarbetare (befordringssystematik etc.) stämmer överens med affärsstrategin, 
medan den tredje aspekten handlar om att matcha nyckelchefer (key executives) till 
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affärsstrategin (ibid.). Med hjälp av de så kallade karriärinriktningarna kan rätt medarbetare 
matchas till rätt positioner (Larsson et al 2003). 
 
Eneroth bygger vidare på detta och konstaterar att rekrytering alltså är ”de aktiviteter som en 
organisation företar sig för att få in önskvärd kompetens i organisationen” (1997, s.134). 
Detta är dock något som kräver ett ställningstagande i många svåra frågor; vad är egentligen 
önskvärd kompetens idag respektive i framtiden? Skall kompetensen införskaffas internt eller 
externt? och så vidare (ibid.). Ostell (1996) menar att kompetens kompletterar specifika 
arbetsrelaterade kunskaper och skickligheter, och nämner kompetenser som berör exempelvis 
ostrukturerade uppgifter (till exempel problemlösning) och interpersonella aspekter (till 
exempel empati). Han menar att organisationsanpassad kompetens hos medarbetarna är 
nödvändigt för att dessa skall kunna bidra till framgång hos organisationen som helhet, och att 
kompetensbaserad rekrytering därför spelar en nyckelroll. 
 
Bowen et al (1991) förespråkar en så kallad person-organization fit, vilken innebär fokus på 
helheten, då det handlar om rekrytering av medarbetare. De medarbetare som rekryteras skall 
inte bara ha den kunskap, skicklighet och förmåga som krävs, utan skall också passa in i 
organisationen som helhet, med dess kultur och värderingar etc. Detta skiljer sig från det mer 
traditionella tillvägagångssättet där det handlar om att rekrytera medarbetare till en viss 
specifik position och arbetsuppgift, och där de personkaraktäristika som inte är relevanta för 
det specifika jobbet ignoreras. Dessutom diskuteras vikten av att den potentielle medarbetaren 
får en inblick i organisationen redan under rekryteringsprocessen. Urval är inte längre en 
envägsprocess, utan en tvåvägsdito.  För att kunna prestera tillfredsställande och för att stanna 
kvar inom organisationen, måste medarbetaren trivas med det som organisationen har att 
erbjuda, och detta måste synliggöras redan från början (ibid., Torrington et al 2002). En 
rekryteringsprocess enligt ovan främjar flexibilitet i organisationen och kan vara till gagn 
exempelvis vid en omorganisation.  
 
Att tänka långsiktigt i samband med rekrytering och att beakta såväl pågående, som 
eventuella framtida förändringar inom organisationen och dess yttre miljö är nödvändigt för 
att organisationen skall kunna erhålla varaktiga konkurrensfördelar. Att välja rätt medarbetare 
är alltså av största betydelse, eftersom kostnaderna för ett dåligt val kan bli höga. 
 
 

3.5.6 Utveckling  
 

Utvecklingsfunktionen avser aktiviteter, som syftar till att se till att medarbetarna har 
önskvärd lämplig kompetens för de arbetsuppgifter de utför. Dessa aktiviteter kan utföras 
under såväl kortare, som längre perioder. Tre huvudområden av utvecklingsprocessen har 
identifierats och dessa är 1) arbetsförbättring 2) karriärplanering och 3) successionsplanering. 
Arbetsförbättring innebär ökad skicklighet i arbetet. Med karriärplanering menas individens 
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utveckling i relation till de möjligheter som ges i organisationen. Successionsplaneringen 
syftar till att för organisationen trygga lämplig kompetens inför framtiden (Tichy et al 1982).  
 
Utvecklingsaktiviteter kan utformas på flertalet olika sätt och det gäller att hitta en lagom 
balans dem emellan. Wentland (2003) förespråkar ett omfattande program, som fokuserar på 
organisationens strategi, och som specialutformas för att stödja denna genom specifika 
aktiviteter. För att välja lämpliga aktiviteter genomförs en analys av organisationens makro-, 
såväl som mikronivå. På makronivån fokuseras organisationens (eller enhetens) strategi. Givet 
denna strategi genomförs en uppgiftsanalys för att bestämma vilken typ av arbetsuppgifter, 
färdigheter och förmågor som krävs för att genomföra strategin. På mikronivån identifieras 
vem och vad, hos varje individ, som skall utvecklas för att nå ett så optimalt resultat som 
möjligt. Feedback och utvärdering av programmet följer efter implementeringen.  
 
Upward respektive multisource feedback (360˚) är två metoder som syftar till att utveckla 
individen. Genom att erhålla feedback från olika håll – från överordnade, underordnade, 
kunder och så vidare (multisource) – kan individen åtnjuta nya perspektiv på sig själv, 
samtidigt som den feedback hon/han tidigare fått från exempelvis en överordnad kan 
förstärkas. Detta kan i sin tur leda till att individen blir medveten om eventuella 
utvecklingsbehov och motiverad till att ta tag i det (Atwater et al 2002). 
 
Behovet av utvecklingsaktiviteter ser olika ut i olika organisationer, och det som kan passar 
den ena kan vara mindre lämpligt för den andra. Återigen måste dock vikten av en intern 
samstämmighet mellan såväl organisationens affärsstrategi och HRM-aktiviteterna, som 
mellan de respektive HRM-aktiviteterna understrykas.  
 
 

3.5.7 Koppling till karriärinriktningarna 
 
Det är svårt att realisera organisationens strategi om inte medarbetarnas kompetens passar 
den. Eventuella gap i kompetensen hos medarbetare kan överbryggas till exempel genom 
utbildning. Det är emellertid också viktigt att ta hänsyn till medarbetarnas drivkrafter, som 
nämnts ovan, då motivation krävs vid utvecklandet av kompetens. De kompetenser som 
kopplas samman med en expertinriktad individ är bland annat kvalitetsfokusering, 
engagemang och specialisering, medan en linjär individ fokuserar på ledarskap, effektivitet 
och konkurrenskraft. Den utvidgande individen utvecklar sin karriär genom en rad yrken, där 
de nya valen bygger på tidigare val för att han/hon ska kunna utveckla nya färdigheter inom 
samma område och på så sätt bredda sin kompetens. Förutom bredden är exempelvis 
kreativitet och teamwork kompetenser som värderas högt. Kompetenser som återfinns hos den 
episodiske individen är anpassningsbarhet, högt tempo och förmågan att skapa nätverk (figur 
3.3). 
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Figur 3.4 Strategi med relaterad kompetens enligt de fyra karriärinriktningarna. 
Källa: Larsson et al 2003. 
 
 

3.6 Organisationskapital 
 
Företagets organisationskapital utgörs av passformen mellan företagets strategi och kultur, 
det vill säga hur väl organisationens karriärkultur stödjer företagets strategi med lämplig 
struktur, prestationsvärdering och belöningssystem (Larsson et al 2003). 
Organisationskulturens ”signalsystem baseras på vad det är som betraktas som ett önskvärt 
beteende (vad det är som utvärderas), hur personer får återkoppling (hur belönas personalen) 
samt hur arbetet struktureras (vilka besluts- och informationsvägar finns det)” (Kling 2001, s. 
64). Överensstämmelse mellan signalsystemet och strategin är en förutsättning för att kunna 
prestera och för att nå de i företaget uppsatta målen.  
 
 

3.6.1 Utvärdering  
 
”Performance appraisal is the process by which individuals’ work is observed, assessed, 
recorded, reported and discussed with the purpose of, somehow, improving the quality or 
quantity of work done, and maintaining or increasing the satisfaction the individual obtains 
from doing it” (Randell 1996, s. 342). Utvärderingssystemet spelar dessutom en central roll 
för organisationen, då utvärdering bidrar till att belöningar kan allokeras på ett lämpligt sätt, 
att medarbetarstaben kan planeras, samt att framtida tränings- och utvecklingsprogram kan tas 
fram (Tichy et al 1982). Butler et al (1991) identifierar ytterligare två mål med 
utvärderingssystem; dels skall det informera medarbetarna om önskvärda beteenden och 
resultat, och dels skall det generera data till hjälp för administrativa beslut, såsom 
löneökningar och befordringar. 
 

Strategies Maintaining present       Growth in size,   Related diversification              Immediate new 
position through            competitiveness, and through new applications          targets of 
quality refinement           market leadership  of existing core                       opportunities 
and consolidation   competencies                       (unrelated) 
 
 

Career  
competencies quality           efficiency  creativity  adaptiveness 
 commitment           competitiveness teamwork  speed
 specialization           leadership  skill diversity  networking 

Career  
Concept:  Expert           Linear  Spiral                    Transitory
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Trots sin betydelse för organisationen är utvärderingsprocessen emellertid något som ofta 
förbises av en eller annan anledning. Svårigheterna att föreskriva vad som skall mätas, 
huruvida detta verkligen mäts samt ett motstånd mot att ge negativ kritik kan vara bidragande 
orsaker. 
 
Utvärderingar kan vara såväl objektiva, baserade på kvantitativa mått, som subjektiva. 
Eneroth (1997) nämner tre typer av övergripande utvärderingsskalor, som anses vara 
tillförlitliga; egenskaps-, prestations- och beteendeskalor. Dessa kan användas i en mängd 
olika situationer och i syfte att mäta diverse olika saker, exempelvis lojalitet hos den enskilde 
individen eller lönsamhet på en viss avdelning. Vissa typer av feedback kan vara en del i 
utvärderingsprocessen. Detta gäller så kallad performance appraisal feedback, som 
framförallt är knuten till uppgiftsrelaterade prestationer. Andra typer av feedback, bland annat 
upward och multisource feedback (360˚), handlar mer om utveckling av individen (Atwater et 
al 2002).  
 
För att organisationen skall kunna blomstra måste utvärderingsprocessen vara utformad för att 
stödja affärsstrategin som helhet (Tichy et al 1982). Dessutom är det av största vikt att 
utvärderingssystemet också står i samklang med andra HRM-aktiviteter. Exempelvis bör en 
organisation som anser teamwork vara av stor betydelse utforma ett utvärderingssystem som 
mäter teamets prestation och inte den enskilde individens. Det är alltså viktigt att signalera det 
önskvärda beteendet. 
 
 

3.6.2 Belöning  
 
Belöningssystem kan definieras som ”who gets rewarded, and why” (Kerr & Slocum 1987, 
s.99) och belöningar anses enligt Tichy et al (1982) ha ett väsentligt inflytande på prestation. 
Belöningar kan delas in i två typer av kategorier, inre (intrinsic) och yttre (extrinsic) 
belöningar, mellan vilka det är viktigt att ha en balans. Med yttre belöning menas när 
någonting ges till en individ som belöning för något, till exempel lön för en viss prestation. 
Inre belöning kommer inifrån individen själv, och kan exempelvis sägas vara en känsla av 
tillfredsställelse när en viss uppgift är löst (Eneroth, föreläsning 030128). Belöningar kan 
vidare sägas vara antingen finansiella eller icke-finansiella. Mulvey et al (2000) diskuterar 
fem olika belöningskategorier som ingår i den så kallade Rewards of Work-modellen. Dessa 
fem kategorier inkluderar direkt finansiell belöning (lön), indirekt finansiell belöning 
(förmåner), arbetsuppgifternas innehåll, karriärmöjligheter (långsiktiga möjligheter till 
utveckling och avancemang) och tillhörighetskänsla.  
 
Eneroth (1997) konstaterar att alla organisationer arbetar mer eller mindre uttryckligen med 
såväl belöningar som bestraffningar. För den organisation som väljer att utforma ett mer 
specifikt belöningssystem finns det flera kriterier att ta ställning till; såväl strukturaspekter, 
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som processaspekter måste beaktas. Strukturaspekten handlar om att ta ställning till vad det är 
som skall belönas – befattningen eller individen? Om det är individen som skall belönas kan 
detta sägas vara en kompetensbaserad vinkling. Vidare måste det avgöras huruvida 
belöningen skall vara prestationsbaserad eller till följd av senioritet? Processaspekten handlar 
å andra sidan om organisationens kommunikationspolicy samt graden av delaktighet för olika 
medarbetarkategorier när det handlar om belöningsbeslut (Lawler 1984). 
 
Belöningssystemet kan användas för att påverka medarbetarnas beteenden i önskvärd riktning, 
för att i förlängningen driva igenom en organisationsförändring (Ledford & Lawler 1994). 
Systemet bör vara utformat så att det stödjer affärsstrategin både på kort och lång sikt (Tichy 
et al 1982) och likaså är det essentiellt att belöningssystemet stämmer överens med de övriga 
HRM-funktionerna. Kerr diskuterar vikten av att belöna på rätt sätt, det vill säga att 
belöningssystem är i samklang med det önskade beteendet och han pekar på åtskilliga 
exempel av hur felaktiga belöningssystem används i olika delar i samhället (1995). Liksom i 
fallet med utvärdering kan det emellertid vara svårt att hitta bra sätt att bestämma vad som ska 
belönas och att mäta att resultatet verkligen är det önskade. Det är också viktigt att ha i åtanke 
att olika människor motiveras av olika typer av belöningar beroende på vilka drivkrafter de 
har. 
 
 
3.6.3 Struktur 
 
Organisationens struktur har att göra med de besluts- och informationsvägar som finns inom 
organisationen. Det handlar om hur arbetsuppgifter, beslutsfattande, ansvar och befogenheter 
fördelas och hur organisationen samordnas, kontrolleras och styrs. Fördelningen av 
arbetsuppgifter och ansvar leder till att olika roller och befattningar inom organisationen 
skapas. Besluts- och befogenhetsfördelningen är en avvägning mellan vertikal och horisontell 
maktdistribution (Bruzelius & Skärvad 2000; Galbraith & Nathanson 1978). För att 
medarbetarna ska kunna arbeta effektivt är det en förutsättning att de har god tillgång till 
information angående det som händer i företaget.  Exempelvis krävs det att personalen som 
arbetar i frontlinjen får relevant information om företagets relationer med de olika kunderna.  
Dessutom måste medarbetarna informeras om strategiska förändringar och andra processer 
som sker i organisationen (Kaplan & Norton 1999). Även om de anställda har tillgång till 
tillfredsställande information kommer de dock endast att bidra till förbättringar och 
framgångar inom organisationen om de också är motiverade och har möjlighet att fatta egna 
beslut (ibid.). 
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3.6.4 Koppling till karriärinriktning 
 
Olika människor attraheras av olika typer av organisatoriska karriärkulturer. En 
expertorienterad medarbetare behöver en platt struktur med funktionsavdelningar, 
kvalitetsbaserade utvärderingar och belöning i form av säkerhet och långsiktiga förmåner. 
Linjära medarbetare föredrar däremot hierarki, där många nivåer kan uppnås, det vill säga där 
bra prestation leder till befordran och ledarskapsutveckling. Utvidgande medarbetare trivs i 
matrisstrukturer med komplexa projekt, där teamwork och kreativitet är högt värderat. 
Belöning i form av personlig utveckling är viktig för dem. Den episodiske medarbetaren i sin 
tur motiveras av mindre formell struktur och informella team. Flexibilitet och högt tempo 
utgör utvärderingen i dennes önskvärda typ av organisation och belöning sker i form av 
finansiell bonus, resor och jobbrotation. (Larsson et al 2003) (Figur 3.4). HRM-aktiviteterna 
enligt ovan bör utformas med de olika karriärkulturspreferenserna i åtanke. Det är emellertid 
viktigt att ha konsistens i organisationskulturens uppbyggnad, eftersom ett företag med 
exempelvis en matrisstruktur, kvalitetsorienterat värderingssystem och bonusbaserat 
belöningssystem inte tillräckligt stödjer något av de fyra karriärinriktningarna. Detta medför 
att alla medarbetare blir frustrerade och omotiverade.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figur 3.5 Strategi med relaterad organisationskultur enligt de fyra karriärinriktningarna. 
Källa: Larsson et al 2003 
 

Career  
Concepts:                       Expert                         Linear          Spiral                          Transitory 

Strategies                Maintaining present      Growth in size,            Related diversification              Immediate new 
               position through            competitiveness, and          through new applications          targets of 
               quality refinement         market leadership           of existing core   opportunities 
               and consolidation           competencies    (unrelated) 
 
 

Organisational  
Career Culture: 
 
Structure                      flat pyramid               tall            matrix project               informal, ad hoc, 
                      strong functional        pyramid            organization                  temporary teams             
                      departments 
 
Performance appraisal              accuracy                     cost reduction            skill diversity                 speed 
                      reliability                    results            creativity                      flexibility 
                      expertise                     leadership            teamwork                      finding         
                                     opportunities 
  
Rewards                      long-term benefits      promotion,             job rotation                     cash bonuses 
                      security                      managerial incentives       creative latitude              interdependence 
                      recognition                 leadership development   lateral assignment           job rotation 
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3.7  SHRM, Kompetensplattformen och SMK-modellen 
 
Att de tre kapitalen ovan, det vill säga motivationskapital, kompetenskapital och 
organisationskapital, lever i en symbios råder ingen tvekan. Det är nästintill omöjligt att 
diskutera det ena, utan att beröra det andra i någon form. Vi väljer att se SHRM som ett 
kontinuerligt ramverk, en slags kärna i tillvägagångssättet för arbetet med att hitta den bästa 
möjliga passformen mellan strategi, medarbetare och organisationskultur, och således ett 
arbete med att integrera kapitalen på bästa möjliga sätt. Genom att ha karriärinriktningarna i 
bakhuvudet kan man utveckla HRM-aktiviteter, kompetens och motivationshöjande åtgärder, 
som är lämpliga för den enskilda organisationen. Den strategiska vinklingen på SHRM 
härrörs från kopplingen till företagets övergripande strategi, och det strategiska angreppssättet 
som läggs på de respektive delarna för att åstadkomma en passform dem emellan. Eneroth 
(1997) kopplar samman SHRM med kunskap, motivation och tillämpningsförmåga, i den så 
kallade kompetensplattformen. Denna modell fångar även upp de tre kapitalen ur en annan 
synvinkel. Nedan redogör vi för kompetensplattformen och därefter diskuteras kopplingen till 
SHRM och SMK-modellen. 
 

