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Abstract 
There exists a huge amount of quantitative research about organizational commitment, 

the psychological contract and its relevance for retention. We do, however notice a lack 

of qualitative research when it comes to commitment, the psychological contract and 

how different factors cooperate to achieve retention. Because of this, we would like to 

highlight the expectations employees have as well as which factors that make them 

committed to their organization, using a qualitative method. Through 15 semi-structured 

interviews with managers at IKEA Kalmar, we tried to identify what matters most för 

their wish to stay. We made the decision based on the assumption that managers will 

provide better inputs for our purpose thanks to a better insight regards to longer 

employment. One interview was held with the HR manager to provide the study with 

the organization's perspective. This study shows that professional and personal 

development and the work with employer branding and culture develop commitment 

and are a part of the psychological contract and important for managers’ willingness to 

stay. We also noticed that employee development is a part of the organization's culture, 

and that the factors cooperate to increase retention. These factors are important to 

uphold, as this study shows that they can increase over time in relevance, and 

continually affects commitment. We have also seen that what most affects retention in 

this context is the emotional bond between employee and organization, affective 

commitment. 

 

Keywords 
Organizational commitment, the psychological contract, retention, employer 

branding and culture, personal development, career development. 
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Abstrakt 
Det finns stora mängder forskning om organizational commitment, det psykologiska 

kontraktet och dess relevans för anställdas önskan att stanna i en organisation av 

kvantitativ karaktär. Dock återfinns det en avsaknad av kvalitativ forskning ifråga om 

vad det är som har betydelse för att man vill stanna i en organisation i ljuset av 

organizational commitment, det psykologiska kontraktet och hur olika faktorer 

samspelar till det. Därför ville vi med en kvalitativ studie belysa vilka förväntningar 

anställda har och vilka faktorer som gör anställda committed till deras organisation. Vi 

genomförde 15 semistrukturerade intervjuer på IKEA Kalmar där chefer fick beskriva 

deras upplevelser och tankar kring vad som hade betydelse för att de ville stanna. Vi 

valde att fokusera på grupp- och avdelningschefer då IKEA är känt för sin 

internrekrytering och då vi ansåg att dessa är väl insatta i organisationen och har en bra 

erfarenhet då de har arbetat där en längre tid. En utav intervjuerna gjordes med en HR-

chef för att få organisationens perspektiv på varför anställda stannar och hur de arbetar 

med att behålla dem. Studien visar att kompetens- och karriärutveckling och arbetet 

med employer branding och organisationskultur, utvecklar commitment och ses som en 

del av det psykologiska kontraktet och har betydelse för chefernas vilja att stanna. Vi 

har även sett att aspekter såsom utveckling som har betydelse, inkluderas i 

organisationskulturen. Resultatet visar på att kompetens- och karriärutveckling och 

employer branding samverkar till viljan att stanna. Studien visar också på att de 

betydelsefulla aspekterna är viktiga att upprätthålla då de ökar i betydelse över tid och 

att commitment utvecklas över tid. Vi har också sett att det som mest förklarar att man 

vill stanna är att man känner ett känslomässigt band, affective commitment, till 

organisationen. 
 
Nyckelord 
Organizational commitment, det psykologiska kontraktet, behålla anställda, 

employer branding och kultur, kompetensutveckling, karriärutveckling. 
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Tack 
 

Vi vill framföra ett stort tack till alla medverkande i vår uppsats. Först och främst vill vi 

tacka studiens fallföretag IKEA Kalmar som möjliggjort en intressant kontext för 

studiens syfte. Framförallt vill vi tacka de chefer vi har fått möjlighet att intervjua. Utan 

ert engagemang, stöd, öppenhet och era erfarenheter i det ni delgett oss, hade inte denna 

studie varit möjlig. Vi vill också rikta ett stort tack till studiekamrater, vår handledare 

Viktorija Kalonaityte och examinator Stefan Lagrosen för att ni ständigt under studiens 

gång bidragit med nya infallsvinklar och råd.  

 

Återigen, stort tack till er alla!
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1 Inledning 
 
 
I följande inledande kapitel kommer studiens problembakgrund och problemdiskussion 

att presenteras. Vi presenterar tidigare forskning och genomför en problematiserande 

diskussion kring vårt ämne, vilket mynnar ut i studiens syfte och forskningsfrågor. 

Avslutningsvis redogör vi för studiens disposition. 

 

 
 

1.1 Problembakgrund 
Det är viktigt för organisationer idag att ha tillgång till kompetent personal då Soltis, 

Agneessens, Sasovova & Guiseppe (2013) förklarar att omsättning av personal är 

konstant närvarande, även under lågkonjunktur, vilket tyder på att det är viktigt för 

företag att behålla den kompetens som finns. Hansson (2015) hävdar att personalen är 

organisationens viktigaste resurs. Det är idag dock svårare för organisationer att 

rekrytera rätt individer med rätt kompetens. Det tyder på att arbetet för att behålla den 

kompetens man har är mer väsentligt. Om organisationer har svårt att rekrytera rätt 

kompetens, gäller det att vårda och kultivera den som finns. (Bränström, 2017). Cascio 

(2014) hävdar att talanger kan ses som köpare på marknaden idag i det nya ekonomiska 

uppsving då de kan sälja sina tjänster till ett stort utbud av kunder som representeras av 

arbetsgivarna.  
 

Att rekrytera ny personal är tidsödande och kostsamt för företag (Jonerin på Vision.se, 

2017). Kostnaden för en nyrekrytering där både rekrytering och upplärning inkluderas, 

kan röra sig om en halv miljon kronor. Det är därmed av vikt att engagemanget hos de 

anställda hålls uppe, vilket är genomförbart med olika strategier. Däribland är 

exempelvis ledarskapet, att se till individens behov beroende på livsstadie och 

kontinuerligt arbete med individens utveckling, viktigt. (Hågård på Vision.se, 2017). 

Fortsättningsvis är det betydelsefullt att anställda trivs på arbetsplatsen där bland annat 

kontroll över arbetssituationen är viktigt, utveckling och upprätthållandet av rättvisa 

(Palm på Vismaspcs.se, 2017). Brister kontrollen över arbetet, exempelvis på grund av 

ökad komplexitet (Jepson, Kirytopoulos & London, 2017) eller där ansträngningen du 

investerar överstiger belöningen du får (Siegrist, 1996), kan det leda till stressrelaterad 

ohälsa. Det kan leda till sjukskrivning, vilken har varit den snabbast ökande orsaken till 
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sjukskrivning (Försäkringskassan, 2016). Bränström (2017) hävdar också att psykisk 

ohälsa fortfarande är ett drivande problem på arbetsmarknaden men visar att 

sjukfrånvaron på grund av stress minskar, trots att stressrelaterad ohälsa fortfarande 

tycks öka, om än i en lägre takt. 
  
Fjällborg (2017) skriver i Dagens Nyheter om relevansen av att behålla personal och då 

särskilt talanger som är företagets viktigaste resurs. En undersökning från 4Potentials 

visar att det är svårare att behålla talanger än att rekrytera. Det är dock då man lyckas 

behålla dem, som man först ser resultat i organisationen. Artikeln lyfter också upp att 

möjligheten till karriärutveckling är något av det främsta som leder till att anställda 

väljer att stanna men även företagskulturen och ledarskapet. En HR-avdelning som 

stöttar chefer är också något som anses relevant för att lyckas behålla anställda. 

(Fjällborg, 2017). Svenskt Näringsliv (2017) belyser utmaningen att attrahera, utveckla 

och behålla medarbetare för företagen, vilket blir än viktigare i takt med en ökad 

globalisering. Utvecklandet av anställda ses som viktigt för att uppnå det. (Svenskt 

Näringsliv, 2017). Att utveckla personal och erbjuda utvecklingsmöjligheter är något 

som även personalchefsindex IC Potentials poängterar som viktigt för att attrahera och 

behålla anställda (Edenhall, 2011). Andra faktorer som lön, kompetenta chefer, 

stimulerande arbetsuppgifter, bra arbetsklimat och värderingar i organisationskulturen, 

ses som relevant för att attrahera och behålla. IC Potential lyfter även relevansen av 

byggandet av ett varumärke hos företaget, det vill säga employer branding, vilket 

företag lägger desto mer fokus på. (Edenhall, 2011).  
 

Jusek (2011) förklarar att nyutexaminerade numera inte är villiga att stanna lika länge 

hos en arbetsgivare. Samtidigt visar de på att kompetensutveckling i arbetslivet värderas 

högst bland deras medlemmar då man ska välja arbetsgivare, vilket kan vara en 

bidragande faktor till att många väljer att byta arbetsgivare. Därmed är inte bara lönen 

viktig för dem. Han visar på att många arbetsgivare inte satsar på kompetensutveckling 

eller att den inte anses som tillräcklig. Att erbjuda utveckling för sin personal är därmed 

viktigt för att en organisation ska ha möjligheten att utveckla verksamheten och 

attrahera och behålla anställda. (Jusek, 2011). I vår studie kommer vi att fokusera på 

återväxt, att behålla och utveckla den personal man har, vilket är en återkommande 

diskussion i det svenska näringslivet. Olika tillvägagångssätt har också nämnts som 

viktiga för att anställda ska vilja stanna. Vi tror att i och med att de har setts ha 

betydelse för anställda, återfinns det också förväntningar på detta. Därmed kommer 
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också förväntningar vara av betydelse för denna studie. Samtidigt ser vi att det är viktigt 

att skapa lojalitet och en känsla av åtagande bland de anställda för att de ska vilja 

stanna, vilket också kommer ha betydelse för förevarande studie. 

 

1.2 Problemdiskussion 
Att arbeta med återväxt är viktigt då anställda ses som nyckelresurser och kan växa i 

värde om de hanteras rätt. Organisationer måste veta vad anställda uppskattar och efter 

rekrytering planera för hur de ska behållas. (Leatherbarrow & Fletcher, 2015). Enligt 

Guest (2002) behövs det mer kunskap kring anställdas reaktioner och roll i arbetet. 

Detta då fokus på den anställde inte alltid funnits och chefer inte agerar i partnerskap 

med anställda utan fokuserar till för stor del på företaget, vilket leder till minskat 

commitment bland anställda. (Guest, 2002). Commitment kan översättas som 

hängivenhet eller åtagande men vi kommer vidare i studien kontinuerligt använda oss 

utav commitment då det i forskning är ett vedertaget begrepp och vanligen används i 

förhållandet till att behålla anställda. Chew & Chan (2008) poängterar att det behövs 

mer forskning inkluderande en kombination av olika faktorer som leder till förståelse 

för anställdas commitment och vilja att stanna, vilket vi ämnar göra i denna studie. 

Samtidigt har det psykologiska kontraktet setts vara värdefullt ifråga om att upprätthålla 

ömsesidiga relationer och behålla anställda då det innehåller förväntningar som bör 

upprätthållas från organisation och anställd. Vi kommer därför i denna studie att belysa 

dessa teoretiska begrepp och den forskning som har gjorts där flertalet faktorer setts 

varit relevanta för dem och därmed viljan att stanna hos anställda.  
 