 

3.7.1  Kompetensplattformen 
 
Kunskap är som tidigare nämnts den fundamentala delen av kompetens, men för att kunna 
utnyttja kunskapen måste man också kunna tillämpa den. Förmågan att kunna ta upp och öka 
kunskap och att kunna använda den är även kopplad till motivation. Enligt Eneroth krävs det 
tre dimensioner för att förstå den dynamiska sidan av kompetens; kunskap, motivation och 
förmåga att tillämpa kunskapen. (Eneroth 2001) (Figur 3.5)  
 
 
 
 
 
 
 

 
Figur 3.6 Kompetensplattformsmodellen 
Källa: Eneroth 1997. 

 
De tre dimensionerna, hörnstenarna i kompetenskonceptet, är förutsättningar för att 
utveckling av kompetens ska kunna ske i en organisation. Samspelet mellan dimensionerna 
beskriver Eneroth i tre olika dynamiska interaktioner: kunskap vs. motivation, kunskap vs. 

förmåga att 
tillämpa 

motivation 

Kunskap 
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förmåga att tillämpa och motivation vs. förmåga att tillämpa. Relationen mellan kunskap och 
motivation kan beskrivas som ’ju mer motivation, desto mer kunskap’ (kunskap vs. 
motivation). Brist på motivation kan med andra ord utgöra ett hinder för utvecklandet av 
kunskap.  
 
Kunskap i sig är inte tillräckligt för att skapa värde för organisationen, förmågan att använda 
den måste också finnas (kunskap vs. förmåga att tillämpa). Kompetens kan likställas med 
tillämpad kunskap, vilket kan definieras som materialiserad kunskap i produkter. Ett företag 
som tillämpar kunskapen på ett ensidigt sätt riskerar att hamna i kompetensfällan, det vill säga 
att kunskapsbasen inte utvecklas. (Eneroth 2001). 
 
På samma sätt som motivation fungerar som en kunskapsdrivare, är motivation också en 
drivare för att utveckla förmågan att tillämpa kunskap (motivation vs. förmåga att tillämpa). 
Ju mer framgångsrik en organisation är med att tillämpa en viss kunskap, desto mer 
motiverande blir dessa aktiviteter. ”Det är genom att upprätthålla en hög motivationsnivå som 
organisationen kan skärpa förmågan till allt bättre tillämpningar” (Eneroth 1997, s. 220) 
Eneroth menar att motivation påverkar hur pass väl individer och organisationen kan använda 
de erfarenheter de får med tiden. 
 
Eneroth menar vidare att trots att motivation kan ses som nyckeln till arbete med kompetens 
är det ofta bortglömt i sammanhang där kompetens och kunskap diskuteras. 
 
Utveckling av kompetensplattformen 
Det är inte tillräckligt att en av dimensionerna är stor, då till exempel mycket motivation och 
lite kunskap och liten tillämpningsförmåga inte är hållbart på längre sikt. Det måste istället 
ske en kontinuerlig utveckling av alla tre dimensionerna (figur 3.6). Det ideala företaget är 
balanserat och har en väl avvägd blandning mellan kunskap, tillämpningsförmåga och 
motivation (Eneroth 1997).  Då plattformsmodellen kan vara svår att applicera på stora 
komplexa organisationer, kan den i stället appliceras på och jämföras mellan olika enheter, 
avdelningar eller projekt. Det kan till exempel uppdagas att resurser i en så kallad 
expertfunktion inte behöver läggas på utveckling av kunskap utan snarare på motivation. Det 
är viktigt att skilja på kunskap och motivation.  
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Figur 3.7 Kontinuerlig kompetensutveckling baserad på kompetensplattformen. 
Källa: Eneroth 1997, s. 225. 
 
Eneroth beskriver två sätt för hur kompetensplattformen kan utvecklas; utveckling av befintlig 
kompetens och skifte i kompetensplattform. Utveckling av kompetens inom en befintlig 
kompetensplattform är enklare än att byta mellan kompetensplattformar, då den utgår från att 
kontinuerligt förfina och förbättra företagets befintliga produkter på befintliga marknader. 
Skifte i kompetensplattformar ter sig annorlunda, eftersom kunskapen bakom till exempel två 
produkter skiljer sig mycket åt. (Figur 3.7). Det sker här en strategisk inlärning, vilket innebär 
att en riktning mot vad som ska uppnås med inlärningen ges, och dessutom byggs ny kunskap.  
Dessa två utvecklingssätt kan med andra termer kallas exploitation (utveckling av befintlig 
kompetensplattform) och exploration (utveckling av ny kompetensplattform) (Eneroth 1997). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figur 3.8 Skifte i kompetensplattform 
Källa: Eneroth 1997, s. 227. 
 
 
Visioner är en förutsättning för strategisk inlärning, eftersom de kan ange riktning för det 
strategiska lärandet, som i sin tur möjliggör förändringar.  
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3.7.2 Relationen mellan SHRM, Kompetensplattformen och SMK-modellen 
 
De tre kapitalens del i SHRM, visas i en modell skapad utifrån Eneroths kompetensplattform 
(1997). Enligt modellen nedan (figur 3.8) kan kunskap köpas in i organisationen eller 
utvecklas internt (rekrytering). Tillämpningen av kunskapen är beroende av organisationens 
prestationsnivå, det vill säga det som mäts och utvärderas är det som tillämpas. Om en viss 
kunskap inte mäts eller fångas upp i kulturen slutar den användas. Belöning och motivation 
kopplas samman genom att olika människor motiveras av olika sorters belöning, beroende på 
vilka drivkrafter de har. På samma sätt som dimensionerna i kompetensplattformensmodellen 
utgör kompetens, utgör utvecklingsfunktionen kärnan i SHRM-aktiviterna (Eneroth 1997). 
Utan en passform mellan strategi, organisationskultur och medarbetare kan kapitalen inte ökas 
och således riskerar företaget att förlora konkurrenskraft. Passform är alltså nödvändigt för att 
företaget ska kunna prestera optimalt. Denna passform bör finnas såväl internt, mellan de 
respektive HRM-aktiviteterna, som externt, mellan strategin, medarbetarna och 
organisationskulturen. 

 
 
Figur 3.9 Relation mellan SHRM, kompetensplattformen och karriärinriktningar. 
Källa: Baserad på Eneroth, 1997, s. 243. 
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3.7.3 Pluralism  
 
För att företagets strategi ska vara framgångsrik måste det finnas en matchning dels med 
expansionsformen och företagets organisationskultur, dels med medarbetarnas 
karriärinriktning, motivation och kompetens (Larsson et al 2003). Om det inte finns stöd för 
strategin hos medarbetarna försvåras implementeringen.  
 
I en motstridig kultur stödjer de olika delarna av kulturen inte varandra och passform blir svår 
att uppnå. Det kan exempelvis röra sig om att företagets strategi inriktar sig på att förbättra 
kvaliteten (expert) men man utvärderar medarbetarna baserat på lönsamhet (linjär) och 
belönar med bonussystem (episodiskt). Detsamma kan gälla i en trångsynt kultur som 
fokuserar på en av inriktningarna för att undvika en motstridig kultur. Visserligen stödjer de 
olika delarna i kulturen varandra men det är svårt för de medarbetare som inte har drivkrafter 
som stämmer överens med den valda inriktningen. (Kling 2001) 
 
Larsson et al (2003) menar att företag bör ha pluralistisk tillväxt och karriärmanagement. Då 
företaget kombinerar två, eller fler, expansionsformer har det större möjligheter till en 
framgångsrik expansion, eftersom olika former har olika för- och nackdelar. Vidare bör 
företaget ha flera, om inte alla, karriärinriktningar för att hantera den hårda konkurrens som 
finns idag. Pluralistiskt karriärmanagement kan öka självinsikten hos medarbetarna, förbättra 
kommunikationen mellan chefer och medarbetare och bidra till en bred motivations- och 
kompetensplattform. Slutligen innebär en pluralistisk organisationskultur ett HRM som kan 
erbjuda alla typer av medarbetare - expert, linjär, utvidgande och episodisk - de 
värderingsfaktorer och belöningssystem som ökar motivationskapitalet. Genom att utveckla 
kulturen så att den inrymmer fler personers drivkrafter skapas bättre förutsättningar för 
motivation, och dessutom förstärks motståndskraften för konjunkturförändringar. (Larsson et 
al 2003) Att skapa en mångfald i kulturen ger förutsättningar för fler vinnare i organisationen 
och mer motiverade och engagerade medarbetare. (Kling 2001) Olika strategier kräver således 
olika plattformar av kompetens, motivation och organisationskultur, och då förändring sker 
någonstans i företaget gäller det således att vara medveten om att en diskrepans i plattformen 
riskeras. Genom det övergripande och kontinuerliga SHRM-arbetet kan dock eventuella 
diskrepanser förebyggas och passform kan komma till stånd. 
 
 

3.8 Övergång till empiri och analys 
 
I de följande två kapitlen redogörs för det material som ligger till grund för diskussionen kring 
passformen mellan medarbetare, strategi och kultur i Lunds Energi AB. Vi mäter strategi 
enligt de fyra karriärinriktningarna, kulturen utifrån struktur, belöning och utvärdering enligt 
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karriärinriktningarna samt medarbetarnas drivkrafter och idealkarriär även detta enligt de fyra 
karriärinriktningarna (se exempel för en person i bilaga 3). Genom dessa mått kan vi därefter 
bedöma hur samspelet ser ut mellan de tre delarna i SMK-modellen och om det finns en 
passform.  
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4 Lunds Energi AB 
 
 
I detta kapitel presenterar vi företaget på vilket vår fallstudie baseras. Inledningsvis ges en 

kort presentation angående elbranschen i stort och hur Lunds Energi AB är uppbyggt och 

därefter redogörs för hur organisationskulturen, kompetensen och motivationen ser ut i 

företaget.  

 

 
 

4.1 Avregleringen av elbranschen 
 
Den svenska elbranschen avreglerades 1996. Handeln med el blev i princip fri, men 
nätverksamheten förblev dock ett monopol. (TT 1998-12-22) Elpriserna fördubblades istället 
för att sjunka och avregleringen av elmarknaden möttes av mycket kritik. Konkurrensverket 
ifrågasatte konkurrensen på elmarknaden och ville ha regler mot insiderhandel på den norsk-
svenska elbörsen Nord-Pool. Konkurrensverket ifrågasatte också om de stora kraftbolagen 
manipulerade marknaden, vilket enligt Nils Andersson (VD för Kraftverkföreningen) skulle 
vara möjligt, då storproducenterna kan driva upp spotpriset genom att undanhålla kraft från 
börsen och därigenom konkurrera ut mindre aktörer. Andra menade att vattenbristen var 
orsaken till prisökningen, vilket kunde ses som ett bevis på att marknaden fungerar. (Selander 
1996-09-29)  

 
Avregleringen har medfört att antalet elhandelsföretag minskat kraftigt. Elbranschen ger stora 
skalfördelar, eftersom verksamheten är så kapitalintensiv och inträdesbarriärerna höga. 
(Isaksson 2002-11-27) En orsak till strukturomvandlingen och därmed ökad 
ägarkoncentration är att de stora kraftproducerande företagen har köpt upp flera 
elhandelsföretag. Antalet bolag har också minskat på grund av sammanslagningar. De tre 
bolagen som står för en stor del av marknaden är, enligt Konsumentverkets kartläggning, 
Vattenfalls intressesfär (35 % av marknaden), Fortum (15 %) och Sydkrafts sfär (12 %). För 
ett år sedan var bara 20 procent av marknadens bolag oberoende, men elbranschen förändras 
ständigt. (Larsson 2002-02-25) I samband med avregleringen har kriget om kunderna börjat, 
eftersom de blir mer och mer aktiva som konsumenter. Det gäller att attrahera kunder och 
behålla dem. En ny taktik för elhandelsbolagen var att erbjuda tjänster och produkter vid sidan 
av elen, allt från telefoni och hemförsäkringar till kaffebryggare och dammsugarmunstycken. 
Denna taktik fick kritik och visade sig inte vara lönsam, vilket ledde till att företagen såg om 
sin affärsverksamhet. (Vejde 2001-07-30) Konsumenterna byter dock inte elleverantör i den 
utsträckning som förväntas; 2001 bytte endast 1,7 procent. Anledningen till detta är att bytet 
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inte ger stora vinster och att preliminärdebitering gör fakturorna svårlästa. (Isaksson 
2002-11-27) 
 
Före avregleringen 1996 arbetade 70 procent av elbranschens anställda ute på fältet och 30 
procent med administration. Idag är det tvärtom och underhåll och reparationer av elnätet 
ligger istället på olika servicebolag eftersom företagen prioriterar försäljning och 
marknadsföring framför tekniskt underhåll av nät och kraftstationer. Sekos ordförande, Janne 
Ruden, hävdar också att arbetsmiljön för de anställda i elbranschen har försämrats och att 
olycksfallen har blivit fler. Uppdelningen i mindre bolag har utarmat arbetsinnehållen och 
kompetensutvecklingen prioriteras inte. (Jacobsson 2003-01-13)  
 

4.2 Lunds Energi AB 
 

4.2.1 Företagspresentation 

 
De tre stora aktörerna på den svenska elmarknaden är den svenska, finska och norska staten. 
Lunds Energi AB vill vara ett alternativ till dessa stora aktörer för kunden, antingen genom att 
förvärva andra energirörelser eller att driva sådan verksamhet åt andra rörelser. (Lennart 
Lindeberg 2003-05-05) Deras affärsidé lyder som följer:  
 
”Lunds Energikoncernens affärsidé är att genom hel- eller delägda dotterbolag eller för 

andra ägare driva och utveckla lokal energiverksamhet som präglas av hög leveranssäkerhet, 

hög servicegrad gentemot kunder, rimliga priser, rationell energianvändning, liten 

miljöpåverkan och skälig kapitalavkastning.” (Årsredovisning 2002) 
 
Strategin är att bli en regionalt ledande aktör inom energiområdet med ett komplett produkt- 
och tjänsteutbud (Åsa Holmander 2003-05-05), med visionen att; 
 

”[…] vara regionalt ledande och att uppfattas som den mest attraktiva samarbetspartnern för 

svenska energiföretag och deras ägare, vilka har en stark ambition att vara oberoende av de 

dominerande kraftproducenterna.” (Årsredovisning 2002) 
 
I strategin ingår dessutom att behålla de lokala energibolagens identitet. Till skillnad från 
andra aktörer som försöker sätta sitt eget varumärke på uppköpt bolag, så behåller Lunds 
Energi de lokala varumärkena så långt det är rimligt, för att utnyttja deras ställning på de 
befintliga marknaderna. 
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Koncernen har sitt huvudkontor i Lund och det var också här som företaget startades 1863. I 
koncernen ingår elhandelsföretaget Elbolaget i Norden AB som bildades 1998 efter 
avregleringen av elmarknaden. Ytterligare bolag som ingår i koncernen är KREAB Energi AB 
(60 %), 7H Kraft AB (60 %), Billinge Energi AB (90,1 %), Nynäshamns Energi AB och 
Nynäshamns Energi Handel AB (100 %). Lunds Energi AB ägs av till största delen av Lunds 
Kommun (97,5 %) och resten ägs av Lomma Kommun (2,5 %). Det faktum att företaget är 
kommunägt avspeglas i affärsidén i form av att verksamheten ska erbjuda rimliga priser och 
skälig kapitalavkastning. Lunds Energi AB erbjuder tjänster inom fjärrvärme, IT-
kommunikation, entreprenader samt service och underhåll av värmeanläggningar.  Elbolaget i 
Norden AB är ett elförsäljningsbolag och erbjuder elleveranser. Koncernen omsätter 1 547 
Mkr och har totalt 243 anställda (2002). (Lunds Energi Årsredovisning 2002) 
 
Som ett led av den förändrade marknadssituationen har organisationen gått från att tidigare ha 
varit funktionsindelad till att från och med den 1 april 2003 vara indelad i enheter enligt 
geografiska områden. Under VD Lennart Lindeberg är organisationen uppbyggd av en 
koncerngemensam enhet samt fem operativa enheter; Lund, KREAB-området, Nynäshamn, 
Västgötaslätten och Sjuhäradsbygden. Under respektive enhet återfinns ett antal 
resultatenheter i vilka medarbetarna verkar inom.  
 