Enligt Morrow (1983) är organizational commitment ett begrepp som saknat en enad 

betydelse där Allen & Meyer (1990) hävdar att organizational commitment består utav 

tre olika komponenter; affective, continuance och normative. Vi anser att detta begrepp 

är av stor vikt för att skapa en miljö som får anställda att stanna, vilket även Meyer & 

Allen (1991) menar. Allen & Shanok (2013) menar på att commitment redan påverkas 

av den socialisering anställda får i en organisation, stödet från organisationen och 

förankring. Detta ökar möjligheten till att anställda vill stanna kvar då man uppfattar att 

man hör till och tas om hand (Allen & Shanok, 2013). Även Mowday, Porter & Steers 

(2013) anser att processen då en individ blir anställd är viktig för utvecklandet av 

commitment. En stor del av en individs commitment är personlig såsom värderingar och 

om dessa är i samspel med organisationen, kommer commitment öka. Detta även  om 

individen har positiva erfarenheter av organisationen, ledningen och arbetsuppgifter. En 



  
 

9 

annan aspekt som är viktig för ett ökat commitment är arbetets karaktär. Arbeten som är 

stimulerande, utvecklande, har en viss nivå av självständighet och har relevans för 

organisationen, kan öka commitment. (Mowday et al., 2013). 
  
Firth, Mellor, Moore & Loquet (2014) förklarar att arbetsrelaterad stress, avsaknad av 

commitment och tillfredsställelse till sitt arbete motiverar anställda att säga upp sig. 

Detta särskilt om det uppkommer från högt arbetstempo och långa arbetsdagar (Firth et 

al., 2014). Leong, Furnhamn & Cooper (1996) menar att psykisk ohälsa är negativt 

relaterat till commitment och viljan att stanna. Arbetstillfredsställelse har ofta nämnts 

parallellt med commitment men har visat sig vara en för ostabil referenspunkt för att 

förklara anställdas inställning till organisationen även om båda har en positiv relation 

till anställdas vilja att stanna. (Tett & Meyer, 1993). Instabiliteten i 

arbetstillfredsställelse gör att vi känner att commitment som begrepp är mer användbart 

och väljer därför att fokusera på det. Meyer & Smith (2000) förklarar att olika praktiker 

för HRM är relaterat till commitment. Däribland har uppfattad rättvisa och stöd från 

organisationen varit av vikt för att påverka commitment för den anställde. De menar 

dock att den faktorn som mest påverkar commitment är karriärutveckling då man 

planerar en framtid för den anställde i organisationen, vilket gör det tydligare att man 

vill skapa ett band med denne. (Meyer & Smith, 2000). De Vos & Meganck (2008) 

förklarar att karriärutveckling är allt viktigare för anställdas att vilja stanna i en 

organisation då de har subjektiva förväntningar på detta. Kompetensutveckling har 

också visat sig leda till högre commitment för de som är intresserade utav det (Todd & 

Lippstreu, 2008; Costen & Salazar, 2011). 
  

Enligt O’Reilly, Chatman & Caldwell (1991) spelar organisationskulturen roll för 

huruvida en person passar med en organisation. Huruvida individen känner för den, 

påverkar personalomsättningen och commitment. Samstämmigheten med själva arbetet 

har också visats ha betydelse för att man vill stanna även om samstämmigheten med 

organisationen har större betydelse (Kristof-Brown, Zimmerman & Johnson, 2005). Få 

studier har dock fokuserat på förhållandet mellan commitment och organisationskultur 

(Mathew & Ogbonna, 2009; Padma & Sumitha Nair, 2009). Ambler & Barrow (1996) 

menar att employer branding är nära besläktat med organisationskultur, vilket Dwivedi, 

Kaushik & Luxmi (2014) menar påverkar anställdas commitment. Commitment är 

enligt Backhaus (2016) även relaterat till employer branding då anställda identifierar sig 

med varumärket. Cascio (2014) hävdar att employer branding är användbart för att 
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uppmuntra anställda att stanna i en organisation, för att skapa en meningsfull arbetsplats 

och ett starkare commitment gentemot organisationens varumärke (App & Büttgen, 

2016). Likväl ser vi att employer branding är viktigt i studien då vi gör antaganden om 

att det idag även gäller att skapa ett varumärke för att attrahera och behålla anställda, 

vilket kräver flera processer. Därigenom anser vi inte att behålla anställda enbart går att 

förklaras genom organisationskultur. 
  
Wayne, Shore & Liden (1997) fokuserar på vilka effekter uppfattat organisationsstöd får 

då en anställd utvecklar utbytesrelationer med organisationen och chefer. De drar 

slutsatsen att om det finns stöd från organisationen, kan det leda till ökat affective 

commitment som i sin tur ökar anställdas vilja att stanna (Wayne et al., 1997; Rhoades 

& Eisenberger, 2002). De menar att anställda ser över om organisationen bryr sig om 

deras välmående och värderar vad de har bidragit med. Tidigare studier som inkluderar 

perceived organizational support har inkluderat arbetsförhållanden, stöd och olika 

belöningar, vilket kan leda till högre lojalitet, bättre prestationer och ökat commitment. 

Därmed är relationen ömsesidig mellan anställda och arbetsgivaren. (Rhoades & 

Eisenberger, 2002). Samtidigt har stöd från chefen och ledarskapet visat sig leda till att 

man till större del uppfattar stöd från organisationen, vilket ökar commitment och 

minskar risken att anställda lämnar. (Eisenberger, Stinglhamber & Vandenberghe, 

2002). Därmed finns det ett positivt samband mellan en chefs agerande och anställdas 

vilja att stanna (Firth et al., 2014). 
  
Organizational commitment kan kopplas till det psykologiska kontraktet som rör 

relationen mellan arbetsgivare och anställd. I relationen uppstår det förväntningar 

mellan parterna (Rousseau, 1995), vilka påverkar huruvida en anställd väljer att stanna 

på en arbetsplats ifråga om förväntningar mellan parterna har upprätthållits. Robinson & 

Rousseau (1994) kom i sin studie fram till att 55 % av de anställda upplevde att 

arbetsgivaren någon gång under de anställdas första två år brutit kontraktet. Det hade en 

påverkan på inte bara arbetstillfredsställelsen utan att det också var större chans att den 

anställde lämnade. Förväntningar utvecklas också under anställningstiden, vilket gör att 

det ständigt finns behov av att dessa kommuniceras för att ett brytande inte ska ske. 

(Robinson & Rousseau, 1994). Rhoades, Eisenberger & Armeli (2001) beskriver 

relationen mellan parterna som dynamisk, vilket gör att den anställde ständigt ser över 

hur åtagandet från organisationen ser ut gentemot dem. Det behövs mer forskning kring 
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organizational commitment, anställdas upplevelser av åtagande, det psykologiska 

kontraktet och commitment (Rhoades et al., 2001). 
  
Det saknas även forskning kring bildandet av det psykologiska kontraktet då tidigare 

forskning till stor del har fokuserat på brytandet. Stor del av forskningen har även 

använt kvantitativa metoder varpå det finns ett intresse att bidra med en mer kvalitativ 

förståelse. Hur förväntningar används och kan förstås i organisationer är något som det 

även saknas forskning kring. (Conway & Briner, 2005). Vi anser att det psykologiska 

kontraktet är relevant tillsammans med organizational commitment då det är viktigt att 

förstå förväntningar och upprätthålla dessa för att attrahera och behålla personal och 

därigenom bygga commitment. Flertalet studier har forskat kring commitment och vad 

som får anställda att vilja stanna men vi ser en avsaknad av ett djup från en kvalitativ 

studie för hur dessa aspekter tillsammans bidrar till vad som har betydelse för anställdas 

vilja att stanna. Tidigare studier har varit av kvantitativ karaktär och tenderat att 

fokusera på hur olika variabler påverkar varför anställda väljer att stanna och samband 

därtill. Det är däremot sällsynt med kvalitativa studier som inbegriper en djupare och 

mer nyanserad förståelse för anställdas vilja att stanna. Därmed saknas det forskning 

kring mängden av faktorer, hur de samspelar och subjektivt kan uppfattas som 

betydelsefulla, vilket vi tänker ge kunskap kring. Tidigare forskning säger heller 

ingenting om processer och möjligheter att påverka faktorer över tid. Forskningen säger 

heller inte om det finns aspekter som inte har berörts som påverkar anställdas 

commitment och det ömsesidiga förhållandet genom förväntningar. Därmed anser vi att 

det finns ett behov av att vara öppna inför olika faktorer i fråga om vad som får 

anställda att stanna i förhållande till commitment och förväntningar som finns. 

Commitment kan anses vara subjektivt och något som uppstår och förändras över tid. 

Vidare ser vi att olika arbetssätt för att anställda ska stanna kan ha olika betydelse, 

vilket gör att det behövs en djupare och kvalitativ förståelse då upplevelser och 

förväntningar är subjektiva. Samtidigt ser vi att objektiva arbetsvillkor, möjlighet till 

utveckling och subjektiva erfarenheter såsom stöd, interaktion och förväntningar bidrar 

till att anställda stannar. Därmed kommer vårt teoretiska bidrag innebära en djupare 

kvalitativ förståelse för hur olika faktorer och förväntningar på aspekter har betydelse 

för att anställda ska vilja stanna i en organisation. En kvalitativ studie ger oss möjlighet 

att förstå psykologiska aspekter och individers inre känslor och värld som viljan att 

stanna handlar om. Slutligen ser vi att vårt praktiska bidrag inkluderar förväntningar 

anställda har och en förståelse för vilka faktorer som är av relevans för att man ska 
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utveckla commitment och vilja stanna i en organisation. Organisationer kan skapa sig en 

bättre förståelse för vilka förväntningar det återfinns och för vilka aspekter som har 

betydelse för att anställda väljer att stanna för att lättare upprätthålla och möjliggöra 

detta. Det gör att de bättre kan arbeta med att behålla anställda. 

 
1.3 Syfte 
Syftet med denna uppsats är att öka förståelsen för vad som får anställda att vilja stanna 

på en arbetsplats. 

 

1.4 Forskningsfrågor 
1. Vilka faktorer har betydelse för att anställda ska vilja stanna i en organisation? 
 
2. Har den anställdas tid i företaget någon påverkan för vad det är som har betydelse att 
man vill stanna i en organisation? 
 

 
1.5 Disposition 

 
1.5.1 Metodologiska ståndpunkter 
Vi redogör i detta kapitel för studiens metodologiska ståndpunkter. Det ges en 

beskrivning av vår syn på världens beskaffenhet och hur kunskap skapas. Därefter ger vi 

en förklaring till den valda forskningsmetoden och hur vi genom denna uppnår syftet 

och forskningsfrågor. Vidare presenteras upplägget för studien, intervjuprocessen och 

tolkningsprocessen, vilket avslutas med reflektion kring etik. 

 

1.5.2 Teoretisk referensram 
Detta kapitel ger en presentation av de teoretiska perspektiv som är centrala för vår 

studie och vår tolkning utav dem. Vi inleder kapitlet med att presentera samtliga 

teoretiska infallsvinklar; organizational commitment, psykologiska kontrakt, 

kompetens- och karriärutveckling och employer branding och hur dessa relaterar till 

varandra. Därefter görs en djupare redogörelse för dem. 