 

 
 
Figur 4.1 Organisationsschema för Lunds Energi.  
Källa: Lunds Energi Årsredovisning 2002.  
 
Som nämnts ovan har vi valt att koncentrera oss på de delar av koncernen som finns i Lund, 
närmare bestämt en enhet med stöd- och samordningsfunktion för koncernen som helhet, 



Samspelet mellan Medarbetare, Strategi och Kultur 
Möjligheter & Problem 

 
 

48 

Marknad, och tre enheter som hör till Lundaverksamheten, Lunds Energi Elnät AB, 
Energiprodukter och Försäljning (se figur 4.1). Företagets omorganisering har påverkat de 
fyra enheterna i olika grad. Lunds Energi Elnät AB och Energiprodukter, det vill säga de 
traditionella kärnverksamheterna, har inte påverkats nämnvärt, medan de två andra 
administrativa enheterna har påverkats mer av förändringen. På huvudkontoret i Lund sitter 
cirka 150 medarbetare fördelade på fyra våningar, där varje våning rymmer en eller två 
enheter, och det finns ett gemensamt personalrum på entréplan. 
 
 

4.2.2 Ett företag i förändring 
 
Lunds Energi har tidigare varit ett så kallat göra-företag, ”företaget skulle göra med händerna 
och göra det som det alltid hade gjort”. (Lennart Lindeberg 2003-05-05) Avregleringen har 
medfört att företaget blir mer och mer ett kunskapsföretag, som gör mindre i egen regi och 
mer i andra former. Lunds Energi kan numera tillhandahålla kunskap om hur denna 
verksamhet drivs och företaget strävar efter att öka kunskapsnivån. Det finns fortfarande 
utförande resurser, men dessa är numera organiserade i en särskild enhet som säljer sina 
tjänster till övriga företaget. Denna utförarenhet ska sälja på affärsmässiga grunder och i 
konkurrens med externa alternativ. Systemet för intern/extern konkurrens är ännu på 
utvecklingsstadiet. En annan stor förändring är att företaget har gått från att ha varit 
produktionsorienterat och den part i utbytet som ”visste bäst”, till att ha kundfokus. Numera 
intar företaget ett mer kundorienterat synsätt och utgår från kundernas behov och vad som 
skapar värde för kunden. Detta är en början på en lång process. 
 
En viktig förändring sedan avregleringen har varit att få personalen att växla från att vara 
anställda till att bli medarbetare. Medarbetarna ska dessutom känna sig delaktiga i hela 
verksamheten. Förr anställdes personer för en viss arbetsuppgift, men idag ställs kravet på 
medarbetaren att hon ska se till helheten och sin roll i den. Det är också viktigt att rollen 
utvecklas. För cirka fem till sex år sedan började Lunds Energi medvetet att använda 
medarbetare som begrepp och det satsades mycket på medarbetarutbildning. Samtliga 
anställda gick samma medarbetarkurser, där de utbildades i medarbetarskap och dess synsätt. 
Ledningen uppmuntrar och belönar medarbetarna på olika sätt. De som bidrar till 
helhetstänkandet belönas, men de som är kvar i det gamla tänkandet straffas inte. Detta är ett 
led i den företagskulturförändring som företaget genomgår. (Lennart Lindeberg 2003-05-05)  
 
Kundtjänst, som återfinns inom enhet Marknad, är en avdelning som har vuxit i storlek och 
betydelse i samband med den fria elhandeln. Företaget tar emot 80 000 samtal per år. Enligt 
Lennart Lindeberg (2003-05-05), har kundtjänst varit för långt ifrån och inte tillräckligt 
förankrat i företagets övriga verksamhet. Kundtjänst är företagets ansikte utåt mot kunderna, 
men har inte så stor möjlighet att påverka resten av organisationen.  Internrekrytering till 
kundtjänst är liten, trots att det behövs stor kunskap om företaget för att besvara kundernas 
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önskemål på ett bra sätt. Det har krävts stor personalomsättning och omfattande 
internutbildning för att få en stabil kundtjänst, och numera är förståelsen gentemot kundtjänsts 
problem bättre i övriga företaget.  
 
Eftersom en nivå mellanchefer har tagits bort, är varje medarbetare mer och mer delaktig i 
beslut som rör de dagliga arbetsuppgifterna. ”Beslut ska fattas och medarbetarna ska inte 
behöva fråga varje gång” menar Lennart Lindeberg (2003-05-05). Befogenheter och ansvar 
ska delegeras så långt ut i organisationen som möjligt. Ledningen vill ha ett öppet klimat och 
därför finns all information tillgänglig för alla medarbetare på intranätet. Alla dokument och 
protokoll läggs ut på intranätet.   
 
 

4.2.3 Motivation 
 
Lunds Energi satsar medvetet på att motivera medarbetarna med hjälp av att lägga resurser på 
personalvård. Genom att införa aktiviteter som friskvård, gemensam morgonfika, 
personalfester, temadagar, subventionerad träning, Viktväktarprogram, massage med mera, 
avser företaget att öka motivationen. Medarbetarna har också goda möjligheter att förkovra 
sig, då utbildning främjas både vad gäller personlig utveckling och arbetsrelaterade kurser. 
Målet är att alla medarbetare ska ha 40 utbildningstimmar per år i genomsnitt. Under 2001 
genomfördes ett nytt program för medarbetare i början av sin karriär - Växtkraft. Programmet 
sträckte sig över ett och ett halvt år och byggde på att medarbetare skulle få en chans att 
påverka. Sexton personer från olika delar av företaget valdes ut och dessa fick arbeta med en 
mängd olika projekt inom olika områden. Ett krav för att delta var en vilja att utvecklas med 
företaget. Det har tidigare också funnits mentorprogram tillsammans med andra Lundaföretag, 
där utbytet har skett mellan chefer på de olika företagen (Anna Allerbring 2003-05-08). Till 
hösten ska en satsning ske på Urkraft, det vill säga på dem som har arbetat länge i företaget 
och har en kortare anställningstid framför sig. Syftet är att skapa gemensam kunskap och att 
förmå äldre medarbetare att arbeta ända fram till pensionen. På så sätt minskas risken för 
kunskapsbortfall när det stora antalet 40-talister går i pension. 
 
Genom att locka medarbetarna med nya spännande arbetsuppgifter menar Lennart Lindeberg 
(2003-05-05) att motivationen har höjts; ”personlig stimulans är att vara med och bidra till 
utvecklingen”. Feedback på utfört arbete är ett annat sätt att öka motivationen. Den dagliga 
dialogen mellan chef och medarbetare och medarbetarna emellan är ett sätt att få 
återkoppling. Lunds Energi har dessutom medarbetarsamtal minst en gång per år. Företaget 
har också så kallade chefsträffar en gång per år i syfte att utveckla ledarskapet samt stötta 
cheferna. Det är sedan upp till varje chef att hålla mindre möten med sina medarbetare. 
Feedback är också en del i utvärderings- och utvecklingsprocessen. 
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4.2.4 Signalsystem och utvärdering 
 
Organisationen bygger på att delegera ansvar och befogenheter och för att kunna arbeta med 
detta krävs adekvata uppföljningssystem. Ett sådant är företagets balanserade styrkort. 
Företaget använder sig av ett försvenskat styrkort som innehåller fem perspektiv; Förnyelse & 

utveckling, Personal, Interna processer, Kund samt Finans. Olika kritiska framgångsfaktorer 
för de olika perspektiven har tagits fram, som till exempel Nya produkter och tjänster, Inga 

arbetsskador och Nöjda kunder. Dessa kritiska framgångsfaktorer och dess måltal revideras 
varje år (Lunds Energi Balanserat Styrkort 2002). Målen är speciellt uppsatta för de olika 
enheterna.  
 
Medarbetarna i till exempel kundtjänst och produktion ska känna att de har ansvar och 
möjlighet att göra det bästa de kan. Företaget är indelat i resultatenheter där både finansiella 
och icke finansiella nyckeltal mäts.  Icke finansiella nyckeltal kan exempelvis vara hur man 
svarar på telefonsamtal från kunderna, leveranssäkerhet och miljöpåverkan. Regelbundna 
medarbetarenkäter genomförs varje år för att ta temperaturen på arbetsklimatet. Dels är 
avsikten att undersöka medarbetarnas syn på ledarskap, men också synen på motivation, 
trivsel och utbildning. Ledningen vill dessutom tydliggöra för medarbetarna att deras 
synpunkter är viktiga. Ett led i detta är att försöka omsätta så mycket av åsikterna i konkreta 
åtgärder. Ett exempel på åtgärd som baserades på vad medarbetarna svarade i en 
enkätundersökning är de seminarium om konflikthantering som anordnats.  
 
Till det balanserade styrkortet har ett bonussystem kopplats, vilket utgår från de uppsatta 
målen på varje enhet. Uppnådda mål belönas med bonus, vars storlek bestäms av det 
finansiella årsresultatet och hur många mål i företaget som är uppfyllda. Bonussumman är lika 
stor till samtliga medarbetare för att främja samarbete över enhetsgränserna. (Åsa Holmander 
2003-05-05) 
 
Nya idéer värderas högt och belönas. Det finns en förslagsverksamhet som syftar till att 
uppmuntra medarbetarna att komma med egna idéer och förslag. Förslagen tas tillvara och de 
förslag som kan omsättas i praktiken, belönas med pengar. Dock premieras alla förslag för att 
uppmuntra till framtida idéer.  
 
 

4.2.5 Rekrytering, karriär och ledarskap 
 
Lunds Energis personalomsättning är relativt låg, men när det finns behov av att rekrytera nya 
medarbetare, sker det primärt internt och sekundärt externt. Den externa rekryteringen sker 
genom annonsering i dags- och fackpress, Arbetsförmedlingen och bemanningsföretag 
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beroende på vad det är för tjänst som ska tillsättas. Det är sällsynt att företaget använder sig 
av tillfälligt inhyrd personal, då denna typ av resurs inte är optimal på längre sikt, även om det 
inträffar ibland vid arbetstoppar etc (Anna Allerbring 2003-05-08). 
 
Nästa steg i rekryteringsprocessen är intervjuer. Egenskaper som söks hos den nya 
medarbetaren är bland annat en ödmjuk och positiv inställning, ett personligt engagemang och 
ett intresse av att lära och utvecklas. De personliga egenskaperna är viktiga, men det är också 
viktigt att personen passar in i arbetsgruppen. Företaget strävar även efter att öka mångfalden 
bland medarbetarna (Anna Allerbring 2003-05-08). 

 
På Lunds Energi finns många olika karriärmöjligheter till exempel genom breddning, 
specialisering eller befordran. Dock är det gamla tänkandet som likställer högre karriär med 
chefskap till stor del kvar. Många chefer är ledare utifrån en fackkompetens och inte på grund 
av att de har ledarkompetens (Lennart Lindeberg 2003-05-05). En chef är nödvändigtvis inte 
alltid en god ledare och att vara expert inom sitt område betyder inte säkert att personen ifråga 
är bra på att leda (Anna Allerbring 2003-05-08). Företaget eftersträvar dock att betona vikten 
av det goda ledarskapet och att befordran inte enbart innebär att bli chef. Dessutom görs just 
nu en satsning på ledarskapsutbildning, både för att höja kompetensen på dem som redan är 
ledare, men också för att höja kraven från medarbetarna på befintliga chefer (Åsa Holmander 
2003-05-15).  
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5 Resultat och Analys 
 
 

I detta kapitel analyseras Lunds Energi utifrån de tre kapitalen som beskrivs i teorin. 

Passformen mellan kapitalen diskuteras därefter. För att undvika upprepning redogör vi för 

de empiriska data som vi erhållit genom enkätundersökningen, det vill säga medarbetarnas 

syn, i samband med analysen, löpande i kapitlet. Vi använder karriärinriktningsbegreppen 

genomgående, och för att underlätta för läsaren finns en kortfattad beskrivning av 

inriktningarna i bilaga 4.  
 

 
Då vår studie fokuserar på strategiförändring och dess effekter på samspelet med medarbetare 
och organisationskultur, utgår vårt övergripande tidsperspektiv från avregleringen 1996, då 
denna har lett till stora förändringar för Lunds Energi. Vi fokuserar dock på den 
omorganisation som genomförts i år (som är ett led i den förändring som avregleringen 
medfört), då vi undersöker skillnader mellan de olika enheterna Marknad, Försäljning, Elnät 
och Energiprodukter. Vi studerar utifrån de företagsspecifika enkätfrågorna huruvida 
enheterna, beroende på dess aktiviteter, karakteriseras av personer med liknande drivkrafter. 
Vi tolkar således här utifrån de empiriska data vi erhållit genom intervjuer och 
enkätundersökningen 
 
Medarbetarnas karriärinriktning och drivkrafter samt deras syn på företagets strategi och 
kultur redogörs i diagram med skala 1 till 5, där 1 betyder väldigt lite av en inriktning, 5 
väldigt mycket och 3 visar en måttlig grad av inriktning. Pluralism innebär inte endast att alla 
fyra inriktningarna finns representerade i exempelvis kulturen, utan det måste dessutom finnas 
en tillräckligt hög grad av inriktningarna. Detta blir tydligare nedan i diskussionen om de 
olika kapitalen. 
 
 

5.1 Strategi i förändring 
 
Lunds Energi var länge en trygg, stabil arbetsplats, som inte ändrades särskilt mycket. På 
grund av den säkra positionen på marknaden togs inte mycket hänsyn till kunderna, utan 
företaget koncentrerade sig på vad det ”gjorde bäst”. I samband med avregleringen 1996 
ökade företaget i storlek genom en rad bolagsförvärv, för att vara lönsamma och få en ledande 
roll på marknaden. Den fria elmarknaden resulterade dessutom i krav på en större 
kundfokusering. Lunds Energi gick med andra ord från att ha varit ett mer expertorienterat 
företag med fokus på att fördjupa sig i sitt kunskapsområde och förbättra kvaliteten, till att bli 
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ett mer linjärt företag som konkurrerar om marknadsandelar genom att växa med hjälp av 
uppköp.  
 
 

 

  Diagram 5.1. Strategin i Lunds Energi. 
 
Enligt ledningen är företagets strategi idag att bli en ledande lokal aktör och att utveckla nya 
tjänster som efterfrågas av kunderna, vilket tyder på en linjär och utvidgande/episodisk 
inriktning. Denna syn skiljer sig från medarbetarnas uppfattning, då dessa ser på företagets 
strategi som i första hand expertinriktad, och därefter linjär och utvidgande. Strategin är 
pluralistisk, då tre av inriktningarna är så pass starka (över 3) att de kan anses karakterisera 
strategin. (Diagram 5.1) Den episodiska inriktningen är enligt medarbetarna så pass liten att 
den inte har något större inflytande. Ju längre till vänster i diagrammet, det vill säga mot 
expertinriktningen, desto mer karakteriseras profilen av stabilitet och säkerhet, medan den 
högra delen visar på informalitet och föränderlighet. Strategin har därmed en stabil profil, då 
expertinriktningen är övervägande, följt av den linjära och sedan den utvidgande inriktningen. 
Strategin karakteriseras alltså i första hand av specialisering, sakkunskap och säkerhet, men 
också av resultatfokusering i enlighet med det linjära. Det sätt medarbetarna uppfattar 
strategin på överensstämmer med ledningens syn till en viss del, enligt vad vi kan urskilja 
utifrån årsredovisningen och intervjuerna. Dock uppfattas expertstrategin som stark av 
medarbetarna, medan den inte betonas av ledningen på samma sätt.  
 
En ytterligare tolkning av strategiförändringen säger att den linjärinriktade förändringen inte 
har tagit överhand, då värdet här är måttligt (runt 3). Det linjära, det vill säga bolagsförvärven, 
kan därför tolkas som en engångsföreteelse, en expansionsfas, som sedan går tillbaka till 
expertfokus, då företaget inte ändrar de förvärvade lokala varumärkena/bolagen, utan utnyttjar 
den stabilitet och kunskap de har på sina regionala marknader. På så vis kombinerar Lunds 
Energi olika typer av strategier; koncernen är linjär och dotterbolagen mer expertinriktade.  
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5.2 Motivationskapitalet 
 

5.2.1  Medarbetarnas karriärinriktning och drivkrafter 
 

Medarbetarens karriärutveckling är som mest tillfredsställande då dennes hjärnas 
karriärinriktning stämmer överens med hjärtats drivkrafter. Passformen mellan drivkrafter 
och organisationens karriärkultur är också till stor del avgörande för hur tillfredsställd 
medarbetaren känner sig. Om harmoni saknas så riskerar medarbetaren att både sträva efter en 
karriär på andras villkor och att gå miste om motivationspotentialer, som skulle kunna vara 
mer tillfredsställande. Om organisationens karriärkultur däremot stödjer den karriärväg som är 
mest motiverande för medarbetaren så finns det goda förutsättningar för en fortsatt 
tillfredsställande karriärutveckling. Företaget kan utnyttja motivationen till fullo och använda 
den till att utveckla kompetens och därigenom stärka sin konkurrenskraft.  
 