 

1.5.3 Empiriskt material 
I följande kapitel presenteras fallföretaget IKEA Kalmar och de intryck vi har erhållit 

under de dagar vi genomförde våra intervjuer där. Därefter återberättas de intervjuer vi 

har genomfört under studien. Vårt empiriska material presenteras utifrån temana: resan 

på företaget, arbetssituation, förväntningar, kompetens- och karriärutveckling och deras 

relation till varumärket och företaget. 
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1.5.4 Analys av empiriskt material 
I detta kapitel tolkas studiens empiriska material utifrån teorin vi tidigare har presenterat 

för att skapa en djupare förståelse för de företeelser och upplevelser vårt empiriska 

material erbjudit och hur de samverkar. Vi har valt att utforma vår tolkning utifrån en 

inledande diskussion kring commitment och psykologiska kontraktet, vilket följs utav 

kompetens- och karriärutveckling, employer branding och kultur och commitment och 

psykologiska kontraktet. Avslutningsvis görs en sammanflätande diskussion kring vad 

som har varit centralt i tolkningen, vilket ger en brygga till kommande slutsatser. 

 

1.5.5 Slutsats 
I studiens avslutande kapitel besvaras studiens forskningsfrågor. I kapitlet kommer vi att 

dra slutsatser kring vad som har betydelse för att man vill stanna i en organisation, det 

vill säga studiens syfte. Kapitlet mynnar ut i en redogörelse av teoretiskt och praktiskt 

bidrag och förslag till framtida forskning. 
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2 Metod 
 

 
I följande kapitel presenteras studiens metodologiska ståndpunkter. Vi börjar först med 

att presentera våra ontologiska och epistemologiska ståndpunkter, vilket följs utav en 

beskrivning av studiens upplägg. Avslutningsvis görs en diskussion kring etiska 

ställningstaganden och studiens kvalitet. 
 

 
2.1 Ontologogiska och epistemologiska ställningstaganden 
Att se på förhållandet mellan vår världs och människors erfarenheter, benämns 

ontologier där det återfinns olika synsätt. Den konstruktionistiska ontologin 

förespråkar den sociala ordningen som i ett samspel mellan människor kontinuerligt 

förändras (Bryman & Bell, 2013). En icke-dualistisk ontologi innebär enligt 

Sandberg (1999) att vår värld och människor är sammanflätade och inte går att skilja 

åt, vilket sammanfaller med den konstruktionistiska ontologin och vår studie. 

Sandberg (1999) menar dessutom att det inte går att frigöra sig från olika 

föreställningar. De antaganden vi gör är att de faktorer, förväntningar och 

upplevelser som har betydelse för att anställda stannar i en organisation, är subjektiva 

för individer. Det ligger till grund i att tankar och upplevelser de har endast inte kan 

existera skiljt från en individ utan även inkluderar och påverkas av andra människor i 

en organisation. Bryman & Bell (2013) förklarar att kunskap kan skapas på olika sätt, 

vilket benämns epistemologier. Vi anser att kunskap skapas genom subjektiv 

förståelse av sociala handlingar där människor och institutioner särskiljer sig från 

naturvetenskapen, vilket går i linje med tolkningsperspektivet (Bryman & Bell, 

2013). Alvesson & Sköldberg (2017) menar på att det vi ser inte går att skilja från det 

perspektiv vi har och att fakta alltid är teoriladdad och inte tolkningsfri. Det då 

informationen först blir meningsfull och begriplig genom våra sinnesintryck och att 

det inte är möjligt att skilja den som skapar kunskapen från själva kunskapen. 

(Alvesson & Sköldberg, 2017). Vi anser därför att kunskap skapas i medvetenheten 

hos individer och i en interaktion mellan individer då människa och värld inte är 

separerbara, vilket går i linje med intersubjektivistisk epistemologi då kunskap 

konstrueras och produceras i ett samspel mellan människor (Sandberg, 1999). 

Därmed kännetecknas studien av ett konstruktionistiskt synsätt tillsammans med ett 

tolkningsperspektiv. 
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2.2 Kvalitativ forskningsstrategi 
Vår studie bygger på en kvalitativ forskningsmetod, vilken innebär ett nära 

förhållande mellan de studerade och forskare (Ahrne & Svensson, 2015). Enligt 

Ahrne & Svensson (2015) bygger strategin på intervjuer och observationer där 

intresse hos forskaren ligger i de intervjuades verklighet i form av subjektiva 

erfarenheter och upplevelser (Repstad, 2017). Utan den kvalitativa 

forskningsmetoden är det enligt Ahrne & Svensson (2015) svårt att fånga sociala 

interaktioner och därmed då även förstå dem. Samtidigt blir det svårare att fånga 

normers, värderingars, känslors och nyansers betydelse i olika sammanhang (Ahrne 

& Svensson, 2015). I och med att vi i vår studie vill förstå individers subjektiva 

upplevelser, känslor och erfarenheter ifråga om vad det är som gör att de väljer en 

arbetsplats och att man vill stanna där, lämpar sig den kvalitativa forskningsstrategin 

bäst. Därmed anser vi att vi bättre kan förstå hur faktorer inverkar och har betydelse 

för individer för att organisationer bättre ska kunna arbeta med detta och skapa 

ömsesidiga relationer med anställda. 

 

2.2.1 Angreppssätt 
Denna studie har en abduktiv forskningsansats, vilket kan ses som en kombination av 

deduktion och induktion och att man på ett flexibelt sätt kan relatera empiri och teori. 