Diagram 5.2 beskriver fördelningen av Lunds Energis medarbetares primära 
karriärinriktningar och drivkrafter. Medarbetarna anser sig till stor del vara personer med 
utvidgande karriärinriktning, det vill säga att de strävar efter att bredda sin kompetens i 
arbetslivet till relaterade områden, och drivs av kreativitet, teamarbete och personlig 
utveckling. De bakomliggande drivkrafterna visar dock framförallt en expertorientering bland 
medarbetarna, vilket betyder att de flesta medarbetarna inte drivs av det utvidgande, utan av 
att utveckla expertis i ett specialiserat område och ett säkert och stabilt arbete.  
 

 
Diagram 5.2 Fördelning av karriärinriktningar och drivkrafter. 
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Denna fördelning visar dock endast toppen av isberget, då den delar upp medarbetarna enligt 
primär karriärinriktning. Med andra ord är en individ ofta inte antingen eller, utan han/hon har 
en kombination av karriärinriktningar och drivkrafter. Ser vi till medelvärdet blir skillnaden 
inte lika stor (Diagram 5.3). Karriärinriktningarna är nu förhållandevis spridda, men 
fortfarande dominerar den utvidgande karriärinriktningen. Denna följs i tur och ordning av 
linjär, expert- respektive episodisk karriärinriktning. När det gäller drivkrafterna framträder 
nu det utvidgande som starkast. Expertdrivkrafterna är näst starkast, följd av linjär och 
episodisk. Alla fyra typerna av drivkrafter ligger över tre på skalan, det vill säga är måttligt 
starka eller mer, vilket tyder på pluralism. De utvidgande respektive expertdrivkrafterna 
närmar sig 4 i genomsnitt, vilket tyder på att de är ganska starka. Pluralismen i drivkrafterna 
implicerar att medarbetarna drivs av många olika faktorer; förutom personlig utveckling och 
kreativitet (utvidgande), samt sakkunskap och säkerhet (expert), är det många som drivs av 
variation och självständighet (episodisk), och inflytande och prestation (linjär). Därtill 
indikeras att en enskild medarbetare ofta drivs av flera olika drivkrafter. 
 
Skälet till den stora skillnaden mellan fördelningen och medelvärdet är att några medarbetare 
har starkt expertorienterade drivkrafter, samtidigt som de har relativt starka utvidgande 
drivkrafter, medan de flesta av de övriga medarbetarna har utvidgande drivkrafter i 
kombination med de andra inriktningarna.  
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 Diagram 5.3 Karriärinriktningar och drivkrafter i medelvärde. 
 

Om gapet mellan de främre och bakre staplarna är litet, eller obefintligt, tyder det på en 
karriärmässig självmedvetenhet hos individen. Om en främre stapel skulle vara högre än den 
motsvarande bakre stapeln tyder detta på att den upplevda karriärdrömmen egentligen saknar 
tillräcklig motivation. Så är dock inte fallet om vi tittar på diagram 5.3. Hos medarbetarna i 
Lunds Energi finns däremot tydliga motivationspotentialer, som kanske inte har 
uppmärksammats. Det finns ett gap mellan alla fyra karriärinriktningarna och motsvarande 
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drivkrafter, men särskilt expertinriktningen respektive den episodiska inriktningen ligger 
markant under drivkrafterna för desamma. Detta innebär att medarbetarna undervärderar 
dessa båda inriktningar. Här finns potential för att deras framtida yrkesliv skulle kunna 
innefatta ännu fler av deras drivkrafter.  
 
 

5.2.2 Kultur  
 
Organisationskulturen har en jämnare profil mellan de olika inriktningarna än exempelvis 
strategin, i den bemärkelsen att det är mindre skillnader mellan den högsta och den lägsta 
stapeln. Inslag av alla fyra inriktningarna återfinns inom kulturen, men då endast en av 
inriktningarna, den utvidgande, överstiger 3, indikeras inte pluralism i företaget. 
Organisationskulturen anses av medarbetarna i första hand vara utvidgande och det är denna 
inriktning, som tycks ha störst genomslagskraft i företaget. Till skillnad från strategin, som 
har en profil som pekar mot stabilitet, karaktäriseras kulturen mer av en formell 
föränderlighet. Graden av föränderlighet begränsas dock av att den episodiska inriktningen 
ligger en bit under 3 och alltså inte har så stort inflytande. (Se diagram 5.4) 
 

 

          Diagram 5.4 Organisationskulturen idag 

 
Organisationskulturen omfattar struktur, utvärdering och belöning. Strukturen i företaget 
anses vara övervägande utvidgande, det vill säga att den är utformad som en 
matrisorganisation, som förändras vid behov för att stödja kreativa och långvariga projekt. 
Dessutom upplevs strukturen delvis som resultatinriktad och hierarkisk, vilket implicerar en 
linjär struktur. Företagets utvärderingssystem mäter i första hand i linje med den utvidgande 
inriktningen, vilket innebär att kreativitet och generalistkompetenser värderas högt, men 
också expertis och noggrannhet (expertinriktning) uppmärksammas. Detta uppmuntrar 
företaget enligt medarbetarna genom diverse belöningsformer. Återigen är det den utvidgande 
inriktningen som har störst inflytande, och medarbetarna belönas bland annat i form av 
möjlighet till deltagande i projekt och arbetsrotation. Andra belöningsformer är befordran och 
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ledarskapsutveckling (linjärt) och långsiktiga förmåner och trygghet (expert). (Se diagram 
5.5)          
 

 
  Diagram 5.5 Organisationskulturen idag – beståndsdelarna.  
 
Den största interna konsistensen inom de fyra inriktningarna återfinns i den utvidgande 
inriktningen, där inslagen av såväl struktur, som utvärdering och belöning är lika stora. De 
andra inriktningarna är däremot inkonsistenta. Skillnaden i den linjära inriktningen, där 
utvärderingen ligger lägre än både struktur och belöning, indikerar exempelvis att linjära 
belöningar används i fall där utvärderingen sker enligt en annan typ av inriktning. 
Inkonsistensen sedd ur ett expertorienterat perspektiv tyder på att strukturen inte stödjer 
utvärderingsprocessen och belöningssystemet i tillräckligt hög grad. Den största interna 
inkonsistensen återfinns dock i den episodiska inriktningen, där ingen av de tre 
beståndsdelarna stödjer varandra i tillräckligt stor utsträckning. Att det episodiska 
utvärderingssystemet anses vara mer utpräglat än det linjära kan tyda på, i enlighet med 
resonemanget ovan, att linjära belöningar används efter en episodisk utvärdering. (Se diagram 
5.5) 
 
 

5.2.3 Kultur – Medarbetare 
  

Motivationskapitalet i företaget tydliggörs genom en överensstämmelse mellan medarbetarnas 
drivkrafter och karriärinriktning, och organisationens karriärkultur. Det finns, enligt diagram 
5.6, medarbetare i Lunds Energi, vars drivkrafter inte fångas upp eller tillmötesgås av 
företaget fullt ut. Företaget har redan vidtagit en hel del motivationshöjande åtgärder, men det 
finns ändå ett gap mellan drivkrafter och kultur på alla områden. Dessa gap är stora. 
Medarbetarna upplever att organisationskulturen erbjuder en måttlig grad (runt 3) av alla fyra 
inriktningarna, men organisationskulturen är dock inte tillräckligt inriktad på någon av 
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karriärinriktningarna, för att helt och fullt fånga upp ens någon typ av de drivkrafter som finns 
i företaget. Allra störst skillnad är det mellan expertkulturen och drivkrafterna, samt den 
episodiska kulturen och drivkrafterna. I förhållande till kulturen och karriärinriktningarna som 
har en förändringsprofil, visar medarbetarnas drivkrafter pluralism eftersom de har en rakare 
profil. (Diagram 5.7)  
 

 Diagram 5.6 Passform Kultur – Medarbetare.  
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 Diagram 5.7 Profiler: Kultur, karriärinriktningar och drivkrafter. 
 
Det finns en tydlig tankemässig passform, det vill säga en överensstämmelse mellan 
medarbetarnas upplevda karriärinriktningar och kulturen, och anledningen till det kan vara att 
organisationskulturen signalerar en viss typ av karriärkultur och att detta, liksom exempelvis 
karriärsynen i samhället i stort, påverkar medarbetarna i en viss riktning. I diagram 5.7 syns 
tydligt att de uppfattade karriärinriktningarna och organisationskulturen följer samma kurva, 
även om organisationskulturen är lägre. Eftersom synen på idealkultur påverkas av externa 
faktorer kan vi tolka detta som att kulturen i Lunds Energi formar medarbetarnas syn på 
karriär, trots att de egentligen har andra drivkrafter.  
 
Det finns dock ingen passform mellan medarbetarna och organisationskulturen när vi ser på 
drivkrafterna. För att öka passformen kan åtskilliga åtgärder vidtas. Gapet mellan de 
expertinriktade drivkrafterna och den expertinriktade delen av kulturen innebär att 
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medarbetare som motiveras av möjlighet till ett säkert, stabilt arbete och till att fördjupa sig 
inom ett område inte motiveras tillräckligt för att prestera sitt bästa. Detta hade kunnat 
undvikas genom att erbjuda mer specialistutbildningar och långsiktiga förmåner. Om företaget 
visar att resultat och effektivitet värderas högt, genom att belöna med exempelvis fler 
befordringsmöjligheter skulle gapet mellan linjär kultur och medarbetarnas linjära drivkrafter 
kunna minska. Genom att organisationen exempelvis värderar samarbetsförmåga, kreativitet 
och kunskapsbredd högre skulle skillnaden mellan den utvidgande kulturen och de utvidgande 
drivkrafterna minska. För att minska gapet mellan episodisk kultur och motsvarande drivkraft 
kan företaget exempelvis erbjuda möjligheter att arbeta i nya informella och tillfälliga 
grupper. Att det finns gap, större eller mindre, i alla inriktningar kan tolkas som att vissa 
medarbetare utvärderas och belönas på fel sätt och/eller otillräckligt. Det är viktigt att alla inte 
blir belönade och utvärderade på likvärdig basis, eftersom alla då inte får utlopp för sina inre 
drivkrafter, vilka leder till outnyttjad kompetens. Lunds Energi bör fokusera på att belöna och 
utvärdera utifrån den enskilda individen. Som det ser ut i dagsläget så utvärderas och belönas 
alla på samma sätt, kanske ur någon slags missriktad rättviseaspekt. 
 
Organisationskulturen är således inte tillräckligt väl utvecklad i förhållande till vad 
medarbetarna anser önskvärt och potentiella drivkrafter utnyttjas inte. Det är emellertid viktigt 
att ha i åtanke att en individ kan få utlopp för sina drivkrafter även utanför arbetslivet. Inom 
organisationen är det inte bara chefen som ska motivera medarbetarna, utan detta är 
ömsesidigt. Medarbetarna ska heller inte motiveras av företaget enbart via närmsta chef, utan 
kulturen bör vara utformad på ett sådant sätt, till exempel med en uttalad policy, att 
medarbetarna även motiverar varandra. Motivation är svårt att mäta och samma åtgärd på 
olika företag kan få helt olika betydelse även om medarbetarna har ungefär likadana 
inriktningar.  
 
I enkäten ställde vi frågan huruvida medarbetaren hade chefsansvar och det visar sig att det 
finns en korrelation med ett positivt samband mellan linjära, utvidgande och episodiska 
drivkrafter, och chefsansvar. Värt att notera är att vad gäller både expertdrivkraft och expert 
karriärinriktning, kontra chefsansvaret så är sambandet negativt (1 % signifikansnivå). Detta 
tolkar vi som att de som befordras inte gör det för att de är specialister inom sitt område, 
vilket företaget själv anser, utan att det är för att de faktiskt har drivkrafter till ledarskap, trots 
att företaget inte är medvetet om det.  
 
Genom att mäta så kallad goodness kan vi se genomsnittet på respondenternas uppfattning om 
vad de flesta organisationsmedlemmar tycker om organisationen i termer av hur väl 
fungerande strukturen upplevs, hur relevant utvärderingssystemet upplevs och hur pass 
motiverade och tillfredsställda medarbetarna känner sig. Genomsnittet på hur strukturen, 
utvärderingssystemet och motivationen upplevs alla ha ett måttligt värde (runt 3), det vill säga 
medarbetarna är inte helt nöjda. Om vi ser på korrelationer finns det inga signifikanta sådana, 
men vi kan uttyda ett visst mönster som stämmer överens med profilerna i diagram 5.7. En 
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korrelation visar att ju mer expert en medarbetare är, desto mindre välfungerande tycker 
denne att strukturen är och ju mer linjär han/hon är desto mer tillfredsställande upplevs 
strukturen. Motivationen hos medarbetarna skiljer sig så till vida att ju mer utvidgande 
han/hon är, desto nöjdare och ju mer episodiska drivkrafter medarbetaren har, desto mindre 
nöjd är han/hon. Vad gäller utvärdering kan inga direkta skillnader uttydas. 
 
 

5.3 Kompetenskapitalet 
 

5.3.1 Strategi – Medarbetare 
 
I diagram 5.8 ser vi, som nämndes ovan, att medarbetarnas drivkrafter är pluralistiska, vilket 
stämmer endast delvis med strategin. Enligt diagrammet finns det framför allt utvidgande och 
episodiska drivkrafter hos medarbetarna, som inte får utlopp genom företagets strategi. Detta 
innebär att medarbetarna har motivation till att nyttja och utveckla kompetenser som bygger 
på kreativitet, bred kunskap, variation, anpassningsförmåga, högt tempo etc., men att dessa 
potentiella kompetenser inte utnyttjas i realiserandet av strategin. Även de linjära 
drivkrafterna är något starkare än vad den linjära strategin tillåter, något som undertrycker 
potentiell kompetens. Graden av upplevd expertstrategi i företaget och expertdrivkrafterna 
stämmer emellertid väl överens och detta antyder att kompetensbehovet i förhållande till 
denna delen av strategin är tillfredsställande i företaget. Då profilen i diagram 5.9 studeras 
syns att medarbetarnas drivkrafter visar mer pluralistisk inriktning än vad företagets strategi 
gör, då denna har en stabilitetsprofil. Likaså har karriärinriktningarna en mindre passform 
med strategin, då denna profil karakteriseras av föränderlighet. Då drivkrafterna har större 
passform med strategin finns det kompetens, eller åtminstone potentiell kompetens, som 
passar strategin.  

 Diagram 5.8 Passform Strategi – Medarbetare. 
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Diagram 5.9 Profiler: Strategi, karriärinriktningar, drivkrafter 
 
Genom att mäta goodness kan även genomsnittet av hur pass effektiv strategin upplevs vara 
utläsas. Det finns överensstämmande korrelationer mellan drivkrafter och strategi, om än inte 
signifikanta. Drivkrafterna har i jämförelse med strategin samma rangordning och därmed 
samma profil, det vill säga ju starkare expertdrivkrafter medarbetaren har, desto mer 
tillfredsställande finner denne strategin. Likaledes ju starkare episodiska drivkrafter, desto 
mindre nöjd är medarbetaren med strategin.  
 
 

5.3.2 Kompetensbehov och Rekrytering 
 
Företagets förändring mot att bli mer kundorienterat medför inte bara utveckling av 
kompetensplattformen utan framförallt ett skifte, då det är svårt att realisera företagets strategi 
om inte medarbetarnas kompetens matchar den. (Kompetensplattformen diskuteras närmare i 
5.6.1) Strategin, som innefattar hög leveranssäkerhet, hög servicegrad gentemot kunder, 
rimliga priser, rationell energianvändning, liten miljöpåverkan och skälig kapitalavkastning 
kräver kompetens av medarbetarna i form av specialisering, kvalitetsfokusering, 
ledarskapsförmåga, effektivitet, kreativt arbete, teamwork, kunskapsbredd 
anpassningsförmåga etc., det vill säga inslag av alla fyra karriärinriktningarna. Enligt Åsa 
Holmander består den befintliga företagskompetensen till stor del av specialister både i form 
av teoretiker, så som ingenjörer, och yrkesmän, så som svetsare, elektriker, 
underhållspersonal etc. Det finns idag ett kompetensbehov framförallt av yrkesmän, vilket kan 
ifrågasättas då denna resurs får en allt mindre central roll i företaget. Företaget har gått från att 
ha varit ett ”göra-företag” till att bli mer av ett kunskapsföretag, som tillhandahåller kunskap 
om hur denna sortens verksamhet ska drivas. Detta gör att kunskapsnivån i företaget ökar, 
samtidigt som de utförande resurserna finns kvar, organiserade i en särskild utförarenhet som 
säljer sina tjänster till övriga företaget på affärsmässiga grunder och med konkurrens från 
andra. Den mer kunskapsinriktade verksamheten medför att de anställda måste inse att de är 
medarbetare som är delaktiga i hela verksamheten, vilket ställer nya krav på medarbetarnas 
kompetens. Värderingar, det vill säga den, enligt Axelsson, organisationsöverförda uttalade 
kunskapen, utvecklas till medarbetarskap och helhetsperspektiv. Eventuella kompetensgap 

1

2

3

4

5

Ex L U Ep

Strategi
Karriärinriktn.
Drivkrafter



Samspelet mellan Medarbetare, Strategi och Kultur 
Möjligheter & Problem 

 
 

62 

kan förutom genom att anpassa rekryteringen också överbryggas med hjälp av utbildning, 
vilket också har gjorts i företaget. Social kompetens nämns i samband med vad för kompetens 
företaget söker, men det är inget som framhävs. Det är klart att det är viktigt att de människor 
som rekryteras passar in i organisationen, men social kompetens ses nog mer som en 
självklarhet än som något som medvetet tas med i rekryteringsprocessen. 
 
Rekryteringsprocessen inom organisationen avgörs från fall till fall. Detta kan vara till fördel 
för organisationen om det finns en medvetenhet om de individuella preferenser som finns hos 
medarbetarna och om man använder sig av detta aktivt, för att få en överensstämmelse med 
vad som krävs inom organisationen. Idag anställer företaget medarbetare framförallt för 
specifika arbetsuppgifter, vilket motsäger visionen om att medarbetarna ska se till helheten. 
För att realisera företagets pluralistiska strategi, anser vi, i enlighet med Bowen et al (1991), 
att man bör sträva efter att rekrytera till hela organisationen, inte till en specifik befattning, för 
att få den kompetens som krävs och det helhetsperspektiv som eftertraktas. 
 
 

5.4  Organisationskapitalet 
 

5.4.1 Strategi – Kultur 
 
Lunds Energis pluralistiska strategi, med experta, linjära och utvidgande influenser, ställer 
krav på att den karriärkultur som finns inom organisationen samspelar med strategin. Som det 
ser ut idag, enligt medarbetarna, är kulturen i sin helhet i första hand utvidgande, då denna 
inriktning är den enda som är tillräckligt stark för att utmärka sig. Strategin karakteriseras av 
stabilitet, medan kulturen alltså är mer föränderlig. Detta innebär att kulturen inte stödjer 
strategin, då deras profiler drar åt olika håll.  

Diagram 5.10, Passform Strategi – Kultur  
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Diagram 5.11 Profiler: Strategi och kultur 
 
Den utvidgande delen av kulturen anses motsvara den grad av utvidgande strategi som 
företaget uppfattas ha. De få linjära och expertorienterade inslagen i kulturen anses däremot 
vara långt ifrån tillräckliga för att stödja motsvarande grad av strategi. Framförallt är gapet 
mellan den expertinriktade strategin och den expertinriktade kulturen stort (se diagram 5.11), 
vilket innebär att struktur, utvärderingssystem och belöningar som syftar till att minska 
hierarkin, fokusera på kvalitet och erbjuda trygghet och erkännande saknas. Den episodiska 
delen av kulturen upplevs motsvara graden av episodisk strategi, men är den inriktning som 
betraktas som minst inflytelserik inom organisationen. 
 
Det kan således konstateras att det inte anses finnas en passform mellan strategin och 
organisationskulturen. Detta är ett tecken på att organisationskulturen inte tillräckligt fångar 
upp och stödjer den strategi som företaget strävar efter att genomföra. Vid närmare 
granskning av det empiriska materialet visar det sig att företaget använder sig av 
kombinationer av de olika inriktningarna i sin utformning av kulturen. Detta diskuteras nedan.  
 
 

5.4.2 Utvärdering, belöning och struktur 
 
Utvärderingssystemet bygger idag främst på de enhetsbaserade balanserade styrkorten som 
finns i företaget. Styrkortet mäter och belönar resultat i enheterna, i enlighet med linjära 
preferenser, men valet av belöning har episodiska förtecken, då det utgörs av en kontant 
bonus. Dessutom får alla i företaget, utom VD:n, dela på bonusen på samma villkor. Detta 
signalerar teamwork och att helhetstänkandet är ett önskat beteende, och är i sin tur 
följaktligen uppskattat hos utvidgande individer. Då styrkortet är det främsta 
utvärderingsinstrumentet i företaget är det dock olyckligt att det är så pass tvetydigt i sin 
utformning. Detta visar på svårigheten i att tillfredsställa alla och samtidigt genomföra 
företagets strategi. 
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Övrig utvärdering sker i första hand genom de så kallade medarbetarsamtalen, där den 
enskilde medarbetaren får feedback. Detta är en subjektiv utvärdering av individens 
prestation, som syftar till bland annat personlig utveckling, något som framförallt attraherar 
de utvidgande individerna, samt kvalitetsfokusering, något som tilltalar experterna. Denna 
feedback blir därmed också en del av utvecklingsprocessen. Subjektiv feedback ligger 
emellertid inte riktigt i linje med vad de linjära medarbetarna önskar, då dessa eftersträvar 
tydliga resultat.  
 
Helhetssyn och medarbetarskap är alltså beteenden som förespråkas, något som enligt 
ledningen är ett led i den förändring av organisationskulturen, som företaget genomgår sedan 
ett par år tillbaka. Enligt Ledford & Lawler (1994) kan belöningssystemet användas för att 
genomdriva förändring. De medarbetare som idag bidrar till att främja de önskvärda 
beteendena belönas företrädesvis genom beröm. Beröm kan sägas vara en expertorienterad 
belöningsform, men själva helhetstänkandet är inte lika självklart för experten, då denne 
föredrar specialisering och tydliga funktionella avdelningar. Istället är det återigen de 
utvidgande individerna som tilltalas av detta, då de gärna roterar i fråga om arbetsuppgifter 
och därmed får ut mer av ett helhetsperspektiv. Genom att erbjuda mer individanpassade 
belöningar för att främja helhetstänkandet, istället för att belöna fel eller bortse från dem som 
inte bidrar till detta, kan företaget således implementera de nya företagsvärderingarna mer 
effektivt.   
 
Teamwork främjas, förutom via styrkorten, genom genomförandet av olika 
enhetsövergripande projektarbeten. Strävan är att få medarbetarna att känna delaktighet i hela 
organisationen, samtidigt som det är ett sätt att öka ansvarstagandet och kompetensen hos 
medarbetarna. Möjligheten att delta i dessa projekt är en belöning för de utvidgande 
individerna, då dessa inte bara tilltalas av teamwork, utan även föredrar att bredda sin 
kompetens genom laterala arbetsuppgifter.  
 
Företaget uppmuntrar, enligt medarbetarna, genom diverse belöningsformer; alla de fem 
kategorier av belöningar som diskuteras av Mulvey et al återfinns. Det mest slagkraftiga 
belöningssystemet inom organisationen är, enligt ledningen, lönesystemet, vilket främst är en 
episodisk belöningsform. Därmed inte sagt att inte alla motiveras av lön, men lönen är av 
olika betydelse för olika individer. En hög lön betyder kanske mer för den episodiska 
individen, än vad det gör för experter, som värderar möjligheten att fördjupa sig högre. 
Förutom en ren finansiell belöning väljer företaget dock att belöna medarbetarna också i andra 
former, bland annat genom att erbjuda olika typer av utbildningar, såväl för personlig 
utveckling, som till gagn för organisationen. Belöning i form av utbildning kan sägas passa in 
i olika typer av organisationskultur, beroende på hur man ser det. Att företaget erbjuder olika 
former av utbildning är något som kanske i första hand tilltalar utvidgande individer, som 
strävar efter personlig utveckling. Ett exempel på detta är Växtkraft, där olika aspekter på 
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medarbetarskap fokuseras. I dagsläget inriktas de konkreta utvecklingsåtgärderna dock främst 
på att utveckla ledare, och denna ledarskapsutbildning är anpassad till en mer linjär kultur.  
 
Andra sätt att belöna omfattar bland annat befordran, uppmuntran, beröm och friskvård, det 
vill säga en blandning av linjär och expertinriktad belöning. Kreativitet uppmuntras genom att 
medarbetarna uppmanas lämna idéer och förslag till förbättringar etc. I huvudsak är 
belöningen finansiell, även om erkännandet av goda idéer för vissa kan vara en belöning i sig. 
Följaktligen använder företaget sig av en episodisk belöning i ett fall där utvärderingen 
baseras på kreativitet och förmågan att se nya möjligheter. Återigen anser vi det istället vara 
fördelaktigt att ha belöningar som är individuellt anpassade efter personen som ger förslaget.  
 
De långsiktiga förmåner som erbjuds är i första hand associerade med hälsa och friskvård, och 
flitiga motionärer belönas. Långsiktigheten är dock associerad med individuella effekter och 
är endast indirekt förknippat med arbetsprestationen. Medarbetarna räknar det som en 
belöning, men sett ur företagets perspektiv kan det ses mer som en förebyggande åtgärd för att 
i ett senare skede minska kostnader för eventuell sjukfrånvaro.  
 
Enligt företagsledningen karaktäriseras företaget idag av en platt struktur med få 
beslutsnivåer. Strävan är att delegera så många beslut och befogenheter så långt ut i 
organisationen som möjligt och därmed reducera den eventuella hierarki som finns. Detta 
tyder på en expertinriktad struktur, men omorganiseringen från funktionsindelade enheter till 
geografiskt indelade enheter är ett steg mot en utvidgande matrisorganisation, något som 
medarbetarna tycks ha uppfattat. Dessa upplever nämligen strukturen som övervägande 
utvidgande, medan expertinriktningen inte ses som särskilt stark. Detta bekräftas av det 
goodnessmått som diskuteras i 5.2.3; ju mer expert medarbetaren är, desto mindre 
tillfredsställande anser hon/han att strukturen är. Ledningens syn på strukturen och 
medarbetarnas uppfattning av den stämmer alltså inte överens. 
 
 

5.5 Skillnad mellan enheter?  
 
Som nämnts inledningsvis i kapitlet har vi valt att undersöka fyra enheter, uppdelade på två 
grupper. Den ena gruppen, Marknad & Försäljning, har påverkats av omorganisationen, 
medan den andra, Elnät & Energiprodukter, inte har berörts nämnvärt. Valet av enheter 
baseras på denna förändringsaspekt, men också på att enheterna i den sistnämnda gruppen är 
mer traditionella, utförande enheter, medan de förstnämnda är administrativa enheter. De 
företagsspecifika frågorna behandlar effekten av omorganiseringen; hur informationen, 
inställningen och genomförandet av den upplevs i de olika enheterna.  
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5.5.1 Karriärtyper 
 
Det finns ingen större skillnad i hur medarbetarna i de olika enheterna uppfattar företagets 
strategi och kultur. Vi kan inte heller se någon större skillnad mellan medarbetarna i Marknad 
& Försäljning och Elnät & Energiprodukter, avseende karriärinriktningar. 
 
Sett till antalet medarbetare med respektive primär drivkraft dominerar dock experter och 
utvidgande medarbetare bland dem som jobbar inom Marknad & Försäljning. Detta bekräftas 
också av medelvärdet, som visar något högre siffror för dessa drivkrafter, även om varje 
individ ofta har flera typer av drivkrafter. I enheten Elnät & Energiprodukter pekar 
medelvärdet mot medarbetare med i första hand utvidgande drivkrafter, dock tätt följt av de 
andra typerna av drivkrafter. Sett till antalet medarbetare visar det sig att 50 % av 
medarbetarna primärt har expertinriktade drivkrafter, medan endast drygt 20 % är utvidgande 
i första hand.   
 
Sammantaget är de karriärinriktningar som medarbetarna i både Marknad & Försäljning och 
Elnät & Energiprodukter upplever sig ha är emellertid mer blandade. Medelvärdet pekar mot 
att de flesta medarbetare anser sig vara utvidgande karriärtyper, följt av linjärt inriktade. 
Eftersom det är yttre faktorer som påverkar denna syn på karriär, däribland företagskulturen, 
kan vi tolka det som att kulturen i de olika enheterna inte skiljer sig åt, trots att de 
enhetsrelaterade aktiviteterna är av olika slag. Det skulle kunna tänkas att det i Elnät & 
Energiprodukter, som har varit stabila enheter och inte har förändrats avsevärt i och med 
avregleringen, skulle finnas fler expertinriktade medarbetare, då dessa enheter erbjuder 
exempelvis kvalitetsfokusering, trygghet och specialisering, aspekter som tilltalar individer 
med expertdrivkrafter. Marknad & Försäljning, som är den del av företaget som anpassats 
mest till kundorienteringen, skulle med samma tankesätt kunna förväntas vara mer utvidgande 
och linjära, det vill säga ha medarbetare som hanterar och drivs av förändringar. Så är alltså 
inte fallet, utan tvärtom är expertinriktningen starkare i Marknad & Försäljning än vad den är 
i Elnät & Energiprodukter. Elnät & Energiprodukter vill dessutom ha en ökad episodisk 
inriktning av kulturen, vilket är motsatsen till den säkerhet och stabilitet som en 
expertinriktade kultur står för. Därmed kan konstateras att individer inte kan antas vara på ett 
visst sätt bara för att de arbetar inom en viss typ av enhet. Inte heller utgör enheten som helhet 
en lämplig bedömningsgrund för exempelvis belöning, utan medarbetare måste ses som de 
individer de är. 
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5.5.2 Informationsspridning 
 
I Marknad & Försäljning är det endast lite drygt hälften av medarbetarna, som upplever att 
den enhet de arbetar i har förändrats väsentligt i samband med omorganisationen, medan 
medarbetarna i Elnät & Energiprodukter inte upplever någon förändring alls. 
 
När det gäller information om omorganiseringen angående den egna befattningen är det 
procentuellt sett lika många som finner den ganska tillfredsställande, respektive helt 
tillfredsställande i båda grupperna. Detta gäller likaså för dem som anser sig vara neutrala, 
samt de som finner informationen ganska eller helt otillfredsställande. Sammantaget är drygt 
en tredjedel av alla medarbetarna neutrala till den information som givits, och drygt 40% är 
ganska eller helt tillfredsställda.  
 
Angående informationen om omorganisationen för företaget i stort syns det dock skillnader 
mellan grupperna; ca 67 % av medarbetarna i Marknad & Försäljning anser informationen 
vara ganska eller helt tillfredsställande, jämfört med endast ca 29 % i Elnät & 
Energiprodukter. Bland dessa medarbetare förhåller sig drygt 57 % istället neutrala. 
Anledningen till att Elnät och Energiprodukter inte är lika nöjda med informationen som 
Marknad & Försäljning kan vara att dessa enheter inte berörs av den och därför inte 
informeras i lika stor grad som Marknad & Försäljning. Det kanske inte upplevs som lika 
viktigt att information når de som inte berörs av förändringen. Utifrån helhetsperspektivet är 
det dock viktigt att alla känner sig informerade och vet vad som händer i företaget för känna 
medarbetarskap. 
 
 

5.5.3 Inställning till förändring 
 
Majoriteten i båda grupperna förhåller sig ganska eller mycket positiva till den nya 
organisationen. I Elnät & Energiprodukter utgör dock andelen neutrala något mer än en 
tredjedel. Vad gäller genomförandet av den nya organisationen anser drygt 70 % av 
medarbetarna i Elnät & Energiprodukter att det varken har varit bra eller dåligt, medan 
motsvarande siffra i Marknad & Försäljning är drygt 44 %. Lika många i den sistnämnda 
gruppen finner den dock bra eller mycket bra, jämfört med Elnät & Energiprodukter, där ca 
29 % är av denna åsikt.  
 
Alla har överlag positiv inställning till omorganiseringen, även de som inte är nöjda med 
informationen om den, vilket visar på intresset av att veta vad som händer i företaget. Elnät & 
Energiprodukter är något mer neutrala, vilket också kan vara på grund av att de inte fått så 
mycket information och därmed inte känner delaktighet. Detta gäller också genomförandet av 
omorganiseringen. De flesta i Elnät & Energiprodukter är neutrala till den, medan Marknad & 
Försäljning är nöjda. Sammantaget borde företaget sträva efter att medarbetarna upplever 
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förändringar och genomförandet av dessa på ett tillfredsställande sätt och inte bara förhåller 
sig neutrala, oavsett om de berörs av förändringen eller inte. 
 

 

5.6 Passform 
 

5.6.1 Skifte i kompetensplattformen 
 
Som nämndes ovan krävde externa påtryckningar i form av avregleringen, utveckling och 
skifte i företagets kompetensplattform. Då det är komplicerat att beskriva en 
kompetensplattform utifrån hela företaget, väljer vi att ge exempel med hjälp av enskilda 
enheter på företaget. Lunds Energis utförande verksamhet, så som produktion, drift och 
underhåll, kan ses som exempel på företagskompetens som genomgår kontinuerlig utveckling. 
Företaget har redan god kunskap i dessa produkter och tjänster, men för att kunna erbjuda den 
höga kvalitet och leveranssäkerhet som ingår i företagets affärsidé, måste kunskapen och 
förmågan att tillämpa den ökas. Den vänstra kompetensplattformen i figur 5.1 illustrerar detta.  
 

Den högra plattformen visar hur företaget i stort utvecklar ny kunskap för att anpassa sig till 
den nya marknaden och därmed bli ett mer kunskapsinriktat företag. Det är då Lunds Energi 
vill öka företagskompetensen genom att alla arbetar utifrån ett kundfokus som det sker ett 
skifte i kompetensplattform. Att gå från ”vi vet bäst” och att kunden näst intill var ett störande 
element i processen till kundfokus, medför ett skifte, eftersom det byggs ny kunskap om 
kundernas preferenser och om kundanpassade lösningar. För att få denna inriktning på 
kundfokus krävs strategisk inlärning och då är visioner och riktning viktigt, eftersom det ger 
möjlighet till förändring.  Detta gäller hela företaget, men Kundtjänst är ett tydligt exempel, 
eftersom dess omfattning och betydelse har ökat avsevärt de senaste åren. Då elbranschen 
numera har medvetna kunder utgör Kundtjänst en viktig länk mellan dem och företaget. 
Eftersom det förut inte i så stor utsträckning togs hänsyn till kunskap om kundens preferenser 
krävdes följaktligen ingen tillämpningsförmåga, och inte heller motivation till att anpassa 
efter kundens önskemål. Ju större medarbetarnas förståelse är för kunden och företagets 
helhet, desto mer motiverande blir det att arbeta utifrån detta helhetsperspektiv, likt en positiv 
spiral.  
 