Till en början kan det finnas teorier som man har en tanke om kan förklara ett visst 

empiriskt fall. Därefter utvecklas hypoteser där det sker en utveckling i förståelsen 

genom en rörelse mellan både teori och empiri där man arbetar mellan en deduktiv 

och induktiv ansats. (Patel & Davidson, 2011). Alvesson & Sköldberg (2017) menar 

att det i detta tillvägagångssätt finns en tidigare förståelse som också gör att 

underliggande mönster kan underlätta ytterligare förståelse och att man också lättare 

är mottaglig för nya iakttagelser. Vi anser att det abduktiva tillvägagångssättet är 

lämpligast för vår studie då vi vill skapa oss en bättre förståelse för vad det är som 

gör att anställda vill stanna kvar i en organisation. Det är då av vikt för oss att vara 

öppna inför nya mönster och iakttagelser som kan uppkomma under den empiriska 

insamlingen och därmed ha möjligheten att röra oss fram och tillbaka mellan empiri 

och teori, vilket gjorts under studiens gång. Tillvägagångssättet motiveras också av 

att vi i studiens början för att kunna besvara studiens syfte, gjorde en inläsning för att 

söka teorier som kunde ha relevans för att besvara det. Det följdes av insamlandet av 

empiriskt material där vi var öppna inför nya teoretiska infallsvinklar. Därefter 

återgick vi till en reflektion över relevans av teorier där vi uteslöt och la till begrepp 
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utifrån det insamlade empiriska materialet för en djupare tolkning. 
 

2.2.2 Hermeneutik 
I och med att denna studie tillämpar den abduktiva forskningsansatsen, har vi också 

inspirerats av den hermeneutiska cirkeln och dess process som oftast används vid ett 

tolkningsperspektiv (Bryman & Bell, 2013). Denna studie har därmed sökt efter en 

förståelse utifrån tolkningar och inte en absolut sanning (Alvesson & Sköldberg, 

2017). I studien har vi därmed försökt skapa en förståelse för värderingar och 

meningar som finns hos anställda ifråga om vad som har betydelse för att de vill 

stanna, genom att vi har tolkat dem i den sociala och komplexa verklighet de 

befinner sig i. I denna studie har vi genom den hermeneutiska cirkeln kunnat förstå 

hur helheten och delar samverkar där helheten måste förstås av delarna och delarna 

ger förståelse för helheten. Vidare kräver den förförståelse vi har haft, förståelse av 

det nya material vi samlat in för att utvecklas. På samma sätt kräver ny förståelse en 

förförståelse. (Alvesson & Sköldberg, 2017). I vår studie har helheten präglats av och 

studerats i den kontext cheferna arbetar i och deras resa i organisationen. Helheten 

bygger på förförståelsen som vi genom tidigare forskning skapade för vad anställda 

värdesätter ifråga om att vilja stanna i en organisation. Den bygger också på den 

förståelsen vi har av vår arbetslivserfarenhet. Vi ville därmed förstå helheten i 

organisationen och för människorna men också delarna i detta. Studiens delar ligger i 

det som varje enskild chef lyft upp som viktiga aspekter för att vilja stanna. För att få 

en förståelse för dessa delar behöver vi också sätta dem tillsammans med helheten i 

deras resa och kontext de arbetar i. Delarna möjliggjorde i sin tur förståelse för 

helheten, deras resa och berättelser. Helheten skapades i 

sin tur genom förståelse för och tolkning av 

respondenternas enskilda upplevelser. Genom studiens 

hela gång, fortgick vår forskningsprocess utifrån den 

hermeneutiska cirkeln när material samlades in genom 

både empiri och teori. Under detta bearbetades också detta 

material för att vår förståelse skulle öka. För att nå fram 

till den slutliga tolkningen av vad det är som gör att man 

vill stanna, var den hermeneutiska cirkeln genom 

förförståelse och förståelse, tillvägagångssättet som 

möjliggjorde det. 

       

Figur över hermeneutiska 
cirkeln (egen bild) 
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2.3 Studiens upplägg 
 

2.3.1 Fallstudier 
Vi har valt att inspireras av fallstudier som forskningsdesign för att samla in vårt 

material. Detta då vi ville fördjupa oss i förståelsen för hur olika faktorer har 

betydelse för att man vill stanna i en organisation. Det ansåg vi vara lämpligt att 

genomföra genom att fördjupa oss i en organisation genom intervjuer, ta del utav 

dokumentation och kunna göra kortare observationer. Ahrne & Svensson (2015) 

menar på att det vid insamling av empiriskt material är viktigt att förstå sambanden 

mellan metoder, behov av information och forskningsfrågan man ämnar att besvara 

för att välja metod. Vi hävdar att en fallstudie lämpar sig bäst för att uppfylla syftet. 

Backman (2016) menar att fallstudier är lämpliga då man fokuserar på frågor som rör 

förståelse för en viss fråga i dess verkliga kontext. Yin (2007) tillägger att det är 

användbart då man fokuserar på ett socialt sammanhang och olika skeenden och 

forskningsfrågorna inbegriper en förståelse för “hur”. I och med att vårt fokus för 

denna studie ligger i att fördjupa förståelsen för hur olika faktorer har betydelse för 

att man väljer att stanna och hur man behåller anställda, anser vi att detta är ett 

lämpligt tillvägagångssätt. Samtidigt ligger en stor tyngdpunkt på de subjektiva 

upplevelserna hos de anställda i studien, vilket fallstudier enligt Yin (2007) lämpar 

sig för då det är lättare att genom det sättet förstå företeelser som kan upplevas mer 

komplexa. 
  
Vad gäller fallstudier, återfinns det olika typer (Bryman & Bell, 2013) där man ofta 

skiljer på multipla och enkla fallstudier (Backman, 2016). Vi har valt att genomföra 

en enkel fallstudie på IKEA Kalmar. Därmed inkluderar studien ett fall då vi valt en 

viss organisation för att besvara forskningsfrågorna. Det motiveras genom att studien 

har begränsad resurs- och tidsram och då vi anser att genom att enbart fokusera på ett 

fall, kan uppnå ett större djup i det empiriska material vi får fram genom intervjuer, 

dokument och kortare observationer. Fortsättningsvis anser vi att det lämpar sig 

bättre för vår studie då vårt fokus ligger i de subjektiva upplevelserna hos anställda, 

vilka möjligen skiljer sig från hur de skulle te sig i andra organisationer på IKEA. 

Dock är vi medvetna om att en flerfallstudie kan ses som starkare ifråga gällande mer 

variation i det empiriska materialet. Sammanfattningsvis är studien inspirerad av en 

fallstudie då vi vistats i IKEA:s miljö och därmed fått olika infallsvinklar och känslor 

av den. 
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2.3.2 Val av företag och respondenter 
Vi kommer nu att redogöra val av företag och respondenter för att läsaren ska få en 

förståelse för forskningsprocessen och stärka studiens trovärdighet. Vår ambition var 

att samarbeta med en större organisation som arbetar med att rekrytera och behålla 

anställda. Då en utav oss har arbetat på IKEA, vet vi med oss att det är en 

organisation som arbetar för att rekrytera utifrån värderingar och för att man ska vilja 

stanna. Organisationen rekryterar även till stor del internt för att behålla anställda och 

då de tror på att ge möjligheter. IKEA:s uttalanden om att “När våra medarbetare 

växer, växer också IKEA” där fokus ligger på att ha möjlighet att utveckla sin 

potential (IKEA, 2018), känns säkerligen bekant. Utifrån det ser vi att det är ett 

företag som arbetar för att utveckla sina anställda, vilket vi tror är viktigt för att 

behålla dem. Vidare är det också en multinationell organisation, vilket kan ge oss en 

bred förståelse för hur olika faktorer har betydelse för att anställdas vilja att stanna då 

det troligen finns flera faktorer som har betydelse. Därmed ansåg vi att 

organisationen kunde vara intressant för att få en djupare förståelse för vårt syfte. Det 

gjorde att vi kontaktade HR-chefen Emmy Andersson i Kalmar för att undersöka om 

det fanns intresse att medverka där vi möttes med positivt gensvar. Vidare har vi 

enbart valt att fokusera på IKEA Kalmar för att möjliggöra en djupare förståelse för 

vårt syfte i just den organisationen som verkar i en större, multinationell kontext. Vi 

tror att vi kommer att ge en mer en rättvisande bild av vilka faktorer som har 

betydelse för att anställda vill stanna genom att enbart fokusera på att genomföra 

djupintervjuer i en organisation och därmed få en bättre förståelse för både 

organisation och respondenter. 

 

Efter vår första kontakt med HR-chefen, erhöll vi ett organisationsschema och 

mailadresser för chefer på de olika nivåerna då vi ansett att chefer skulle kunna bidra 

med bra empirisk förståelse om vad som har betydelse för att man vill stanna. Vi 

menar att de ger studien en bra grund genom deras roll och ansvar som inbegriper 

olika aspekter i en organisation men ser även att det saknas studier som just använder 

sig utav deras perspektiv. Vi tillfrågade även Emmy om intervju då vi såg att hon 

skulle kunna ge en övergripande helhet över hur organisationen arbetar med att 

behålla anställda. Därefter började vi kontakta cheferna via mail om förfrågan till 

medverkande i intervju för de vi såg var relevanta för syftet. Genom Emmy kunde vi 

även få en bredd och variation i de chefer vi valde att intervjua utifrån både ålder, 
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kön och tid i företaget. Det för att möjliggöra en bredare förståelse och en trovärdig 

grund i det empiriska materialet i förhållande till vår tid- och referensram. En 

variation var också lämplig då samtliga har gemensamt att de är en del av 

organisationen som vi använder oss utav, vilken inspireras av en fallstudie. Det finns 

heller inget i den existerande forskningen som tyder på att exempelvis kön skulle 

vara en faktor som spelar roll ifråga om vad som har betydelse för att man vill 

stanna. Vidare valde vi även att tillfråga chefer på grupp- och avdelningsnivå i det 

operativa arbetet för att få individer med snarlika befattningar och möjliggöra 

bredare förståelse för just chefer. Dock anser vi att det inte är möjligt genom vår 

studie att generalisera till en hel population då anställdas subjektiva upplevelser och 

erfarenheter kan skilja sig. Vårt urval kan därmed liknas vid ett målstyrt urval och 

icke-sannolikhetsurval (Bryman & Bell, 2013). Det då vi även svarades med två nej 

från tillfrågade chefer på grund utav för lite tidsförfogande. Vi tillfrågade därför två 

andra tillgängliga chefer. Utifrån vårt urval har vi intervjuat 8 män och 6 kvinnor 

med varierande erfarenhet av IKEA där åldrarna varierar mellan 25-60 år. 
  
Med tanke på att syftet med studien är att förstå vad som har betydelse för anställda 

för att vilja stanna i en organisation, kan det vara ett känsligt ämne. Det medförde att 

vi erbjöd dem att vara anonyma för att uppfylla 

anonymitetskravet. Av de 15 intervjuer vi genomförde, varav 

14 med chefer, ville 4 vara anonyma. Då andra inom 

organisationen kan veta vilka som deltog, anonymiserades 

samtliga för att säkerställa anonymiteten. HR-chefen hade inte 

en önskan att vara anonym och kommer i det empiriska 

materialet benämnas som HR-chef och Emmy för att 

säkerställa en rättvis bild av organisationen. Våra andra 

respondenter, cheferna, har vi valt att benämna Oskar, Martin, 

Erik, Simon, Gustav, Anders, Anna, Emelie, Sandra, Lovisa, 

Jennie, Malin, Johanna och Elin. De presenteras till höger. I 

vårt empiriska kapitel kommer cheferna vid uttalanden att 

presenteras på detta sätt. Presentationen av namnen går inte att 

koppla till hur intervjuerna genomförts eller i vilken ordning. 