Utvecklingen av och skiftet i kompetensplattformen exemplifierar förändringen Lunds Energi 
har genomgått. Vi vet inte om det har funnits passform mellan de tre kapitalen före 
förändringen, men vi kan dock konstatera att kunskapen har ändrats, vilket kräver andra typer 
av motivationshöjande åtgärder och att tillämpningsförmågan utvecklas. Därmed är viktigt att 
kulturen är utformad så att den stödjer utvecklingen. Som passformen ser ut idag uppfylls inte 
detta. 
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Figur 5.1. Utveckling av och skifte i Lunds Energis kompetensplattform. 
Källa: Baserad på Eneroths modell 1997. 

 
 

5.6.2 Passform idag 
 
Det finns idag ingen passform mellan kulturen och strategin, då strategin karakteriseras av 
stabilitet och kulturen av föränderlighet. Detta visar förändringen som Lunds Energi 
genomgår; från att ha varit verksam på en stabil marknad, till en marknad där konkurrensen är 
stor och kundens perspektiv måste fokuseras. Enligt ledningen är företagets strategi att bli en 
ledande lokal aktör och att utveckla nya tjänster som efterfrågas av kunderna, men denna 
linjära och utvidgande/episodiska inriktning har inte kommunicerats i tillräckligt stor 
utsträckning till medarbetarna. Kulturens utformning kan möjligtvis vara ett försök till att få 
medarbetarna i riktning åt den föränderliga profilen. Medarbetarnas syn på karriär påverkas av 
de dominerande idéerna i kulturen, men deras drivkrafter skiljer sig åt, då de är mer 
pluralistiska. Även om det inte finns någon passform, så finns det potential till det eftersom 
medarbetarnas drivkrafter är pluralistiska och starka.  

Diagram 5.12  Passform Strategi – Medarbetare – Kultur, Idag. 
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Diagram 5.13 Profiler: Strategi, kultur och drivkrafter. 
 
Detta tyder på att det i företaget finns potentiell tillräcklig kompetens, som matchar 
strategiinriktningen. Denna potential utnyttjas dessvärre inte fullt ut eftersom kulturen inte 
helt stödjer strategin och medarbetarnas drivkrafter, vilket i sin tur kan leda till mindre 
motiverade medarbetare. Således är passformen mellan företagets strategi och medarbetare 
inte fulländad. Det handlar dock inte enbart om drivkrafterna, utan det krävs också att den 
önskvärda kunskapen och förmågan att tillämpa denna finns.  
 
Inte heller passformen mellan medarbetarnas drivkrafter och organisationskulturen är 
fullkomlig. Organisationskulturen täcker upp drivkrafterna till en viss grad, men då 
drivkrafterna i många fall är mycket starka, så är detta inte tillräckligt. Visserligen återfinns 
oftast flera typer av drivkrafter hos en och samma individ, och därmed är det möjligt att denne 
upplever pluralismen i kulturen som tillfredsställande, men det är likväl möjligt att 
motivationen brister, då kulturen känns för torftig och tvetydig. 
 
Som helhet kan det alltså konstateras att Lunds Energi inte har en fullständig passform mellan 
strategi, medarbetare och organisationskultur. Vissa delar stämmer emellertid bättre överens 
än andra. Tendensen är att framförallt att organisationskulturen är underutvecklad, men även 
strategiinriktningarna ses i vissa fall som svagare än önskvärt i förhållande till drivkrafterna. 
Detta hänger samman med de starka drivkrafter som finns hos medarbetarna. Största 
problemet för Lunds Energi är att strategin och kulturen går åt olika håll. Pluralismen finns 
hos medarbetarna, men företaget utnyttjar inte detta i vare sig genomförandet av strategin 
eller i kulturen. 
 
 

5.6.3 Passform framtid 
 
Inför framtiden önskar sig medarbetarna en kraftfullare inriktning på strategin, och samtidigt 
en ökning av samtliga fyra strategivarianter. Den största skillnaden från dagens strategi är 
framförallt önskan att företaget ska vara mer flexibelt, se nya möjligheter och erbjuda 
anpassade lösningar till kundproblem, det vill säga episodisk. Med framtid avses om cirka ett 
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år. Dessutom eftertraktas starkare inslag av alla fyra kulturtyperna. Önskemålen inför 
framtiden tyder på att pluralism anses önskvärt inom såväl strategi, som organisationskultur. 
Detta stöds av vetskapen om att medarbetarnas inre drivkrafter är pluralistiska. Värt att betona 
är emellertid att medarbetarna även i framtiden föredrar en kultur som inte till fullo stödjer 
dessa drivkrafter, framförallt gäller detta de expertinriktade och linjära kulturerna (se diagram 
5.14). Vad detta beror på kan endast spekuleras om. En möjlig förklaring är att man får utlopp 
för drivkrafterna på andra sätt än i arbetslivet. 
 
   

   Diagram 5.14 Passform Strategi – Medarbetare – Kultur, Framtid. 
 
 

5.7 Avslutande diskussion 
 

5.7.1  Hur göra för att få passform? 
 
Medarbetarna i Lunds Energi önskar i framtiden en ökad utveckling av alla fyra 
inriktningarna i såväl strategin, som kulturen. Medarbetarnas drivkrafter är visserligen starka 
och går inte att bortse ifrån, men kan och ska företaget anpassa strategin och kulturen efter 
medarbetarna? Eller ska medarbetarna förändras i en riktning så att de passar strategin och 
kulturen? Hur långt ska ett företag egentligen gå för att få en passform? Detta är ingen enkel 
fråga, det finns inget ”rätt svar”. Följaktligen krävs en kompromiss.  
 
Medarbetarna är individer, och som individer är de komplexa. Drivkrafter av olika slag och 
olika styrka återfinns hos olika individer, och att ignorera dessa fungerar inte i längden. Inte 
heller kan en ändring av individen tvingas fram. Däremot kan medarbetare påverkas i 
önskvärd riktning genom att rätt incitament för just denne tas fram.  
 

Expert
Linjär Utvidgande Episodisk

1

2

3

4

5

Grad av
inriktning

Passform Strategi - Medarbetare - Kultur

Framtid

Strategi

Kultur

Drivkrafter
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Motivationskapitalet, kompetenskapitalet och organisationskapitalet existerar i en symbios 
och det som påverkar det ena, berör i förlängningen också det andra. Därför måste man se det 
i en större helhet, i en större kontext. Alla motiveras helt enkelt inte av samma saker och 
därför bör inte heller alla behandlas på samma sätt. Detta innebär inte att någon ska behandlas 
bättre eller sämre än någon annan, utan att hänsyn till individuella preferenser ska tas. Likaså 
tenderar individen att utveckla olika typer av kompetens beroende på vilka drivkrafter denne 
har. Enligt karriärmodellen finns fyra olika typer av individer. Individen har dock oftast inte 
en renodlad inriktning, utan har mer eller mindre inslag av flera. I ett företag med ett större 
antal medarbetare återfinns därmed troligen alla typer av individer, i olika kombinationer. 
Genom ett pluralistiskt förhållningssätt till strategin och organisationskulturen kan företaget 
på så sätt utnyttja potentialen i medarbetarna i större utsträckning, vilket i förlängningen kan 
leda till att konkurrensfördelar åtnjuts.  
 
Möjligheten till ett effektivt utnyttjande av de mänskliga resurserna för att uppnå företagets 
högre mål kräver dock att man vet vilken typ av individer som finns tillgängliga i företaget. 
Därtill fordras också att situationen i företaget kartläggs, så att man vet vad man har att utgå 
ifrån och vad som krävs i framtiden. Samtidigt måste företaget emellertid vara medveten om 
att det kan finnas ett motstånd bland medarbetarna vad gäller att reda ut vilka drivkrafter var 
och en har, något som kan resultera i att konflikter uppkommer. Likaledes kan exempelvis 
förändringsarbete i företaget, med resultatet att passformen ändras, skapa motstånd. I båda 
fallen gäller det att ha ett öppet klimat som möjliggör en öppen diskussion. 
 
Med medvetenheten om individuella skillnader som grund kan företaget utarbeta ett SHRM-
system med tydliga riktlinjer för hur man ska gå till väga för att en passform ska uppkomma 
och strategi, medarbetare och kultur ska samspela optimalt. Detta system, eller ramverk, bör 
omfatta såväl traditionella HRM-aktiviteter, såsom rekrytering och utvärdering, som en 
genomtänkt struktur, åtgärder som främjar kompetensutveckling och motivationshöjande 
åtgärder, inklusive belöning. Att skapa ett öppet företagsklimat där varje enskild person är 
medveten om sina egna drivkrafter och hur olika krafter hänger samman både på individnivå 
och organisationsnivå bidrar till att höja effektiviteten  
 
Svårigheten ligger i att ta fram exakta praktiska åtgärder, då det inte finns något rätt eller fel. 
Därtill måste den praktiska och ekonomiska genomförbarheten bedömas. Vissa komponenter i 
SHRM-systemet är lättare att individanpassa än andra. Exempelvis kan belöningssystemet 
utformas så att det tillåter individen själv att ”välja” typ av belöning då en belöningssituation 
uppstår, utan att alltför stora åtgärder behöver vidtas. 
 
Genom individanpassningen kan företaget motivera medarbetarna på ett sådant sätt att för 
företaget önskvärda kompetenser utvecklas, så att dessa kan utnyttjas till förmån för den 
eftertraktade riktningen på exempelvis strategin. Företaget bör därför aldrig upphöra med 
SHRM-arbetet, utan se det som en naturlig del i företagets verksamhet. Strategin, 
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organisationskulturen och medarbetarna är dock alla komplexa företeelser, som inte är något 
som kan förändras eller påverkas över en natt. Likaså är inte passformen någon 
ögonblicksbild, utan en kontinuerlig process där kontexten har stor betydelse. Utöver den 
interna medvetenheten fordras också en medvetenhet om omvärlden.  
 
 

5.7.2 Konkreta åtgärder 
 
Efter att med hjälp av ett mindre antal av Lunds Energis medarbetare ha tittat närmare på hur 
företagets motivationskapital, kompetenskapital och organisationskapital ser ut idag kan 
konstateras att det finns tendenser till potentiell passform. Företaget har kommit en bit på väg, 
men det finns fortfarande åtgärder kvar att genomföra, som kan bidra till en bättre passform. 
Nedan följer några konkreta åtgärder, som vi anser kan bidra till en utveckling i rätt riktning: 
 
Belöning och utvärdering 

 
Till skillnad från idag, då alla medarbetare utvärderas och belönas på samma sätt, kan Lunds 
Energi genom att ta hänsyn till individuella preferenser, höja motivationen hos individen och 
på så sätt få effektivare medarbetare. Motivation är starkt kopplat till förekomsten av 
belöning, och belöningssystemet är den del av organisationskulturen som är ”enklast” att 
utforma i linjer med olika preferenser, då individen kan ges ett val mellan olika 
belöningsformer. Företaget arbetar redan idag med flera olika motivationshöjande åtgärder, 
men det som tycks saknas är förekomsten av belöningar och utvärderingar som tilltalar 
experterna i organisationen, samt några fler linjärt inriktade inslag. För att uppnå en mer 
expertorienterad organisationskultur behövs delvis fler långsiktiga förmåner (förutom ovan 
nämnda hälso- och friskvårdseffekter), men också mer erkännande av det som medarbetarna 
utför (förutom beröm och premiering av idéer). Därtill borde utvärderingssystemet utvecklas, 
så att det fångar upp fler karriärtyper. För experten är det viktigt att mäta den enskilde 
individen så att denne får erkännande härigenom.  
 
Att företaget bör fokusera mer på individuella skillnader implicerar dock inte att man ska 
upphöra med de teambaserade belöningar som finns idag. Tvärtom, så borde individuell och 
teambelöning kombineras, för att fortsätta främja det helhetstänkande och medarbetarskap 
som ledning signalerar som önskvärt. Det är alltså viktigt att alla inte blir utvärderade och 
belönade på likvärdig basis, eftersom alla då inte får utlopp för sina inre drivkrafter, vilka 
leder till outnyttjad kompetens.  
 
Informationsspridning 

 
Utifrån helhetsperspektivet är det viktigt att alla känner sig informerade och vet vad som 
händer i företaget för känna medarbetarskap. Sammantaget bör företaget sträva efter att 
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medarbetarna upplever förändringar och genomförandet av dessa på ett tillfredsställande sätt 
och inte bara förhåller sig neutrala, oavsett om de berörs av förändringen eller inte. Det är 
viktigt att ha system och rutiner för kunskapsöverföring där medarbetarna delar med sig av sin 
kunskap, så att den finns kvar i företaget även om medarbetaren slutar sin anställning. 
Företaget bör erbjuda både formella och informella mötesplatser där så kallat small-talk kan 
förekomma på ett naturligt sätt så att överföring av tyst kunskap också möjliggörs. Företaget 
måste främja en arbetsmiljö där det är naturligt och motiverande att dela med sig av 
information och kunskap. Lokalerna som företaget disponerar ska möjliggöra och uppmana 
till kreativt tänkande, kunskapsöverföring etc., som ett slag växthus för att erbjuda möjligheter 
till att växa och utvecklas. Små förändringar i både den yttre och inre miljön kan få stora 
konsekvenser, både positiva och negativa, på olika områden.  
 
Företagskulturen och den fysiska och psykiska arbetsmiljön bör utformas på ett sånt sätt att 
man får ut så mycket som möjligt av en persons kompetens utan att för den skull riskera 
sjukdom, så kallad utbrändhet eller vantrivsel. Genom att förstå och arbeta efter att alla 
människor är individer som motiveras och arbetar på olika sätt kan man skapa en större 
förståelse för varandra och därmed utnyttja allas potential på ett optimalt sätt. 
 
Balanserat styrkort 
 
Då styrkortet är det främsta utvärderingsinstrumentet i företaget är det dock olyckligt att det 
är så pass tvetydigt i sin utformning. Detta visar på svårigheten i att tillfredsställa alla och 
samtidigt genomföra företagets strategi. Att försöka mäta mjuka värden och använda 
personalekonomiska nyckeltal som kommunikationsverktyg kan öppna upp en väg för 
framgång. Nyckeltal är ett verktyg som kan användas för att styra och skapa uppmärksamhet 
för det som anses viktigt i organisationen genom att de tolkas och kommuniceras ut i 
organisationen. Ett nyckeltal anses vara ett argument som är svårare att förkasta än det som 
bevisas i ord.  
 
 

5.7.3 Våra reflektioner kring SMK och karriärmodellen 
 
En reflektion som vi får när vi arbetar med SMK-modellen är att den externa miljöns 
påverkan på företaget, och därmed på strategi, kultur och medarbetare, borde framhållas mer. 
En annan reflektion är att de tre kapitalen tangerar varandra och det är svårt att se vad som 
egentligen påverkar vad. Området är väldigt komplext att studera och det är svårt att verkligen 
kunna utläsa orsak/verkan-samband. Vidare förespråkar modellen att passform och pluralism 
leder till framgång, men svårigheten ligger i att inga generella direkta praktiska 
rekommendationer om hur man ska gå till väga ges. 
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Den till SMK-modellen kopplade karriärmodellen kan kommenteras med avseende på  
svårigheten som vi upplever i samband med uppdelningen mellan expert, linjär, utvidgande 
och episodisk inriktning. Eftersom en individ har många olika drivkrafter är det svårt att dra 
slutsatser utifrån dennes karriärprofil. Visserligen förekommer ofta pluralism, såväl på 
individnivå, som på strategi- och organisationsnivå, men finns det verkligen endast fyra typer 
av människor? Även om två individer har exakt samma karriärprofil så är de ändå just 
individer och därmed olika som personer. Att vi är individer som påverkas av den kontext vi 
befinner oss i gör det än mer komplext. Det kan vara hämmande att försöka stoppa in 
människor i olika fack och att bedöma dem därefter. Hur får de då chansen att utvecklas och 
förändra sig?  
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6 Slutsatser  
 
 

I detta kapitel drar vi slutsatser ur fallstudien och besvarar vårt syfte genom att utifrån vår 

analys peka på de möjligheter och problem som företag ställs inför då passformen mellan 

strategi, medarbetare och kultur skall uppnås. Dessutom ger vi förslag till vidare forskning. 

 

 
 

6.1 Möjligheter och problem 
 
Företag ställs inför många olika utmaningar vid anpassningen mellan strategi, kultur och 
medarbetare. Vi presenterar här de slutsatser vi finner intressanta för hur ett företag bör göra 
för att medarbetare, organisationskultur och strategi ska samspela, samt vilka möjligheter och 
problem företag ställs inför då passform mellan de tre delarna ska uppnås. 
 
Som ett första led på vägen måste företagets strategi och en eventuell förändring kartläggas, 
så att företaget får klart för sig vart det är på väg och hur målet ska nås. Genom att analysera 
hur strategin såg ut innan förändringen, vad som orsakat förändringen och vad denna 
egentligen inneburit kan medvetenheten om vad som bör göras ökas. Genom att tydliggöra 
företagets riktning underlättas detta. Det är emellertid viktigt att ha i åtanke att det inte kan 
förutsättas att det inte finns en passform mellan strategi, medarbetare och organisationskultur 
efter strategiförändringen. Denna kan ju faktiskt vara ett led i att öka samspelet med kulturen 
och medarbetarna, och alltså vara destinerad och väl genomtänkt från början.  
 
En utomstående kan endast ge generella direktiv för hur ett företag bör gå till väga. Ytterst är 
det kontexten som avgör. Dels handlar det om företagets ekonomiska, sociala, politiska och 
legala förutsättningar, men vi menar också att de individuella preferenserna hos medarbetarna 
måste beaktas och detta kan göras genom en medvetenhet om de fyra karriärkoncepten. 
 
Alla motiveras inte av samma sak. Rättvisa är inte att behandla alla exakt lika, utan efter var 
och ens förmåga och inre drivkraft. Medarbetarnas drivkrafter är starka och därmed svåra att 
bortse från. Kan man anpassa medarbetarna efter företagets strategier och mål? Man kan inte 
ändra människor, men medvetenhet om drivkrafterna kan möjliggöra ett effektivt utnyttjande 
för att uppnå högre mål. Företaget kan på så vis anpassa medarbetarna, genom att sätta in dem 
i rätt kontext. Med rätt utvärdering, belöning och struktur kan medarbetaren uppmuntras till 
att arbeta i enlighet med företagets strategi mot företagets mål, utifrån hans/hennes förmåga. 
Oftast är en strategi pluralistisk och människorna likaså, och det finns plats för många olika 
typer. Medarbetarna kan därför placeras så att de får rätt position.  
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För att kunna motivera medarbetarna till att arbeta i samspel med strategin krävs det 
utvärdering och belöning på individuell basis. Vi inser att detta är en stor och komplex 
process. Det ställer större krav på mellanchefer som får en ny roll, eftersom de blir mer 
involverade i HRM-systemet. För att kunna ha ett individuellt perspektiv måste cheferna ha 
ett nära förhållande till sina medarbetare och ta ansvar för att deras drivkrafter utnyttjas till 
fullo och optimalt. 
 
Det är således viktigt med visioner för att sprida synen på att medarbetarna ska vara 
motiverade och ha arbetsuppgifter som passar deras kompetenser. Ansvaret till att detta 
uppfylls flyttas då delvis också till medarbetarna. 
 
I SMK-modellen förespråkas ett pluralistiskt förhållningssätt till företagets uppbyggnad och 
beståndsdelar. Vi håller med om att pluralism är lämpligt, i den grad det är möjligt. Pluralism 
i sig är inte fel, men graden av pluralism bör dock beaktas. Kombinationerna av de fyra 
typerna av strategi kan ju se väldigt olika ut, beroende på hur starka inslag av var och en som 
företaget fokuserar. Att ha ungefär lika stora inslag av alla typerna (med värde över ca 3), och 
därmed en väldigt allomfattande strategi, kan möjligtvis upplevas som komplicerat.   
 
Ett företag kan vara lönsamt utan att ett optimalt samspel förekommer. Om allt fungerar 
tillfredsställande, så känner företaget kanske inte något behov av att arbeta med att förbättra 
samverkan mellan strategin, medarbetare och organisationskulturen. Resultatet är då att all 
potential inte nyttjas och på sikt riskerar företaget att förlora konkurrensfördelar.  
 
Företagets resursbas består av resurser som går att köpa på marknaden, så som fysiska, 
finansiella och mänskliga resurser. För att skapa kärnkompetens som leder till värdefulla och 
unika produkter och tjänster krävs det också transformella processer så som HRM, 
Knowledge Management, teamwork, organisatoriskt lärande och ledarskap. Det går 
visserligen att köpa de olika delarna som ingår i dessa processer, men då de ingår i ett 
komplext system och är beroende av sin externa miljö och sitt sammanhang, kan de inte 
överföras i sin helhet. Man kan köpa HR men inte HRM, och således behöver ett HRM-
system som är framgångsrikt i ett företag inte nödvändigtvis vara framgångsrikt i ett annat 
företag.  
 
Vi anser det vara av vikt att företaget utformar ett SHRM-system, som omfattar tydliga 
riktlinjer för hur företaget ska gå till väga i sitt arbete med att åtnjuta en passform mellan 
strategi, medarbetare och organisationskultur. I detta system, eller ramverk, bör hänsyn tas 
inte endast till traditionella HRM-aktiviteter, såsom rekrytering, utvärdering, belöning och 
utveckling, utan åtgärder som syftar till att utveckla och anpassa dessa bör integreras med en 
genomtänkt struktur, motivationshöjande åtgärder och åtgärder som främjar 
kompetensutveckling. Det är så gott som omöjligt att diskutera det ena, utan att beröra det 
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andra, och därför är det angeläget att se till helheten och inte förlora fokus på någon av 
delarna under vägen.  
 
Företagsledningen bör agera aktivt på och ha en medveten SHRM utifrån termen time-pacing. 
Att reagera på händelser i efterhand innebär i många fall att handlingen kommer för sent. Det 
är viktigt att ha en medveten strategi för hur HRM skall bedrivas men att ändå vara öppen för 
det som händer just nu.  Det är också viktigt att både se till helheten och att se det i sitt 
sammanhang. Passformen är ingen ögonblicksbild utan en utveckling där kontexten har stor 
betydelse. Vidare anser vi det viktigt att företaget aldrig upphör med SHRM-arbetet, utan ser 
det som en naturlig och kontinuerlig process i företagets verksamhet.  
 
Nedan följer några möjligheter och problem som kan uppstå då passform mellan de tre 
delarna ska uppnås.  
 

Möjligheter:  
 

• Potentialen utnyttjas så att konkurrensfördelar kan erhållas 

• När passform eftersträvas uppkommer diskussioner som leder till en medvetenhet om 
dolda värderingar, rutiner och problem etc. Det är vägen mot passform, själva 
processen dit, som är den viktiga och som leder till resultat. 

• I ett förändringsarbete kan fördelar dras av kännedomen om medarbetarnas olika 
karriärprofiler, då ”rätt individ” kan placeras på ”rätt plats” efter dennes kompetens.  

 
Problem: 
 

• Medarbetarna är individer och de är komplexa. 

• Det kan vara svårt att arbeta fram exakta praktiska åtgärder. 

• I början kan det finnas motstånd i att reda ut vilka drivkrafter var och en har, vilket 
kan resultera i konflikter. 

 
 

6.2 Förslag till vidare forskning 
 
Utifrån resultatet av enkätundersökningen menar vi att då passform har undersökts är det inte 
någon större mening med att se på medarbetarna som en grupp, om företaget karakteriseras av 
viss pluralism, som i fallet med Lunds Energi. Då bör man istället se på individnivå för att 
upptäcka gapen och därefter kunna göra de förändringar som behövs. Om det däremot finns 
stor skillnad mellan till exempel drivkrafterna och kulturen kan det vara meningsfullt att se på 
medarbetarna som grupp, som ett första steg i förändringsarbetet. 
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Det hade varit givande att undersöka företag som står inför en förändring i form av till 
exempel avreglering för att se vilka effekter den har. Om vi hade kunnat jämföra Lunds 
Energi före avregleringen 1996 med resultatet vi fick idag, hade effekten av den strategiska 
förändringen närmare kunna ha studerats. Vi föreslår därför vidare studier av företag i de 
branscher som idag står inför en förändring av liknande slag, för att efter förändringen kunna 
göra sådana jämförelser. 
 
Ytterligare förslag till vidare forskning är att undersöka ett flertal företag i samma eller 
liknande branscher, för att göra jämförelser mellan företag med bra respektive mindre bra 
passform. Därigenom kan utrönas huruvida det är nödvändigt med passform för att vara 
framgångsrikt och för att medarbetarna ska vara tillfredsställda och deras kompetens och 
drivkrafter utnyttjas optimalt. Därefter kan möjligen tydliga riktlinjer för åtgärder fastställas.          
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Bilaga 1 
 
INTERVJUFRÅGOR TILL VD OCH MARKNADSCHEF  
 
1.   Vad innebär företagets strategi? 
2. Vilket värde skall företaget erbjuda sina kunder? 
3. Vilka kompetens- och motivationskrav ställs på företagets medarbetare? 
4. Hur är organisationens interna signalsystem utformat för att understödja såväl den 

övergripande affärsstrategin, som motivationen hos de enskilda medarbetarna? 
5. Hur gör ni för att motivera medarbetarna? 
6. Ovanstående frågor ur ett framtidsperspektiv  
7. På vilket sätt kommer den nyligen genomförda omorganisationen leda till ett bättre 

resultat för företaget? 
8. Hur har det påverkat företaget i stort (och medarbetarna) att man har köpt upp flera små 

elbolag? 
9. Hur påverkas företaget och dess strategi av att företaget är kommunägt? Skillnad från 

privatägt? 
10. Hur ser Lunds Energis företagskultur ut? 
       
INTERVJUFRÅGOR TILL PERSONALMAN 
 

1. Har det funnits något medarbetarmotstånd i samband med bolagsförvärven? Hur? 
2. Hur ser den befintliga kompetensen ut hos Lunds Energi? Vilket kompetensbehov 

finns, dvs. vilken typ av kompetens söker ni?  
3. Innebär den nyligen genomförda organisationsförändringen att kompetenskraven på 

medarbetarna har förändrats? 
4. Hur går rekryteringsprocessen till? ’Vad’ söker ni? Vilken typ av kompetens? 
5. Rekryterar ni för specifika arbetsuppgifter eller för organisationen som helhet? 
6. Har ni någon uttalad HR-strategi? I så fall, hur ser kopplingen till affärsstrategin ut? 

Vad görs för att HR-strategin och affärsstrategin skall stämma överens? 
7. Hur ser organisationens utvärderingssystem ut? Vad mäts och hur mäts det? 
8. Vilka beteenden är önskvärda och hur förmedlas dessa till medarbetarna? 
9. Har företaget något feedbacksystem? 
10. Hur gör ni för att motivera medarbetarna? 
11. Vilka typer av belöningar finns inom organisationen? (förutom bonussystemet) 

(Yttre/inre, förmåner/arbetsuppgifter-innehåll/karriärmöjligheter/tillhörighet) 
12. Vad belönas? (Befattning eller individ? Prestation eller senioritet? Individuellt eller 

teamwork?) 
Tar ni hänsyn till individuella preferenser/egenskaper? 

13. Vilka konkreta utvecklingsåtgärder/aktiviteter finns inom organisationen? - Vad vill ni 
uppnå med dessa? 

14. Vad görs för att utveckla individens resp. företagets kompetens? 
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Hej!      Bilaga 2 
 
Vi är tre studenter som läser sista terminen på ekonomprogrammet vid Lunds universitet. Nu 
skriver vi vår magisteruppsats inom Företagsekonomi med inriktning på strategi och 
personalfrågor. Uppsatsen behandlar passformen mellan strategi – medarbetare – 
företagskultur och vi har valt Lunds Energi som vårt fallföretag. Vårt underlag utgörs av en 
enkät som består av två delar; en som handlar om individens karriärinriktning och en som 
handlar om organisationens kultur som medarbetaren ser den idag och hur han/hon vill att den 
ska vara om ca ett år. Totalt är det 38 + 36 frågor samt några inledande företagsspecifika 
frågor nedan. Du har blivit slumpmässigt utvald att deltaga i denna undersökning och enkäten 
kommer att behandlas fullständigt anonymt. Vi vore tacksamma om Du vill ta Dig tid att 
besvara frågorna. Vänligen, skicka ifylld enkät i bifogat kuvert senast tisdagen den 6 maj.  
Tack på förhand! 
 
Vänliga hälsningar, 
Gun-Marie Olsson, Eva Persson och Sandra Rekanovic 
 
 

I vilken enhet inom koncernen arbetar Du idag?   
 
Lunds Energi Elnät  ___  
Enhet Energiprodukter    ___ 
Enhet Försäljning   ___  
Enhet Marknad  ___   
 
Annat (ange enhet)________________________ 
 
Har den enhet/bolag Du tillhör väsentligt förändrats i samband med omorganisationen 2003?   
 
Ja  ____ Nej  ____ 
 
Hur lång sammanlagd anställningstid har Du i de bolag som idag ingår i Lunds Energi-
koncernen? 
 
0-5 år ____ 6-10 år ____  11-15 år ____  mer än 15 år  ____ 
 

Har du chefsansvar? 
 
 Ja  ____    Nej ____ 
  

Kön? 
 
Man ___   Kvinna ___ 
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Ålder? 
  
    -25 år ____ 
26-35  år ____ 
36-45  år ____ 
46-55  år ____ 
56- ____ 
 
 

Hur upplever Du att informationen om omorganisationen har varit 
a) avseende Din befattning? 
 
Helt                    Helt 
otillfredsställande                   tillfredsställande 
1 2 3 4 5 
 
Varför?____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________ 
 
b) avseende företaget i stort? 
 
Helt                    Helt 
otillfredsställande                   tillfredsställande 
1 2 3 4 5 
 
Varför?____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________ 
 
  

Hur upplever Du genomförandet av den nya organisationen? 
 
Mycket    Mycket 
dålig    bra 
1 2 3 4 5 
 
 
Hur är Din inställning till den nya organisationen? 
 
Mycket     Mycket 
negativ    positiv 

   
1 2 3 4 5 
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 Karriärinriktningar Sida 1 
Detta frågeformulär ber Dig ange Din inställning till olika karriärvägar.  

Svara på bifogat svarsformulär genom att för varje fråga markera den siffra  
som bäst motsvarar Din uppfattning. 

 

Människor har olika uppfattningar om "den ideala karriären", d v s vilken typ av karriär eller arbetsliv som man 
tycker skulle vara bäst. Dessa skillnader kan ses i: 
 - hur ofta man vill byta arbetsområde eller förändra sitt yrke (t ex från redovisare till    marknadsförare), 
 - förändringens riktning och 
 - de typer av uppgifter som ingår i arbetet. 
 

Använd skalan nedan för att ange hur pass väl följande mönster överensstämmer med hur Din ideala karriär 
skulle se ut om inga begränsningar fanns: 

 

 1 2 3 4 5
  
 Väldigt lite Ganska lite Medel/måttligt Ganska mycket Väldigt mycket 
 
 

Förändring av arbetsområde eller yrke: 
 

1.  Ett nytt arbetsområde varje 1-4 årsperiod   12345 
 

2.  Ett nytt arbetsområde varje 5-10 årsperiod   12345 
 

3.  Ett nytt arbetsområde efter 10 eller fler år   12345 
 

4.  Ingen förändring alls    12345 
 

 

Förändringens riktning: 
 

5.  Klättra allt högre i organisationens hierarki   12345 
 

6.  Stanna inom samma arbetsområde   12345 
 

7.  Sidledes till nytt arbetsområde   12345 
 

8.  Ingen bestämd riktning    12345 
 

 

Förändring av arbetsinnehåll: 
 

9.  Mer ledande, administrativa eller styrande uppgifter  12345 
 

10.  Mer tekniskt komplexa arbetsuppgifter   12345 
 

11.  Byta ut tidigare arbetsuppgifter mot helt 

      nya och annorlunda arbetsuppgifter   12345 
 

12.  Annorlunda uppgifter som bygger på Dina  

       tidigare arbetsuppgifter    12345 
 

13.  Mer specialiserade arbetsuppgifter   12345 
 

14. Förbättra utförandet av nuvarande arbetsuppgifter  12345 
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 Karriärinriktningar Sida 2 

Nedan beskrivs olika typer av karriärer. Läs först igenom texten.  
Ange sedan hur pass väl varje typ beskriver Din ideala karriär.   

 
Karriärtyp 1 
Betydande förändring av arbetsområde vart femte till tionde år. Dessa förändringar innebär byten till annorlunda 
men näraliggande kompetensområden och arbetsuppgifter (d v s de nya kompetenserna bygger vidare på de 
tidigare kompetenserna). Förändringarna kan vara åt sidan eller uppåt. 
 
Karriärtyp 2 
Stanna inom ett arbetsområde och klättra uppåt inom organisationen eller yrkesgruppen. Befattningar som inte 
innebär en förändring uppåt är endast önskvärda om de skapar framtida möjligheter till avancemang uppåt. 
 
Karriärtyp 3 
Stanna inom ett arbetsområde eller yrke. De huvudsakliga arbetsuppgifterna innebär en användning eller 
fördjupning av kompetensen inom detta område, snarare än att byta arbetsområde eller klättra uppåt i en 
organisation. 
 
Karriärtyp 4 
Betydande förändring av arbetsområde sker varje 1-4 årsperiod. Dessa förändringar innebär inte nödvändigtvis 
avancemang uppåt inom organisationen eller yrkesgruppen, utan utgör byten till helt nya arbetsområden som 
mestadels kräver helt annorlunda kompetenser och innebär helt nya arbetsuppgifter. 
 

Använd skalan nedan för att ange hur pass väl varje karriärtyp ovan beskriver  
Din ideala karriär (antag att det inte finns några begränsningar). 

 
 1 2 3 4 5
  
 Väldigt lite Ganska lite Medel/måttligt Ganska mycket Väldigt mycket 
 
 
15.  Karriärtyp 1    12345 
 
 
16.  Karriärtyp 2    12345 
 
 
17.  Karriärtyp 3    12345 
 
 
18.  Karriärtyp 4    12345 
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 Karriärinriktningar Sida 3 
Människor skiljer sig åt avseende vilka faktorer som påverkar deras beslut i arbetslivet. Använd skalan nedan 

och markera i vilken omfattning du tror att följande faktorer kommer att inverka på Dina framtida karriärbeslut. 
 

 1 2 3 4 5  
 Väldigt lite Ganska lite Medel/måttligt Ganska mycket Väldigt mycket 
 

19.  Erhålla hög prestige och status   12345 
 

20.  Slippa organisatoriska begränsningar   12345 
 

21.  Möjlighet att utföra Ditt arbete utan detaljstyrning   12345 
 

22.  Frånvaro av strikta regler och förordningar   12345 
 

23.  Möjlighet att påverka målen för Ditt arbete   12345 
 

24.  Möjlighet att lätt byta arbete   12345 
 

25.  Fördjupa Din fackkunskap   12345 
 

26.  Erhålla en mycket stabil och säker anställning   12345 
 

27.  Utveckla och förbättra Din förmåga att leda 
       och kontrollera    

   12345 
 

28.  Erhålla en mycket hög lön   12345 
 

29.  Utveckla och utbilda andra   12345 
 

30.  Utveckla Dig själv som person   12345 
  

31.  Ge Dig in på nya och annorlunda uppgifter   12345 
 

32.  Påverka och leda andras arbete   12345 
 

33.  Arbeta tillsammans med andra människor   12345 
 

34.  Utveckla eller skapa något nytt eller annorlunda   12345 
 

35.  Få stor uppskattning för Dina specialistkunskaper   12345 
 

36.  Testa Dig själv gentemot utmanande mål   12345 
 

37.  Använda Din kompetens för att utveckla  
      organisationen    12345 
 

38.  Upptäcka vilken/a typ/er av arbete som Du kan  
       göra bäst   12345 

 
SLUT PÅ FRÅGEFORMULÄRET OM KARRIÄRINRIKTNINGAR. 

 
Kontrollera att varje fråga på svarsformuläret är besvarad. 

 
TACK! 
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INSTRUKTIONER 
Detta frågeformulär går ut på att få en uppfattning om Din organisations nuvarande och dess önskade framtida 
kultur. Detta görs genom att organisationens medarbetare ger sin syn på organisationens nuvarande inriktning, 
utformning, värderingar och belöningssystem samt hur dessa önskas se ut i organisationen i framtiden. Det finns 
inga rätt eller fel svar, utan alla medarbetares uppfattningar utgör tillsammans det bästa "facit". Även om Du 
inte har varit anställd så länge eller känner Dig osäker på någon fråga, så svara ändå efter bästa förmåga då 
allas synpunkter på samtliga frågor är viktiga för att få en helhetsuppfattning om kulturen.  
 
Var vänlig och besvara de följande frågorna genom att ringa in det sifferalternativ som Du anser vara mest 
lämpligt enligt skalan nedan för både I) hur det ser ut idag och II) hur Du önskar det ser ut om c:a 1år från nu. 
 
 1 2 3 4 5  
 Väldigt lite Ganska lite Medel/Måttligt Ganska mycket Väldigt mycket 
 

 I) idag II) önskvärt 
om 1 år 

1. Hur pass inriktad är Din organisation på att snabbt ta tillvara nya    
affärsideér och möljligheter som ”fångas i flykten” 

1  2  3  4  5 1  2  3  4  5 

2. Hur pass starkt inriktad är Din organisation på att växa och bli så 
stor som möjligt? 

1  2  3  4  5 1  2  3  4  5 

3. Hur pass inriktad är Din organisation på att endast erbjuda varor och tjänster 
med högsta kvalitet och tillförlitlighet? 

1  2  3  4  5 1  2  3  4  5 

4. Hur pass inriktad är Din organisation på att utveckla ett brett sortiment av 
kreativa och varaktiga produkter? 

1  2  3  4  5 1  2  3  4  5 

5. Hur pass platt struktur med få formella hierarkiska nivåer har Din organisation? 1  2 3  4  5 1  2  3  4  5 
6. Hur pass formella rapporteringsrutiner och tydliga beslutsvägar finns det mellan 
chef och anställd i Din organisation? 

1  2  3  4  5 1  2  3  4  5 

7. Hur pass informell och föränderlig struktur har Din organisation? 1  2  3  4  5 1  2  3  4  5 
8. Hur mycket är Din organisation uppbyggd som en matris (d v s som ett rutnät 
där man rapporterar i två riktningar till t ex marknads- och projektansvarig)? 

1  2  3  4  5 1  2  3  4  5 

9. Hur pass viktig anser man att de anställdas fackkunskap och erfarenhet är i Din 
organisation? 

1  2  3  4  5 1  2  3  4  5 

10. Hur pass viktig anser man att de anställdas personliga utveckling är i Din 
organisation? 

1  2  3  4  5 1  2  3  4  5 

11. Hur pass viktig anser man att de anställdas ledarskapsförmåga är i Din 
organisation? 

1  2  3  4  5 1  2  3  4  5 

12. Hur pass viktig anser man att de anställdas förmåga att snabbt anpassa sig till 
nya uppgifter eller arbetsområden är i Din organisation? 

1  2  3  4  5 1  2  3  4  5 

13. Hur mycket uppmuntrar Din organisation de anställda genom att ge dem allt 
högre lön, bonus och andra förmåner ju högre upp i organisationen de når? 

1  2  3  4  5 1  2  3  4  5 

14. Hur mycket uppmuntrar Din organisation de anställda genom att ge dem mer 
utrymme att utveckla och använda sin kreativitet? 

1  2  3  4  5 1  2  3  4  5 

15. Hur mycket uppmuntrar Din organisation de anställda genom att ofta erbjuda 
nya, utmanande och kortvariga uppgifter? 

1  2  3  4  5 1  2  3  4  5 

16. Hur mycket uppmuntrar Din organisation de anställda genom att 
uppmärksamma deras kompetens och ge speciella belöningar såsom möjligheter att 
delta vid professionella sammankomster? 

1  2  3  4  5 1  2  3  4  5 

17. Hur mycket belönar Din organisation framgångsrika anställda med befordran 
till chefspositioner? 

1  2  3  4  5 1  2  3  4  5 

18. Hur mycket belönar Din organisation anställda genom att ge dem större 
möjlighet till självständigt risktagande? 

1  2  3  4  5 1  2  3  4  5 

19. Hur mycket belönar Din organisation anställda genom att erbjuda dem 
arbetsuppgifter som gör det möjligt att bredda deras kompetenser? 

1  2  3  4  5 1  2  3  4  5 

20. Hur mycket belönar Din organisation specialister genom att erbjuda dem eget 
budgetansvar och speciella utmärkelser för framstående prestationer? 

1  2  3  4  5 1  2  3  4  5 

 
Hur väl stämmer följande påståenden på Din organisation? (svara på samtliga del-  
frågor, både som det är idag och som du önskar om c:a 1 år) 
 

I) idag II) önskvärt 
om 1 år 

21. Organisationen är främst inriktad på att:   
a)  utveckla nya produkter och tjänster som bygger på tidigare 1   2   3   4   5 1   2   3   4   5 
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kompetens;  
b)  koncentrera sig på att förbättra kvaliteten på dess nuvarande 

aktiviteter;  
1   2   3   4   5 1   2   3   4   5 

c)  konkurrera om marknadsandelar och expandera på internationella 
marknader;  

1   2   3   4   5 1   2   3   4   5 

d)  snabbt uppfatta och flexibelt anpassa sig till förändringar i kunders 
önskemål. 

1   2   3   4   5 1   2   3   4   5 

22. Organisationens främsta konkurrensfördel är att erbjuda:   
a)  snabba, enkla och anpassade lösningar på kundproblem;

  
1   2   3   4   5 1   2   3   4   5 

b)  hög kvalitet och pålitlighet;  
   

1   2   3   4   5 1   2   3   4   5 

c)  ett brett sortiment med kompletterande produkter;  1   2   3   4   5 1   2   3   4   5 
d)  konkurrenskraftiga priser genom kostnadseffektiv stordrift.

  
1   2   3   4   5 1   2   3   4   5 

23. Organisationens framtida vision är i första hand att:   
a)  bibehålla fokuseringen på högsta tillförlitlighet inom nuvarande 

verksamhet;  
1   2   3   4   5 1   2   3   4   5 

b)  bli extremt snabb på att utnyttja nya möjligheter;  1   2   3   4   5 1   2   3   4   5 
c)  bli störst och ledande på marknaden;  

  
1   2   3   4   5 1   2   3   4   5 

d)  bli en mycket innovativ produktutvecklare.   1   2   3   4   5 1   2   3   4   5 

24. Organisationens främsta kompetenser är:   
a)  starkt ledarskap och effektivitet;  

   
1   2   3   4   5 1   2   3   4   5 

b)  djupa specialistkunskaper;  1   2   3   4   5 1   2   3   4   5 
c)  flexibilitet och nätverkande med olika kunder och organisationer;

  
1   2   3   4   5 1   2   3   4   5 

d)  kunskapsbredd och kreativ förnyelse av produkter.  1   2   3   4   5 1   2   3   4   5 

25. Organisationen består främst av:   
a)  självstyrande arbetsgrupper, tvärfunktionella team och komplexa 

projekt;  
1   2   3   4   5 1   2   3   4   5 

b)  många hierarkiska nivåer som bildar en hög pyramid;  1   2   3   4   5 1   2   3   4   5 
c)  stabila avdelningar som är specialiserade på särskilda funktioner; 1   2   3   4   5 1   2   3   4   5 
d)  små och tillfälliga arbetsgrupper som bildas för att lösa problem som 

dyker upp. 
1   2   3   4   5 1   2   3   4   5 

26.  Individernas auktoritet i organisationen baseras främst på att man:   
a)  kan hantera förändringar och många olika människor;  1   2   3   4   5 1   2   3   4   5 
b)  är chef (d v s hur högt man är i hierarkin);  1   2   3   4   5 1   2   3   4   5 
c)  har djup kunskap och teknisk kompetens;  1   2   3   4   5 1   2   3   4   5 
d)   är kreativ och bra på teamwork.  1   2   3   4   5 1   2   3   4   5 

27. Organisationens struktur:   
a)  förändras vid behov för att stödja kreativa och långvariga projekt; 1   2   3   4   5 1   2   3   4   5 
b)  är uppdelad i flera konkurrenskraftiga och affärsorienterade 

resultatenheter; 
1   2   3   4   5 1   2   3   4   5 

c)  är ett informellt nätverk som kontinuerligt förändras;  1   2   3   4   5 1   2   3   4   5 
d)  är utformad för att bibehålla och förbättra aktiviteter i stabila 

funktioner.  
1   2   3   4   5 1   2   3   4   5 

28.  I organisationen bedöms det som särskilt viktigt att de anställda:   
a)  är kreativa;   

    
1   2   3   4   5 1   2   3   4   5 

b)  är hängivna höga standards avseende kvalitet och precision;
  

1   2   3   4   5 1   2   3   4   5 

c)  har lätt att komma i kontakt med nya människor (t ex genom stora 
personliga nätverk);   
  

1   2   3   4   5 1   2   3   4   5 

d)  är produktiva och effektiva.  
   

1   2   3   4   5 1   2   3   4   5 
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29. Organisationen värderar främst de anställdas: 

 
 
I) idag 

 
 
II) önskvärt 
om 1 år 

a)  ledarskapsförmåga;   
  

1   2   3   4   5 1   2   3   4   5 

b)  djupa specialistkompetenser ("att kunna mycket om lite");
  

1   2   3   4   5 1   2   3   4   5 

c)  breda generalistkompetenser ("att kunna lite om mycket");
  

1   2   3   4   5 1   2   3   4   5 

d)  anpassningsförmåga avseende att tillfredsställa kundernas behov.
  

1   2   3   4   5 1   2   3   4   5 

30. Organisationen belönar främst de anställda baserat på deras:   
a)  senioritet, lojalitet och fackkunskap;  

  
1   2   3   4   5 1   2   3   4   5 

b) samarbetsförmåga i grupper och projekt; 
  

1   2   3   4   5 1   2   3   4   5 

c) snabba lärande och rörlighet;  
   

1   2   3   4   5 1   2   3   4   5 

d)  uppnådda ekonomiska resultat och effektivitet;  1   2   3   4   5 1   2   3   4   5 

31. Organisationen belönar de anställda genom att erbjuda möjlighet till:   
a)  befordran och ledarutveckling;   1   2   3   4   5 1   2   3   4   5 
b)  erkännande som specialister och fördjupad fackkunskap;  1   2   3   4   5 1   2   3   4   5 
c)  deltagande i kreativa, spännande och komplexa projekt;  1   2   3   4   5 1   2   3   4   5 
d)  självständigt och fritt arbete i en informell miljö.  1   2   3   4   5 1   2   3   4   5 

32.  Förutom en ordinarie lön, erbjuds personalen framförallt:   
a) omedelbar kontantersättning för snabba insatser;  1   2   3   4   5 1   2   3   4   5 
b)  speciellt bonussystem för chefer;  

   
1   2   3   4   5 1   2   3   4   5 

c)  långsiktig trygghet och förmåner som t ex pensioner och försäkringar; 1   2   3   4   5 1   2   3   4   5 
d)  stöd för utbildning som stimulerar deras personliga utveckling av nya 

kompetenser och kunskaper.  
  

1   2   3   4   5 1   2   3   4   5 

33. Själva arbetsinnehållet är motiverande genom att framförallt erbjuda:   
a)  ett stabilt och säkert arbete inom sitt yrkesområde;  1   2   3   4   5 1   2   3   4   5 
b)  nya och omväxlande arbetsuppgifter;  

  
1   2   3   4   5 1   2   3   4   5 

c)  möjligheter till att prestera, påverka och bli befordrad;  1   2   3   4   5 1   2   3   4   5 
d)  arbetsrotation som bidrar till en kompetensbreddning. 1   2   3   4   5 1   2   3   4   5 

34. Överlag verkar de flesta av organisationens anställda:   
a)  anse att I) den nuvarande / II) den av mig önskade framtida strategin 

(d v s inriktningen) är bra;   
1   2   3   4   5 1   2   3   4   5 

b)  uppleva att organisationens I) nuvarande / II) den av mig önskade 
framtida utformning fungerar väl; 

1   2   3   4   5 1   2   3   4   5 

c)  anse att det I) nuvarande / II) det av mig önskade framtida 
utvärderingsystemet (d v s vad organisationen värderar och belönar) 
är relevant; 

1   2   3   4   5 1   2   3   4   5 

d)  känna sig motiverade och tillfredsställda. 
   

1   2   3   4   5 1   2   3   4   5 

35. Hur säker känner Du Dig på Dina svar i frågorna I) 1-34 ovan samt II) hur 
säker känner Du Dig att Dina önskningar ovan kommer att vara uppfyllda 
om c:a 1 år?? 

1   2   3   4   5 1   2   3   4   5 

36. Hur lika tror Du att Dina svar i detta frågeformulär är jämfört med de andra 
anställdas svar? 

1   2   3   4   5 1   2   3   4   5 

 
SLUT PÅ FRÅGEFORMULÄRET. 
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 Bilaga 3 
Exempel på hur en karriärprofil kan se ut för en person. 
 
 
 

 
 
 

De bakre staplarna beskriver drivkrafterna och de främre beskriver karriärinriktning. 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
De bakre staplarna beskriver organisationens karriärkultur så som individen uppfattar den och 
de främre beskriver individens drivkrafter. 
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Sammanfattning av karriärinriktningarna   Bilaga 4 
 
 

 

Karriärinriktning:     Expert  Linjär          Utvidgande               Episodisk 

Strategi:                  Behålla  Marknadsledare            Diversifiering Nya möjligheter 
                 marknadsposition Tillväxt genom             Strategiska Tillväxt genom 

                  Förbättra kvalitet uppköp            allianser  informella nätverk 
                  Intern tillväxt 
   
Kultur: 
 
- Struktur:                  Platt, funktionell Hierarki            Matris, projekt Informell struktur 
                  struktur             organisation 
 
- Utvärdering:                  Säkerhet Resultat            Kreativitet Flexibilitet 
                  Expertis Ledarskap            Teamwork Nya möjligheter 
 
- Belöning:                  Långsiktiga Befordran             Arbetsvariation Kontant bonus 
                  förmåner  Ledarskaps-            Breddning Självständighet 

                 Säkerhet  utveckling 
 
Kompetens:                  Specialisering Effektivitet             Kreativitet Anpassningsbar 
                  Åtagande Ledarskap             Bred kompetens Nätverkande 
 
Drivkrafter:                  Sakkunskap Inflytande             Personlig utveckling Variation 
                  Säkerhet Prestation             Kreativitet Oberoende 