Vidare kommer vi inte att presentera den avdelning eller 

befattning de har då det skulle kunna röja anonymiteten för de 

Respondenter Tjänst 
Lovisa Chef 

Elin Chef 
Oskar Chef 

Johanna Chef 
Martin Chef 
Gustav Chef 
Sandra Chef 
Malin Chef 
Simon Chef 
Erik Chef 

Emelie Chef 
Anna Chef 
Jennie Chef 
Anders Chef 
Emmy HR-Chef 

Figur över respondenter 
(egen bild) 
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som har haft denna vilja. Det är heller inte av vikt för studiens syfte att belysa 

avdelningen de tillhör eller rollen de innehar då alla är avdelnings- och gruppchefer 

med någorlunda samma befattning, uppgifter och ansvar, vilket skulle kunna förstöra 

anonymiteten.   

     

2.3.3 Semistrukturerade intervjuer 
Vi har genomfört 14 stycken semistrukturerade intervjuer med avdelnings- och 

gruppchefer och 1 med HR-chefen. Vårt val att genomföra semistrukturerade 

intervjuer beror på att vi vill förstå anställdas upplevelser ifråga om vad som har 

betydelse för att de väljer att stanna i en organisation. Därmed är det viktigt att vi kan 

ta del utav deras personliga erfarenheter och synsätt gällande det. För att möjliggöra 

det, var det viktigt för oss att vara anpassningsbara och öppna i intervjuprocessen, 

vilket ovanstående tillvägagångssätt gör möjligt. De semistrukturerade intervjuerna 

består av sedan tidigare specificerade teman. Det fanns dock en större frihet för den 

intervjuade genom de frågor som ställs, att utforma egna svar så ärligt och utförligt 

som de själva ville. (Patel & Davidson, 2011). Detta då frågorna vi ställde var till 

större del öppna. Valet av semistrukturerade intervjuer ligger i en vilja av att vara 

öppna för både frågor och aspekter som inte sedan tidigare funnits med i guiden men 

som ändå kan vara givande för syftet. Vi kunde därmed ställa följdfrågor på 

intressanta aspekter som uppkom. Möjligheten till att ställa öppna frågor medförde 

att vi kunde följa upp svaren och nå redogörelser som var mer detaljerade och få en 

djupare förståelse för deras reflektioner. Vi ansåg heller inte att vi enbart ville vara 

den styrande parten då relevant var chefernas enskilda åsikter ifråga om vilka 

faktorer och förväntningar som har betydelse för att vilja att stanna. Det var även 

viktigt för oss med vårt kvalitativa tillvägagångssätt med den abduktiva ansatsen. Det 

var då av vikt att vara öppna inför det som faktiskt har betydelse för att man vill 

stanna, vilket kan skilja sig mellan individer men som vi heller inte hade vetskap om 

tidigare. 
  
I och med att vi har genomfört intervjuer på varuhuset, har vi också spenderat en 

omfattande tid där och kunnat få intryck och göra kortare observationer genom att vi 

har rört oss i organisationsmiljön och kontexten cheferna arbetar i. Det har 

möjliggjort att vi delvis har kunnat ta del utav olika skeenden och beteenden i ett 

sammanhang som är mer naturliga (Patel & Davidson, 2011). Genom att vi har 

vistats där en längre tid och därmed fått intryck utav den, har vi kunnat nå en större 
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förståelse för hur organisationen arbetar, hur anställda beter sig och hur 

organisationen och dess kultur ser ut och upplevs. Det har också möjliggjorts genom 

att vi har kunnat ta del av dokument och meddelanden i miljön och att vi även har 

utforskat IKEA:s hemsida för att ta reda på hur organisationen arbetar. 
 

För att stärka studiens pålitlighet kommer vi att beskriva den intervjuguide med 

teman vi konstruerade och varför vi valde att ställa de frågorna. Vi presenterade först 

studiens syfte för cheferna för att informationskravet skulle uppfyllas och för att inte 

ge dem falska förespeglingar. Vi hade tidigare presenterat syftet i det mail med 

förfrågan till intervju. Det var dock viktigt att presentera det vid intervjutillfället. 

Efter det frågade vi om cheferna ville vara anonyma för att säkerställa 

anonymitetskravet och att de hade möjlighet att bestämma det vid intervjuns slut. Vi 

frågade om vi fick lov att spela in intervjun för lättare återspegling, förklarade att 

medverkan var frivillig och att de hade rätt att avbryta den. Därmed uppfyller vi den 

etiska principen angående samtycke (Bryman & Bell, 2013). Det följdes av att de 

fick presentera sig, berätta sin resa i organisationen och vad det bästa har varit under 

den för att vi skulle få en djupare förståelse. Det var också viktigt för att de skulle 

känna sig bekväma i situationen och möjligen svara djupare och ärligare på frågorna. 

Därefter valde vi att ställa en öppen fråga om hur de ser på arbetslivet för att få en 

förståelse för vad individen värderar som viktigt, vilket vi tänkte skulle vara viktigt 

för kommande frågor. Efter det ställde vi frågor kring förväntningar de haft, om de 

stämt överens eller om arbetsgivaren brutit ett löfte och hur de skulle känna om det 

inträffade. Det gjordes för att se vilken betydelse det hade, vilket vi antog var viktigt 

för deras framtid i organisationen. Vi ville även få en förståelse för om de var 

tillfredsställda med resan för att uppnå vårt syfte bättre samtidigt som ett brytande av 

kontraktet kan leda till uppsägning. Därefter frågade vi hur de upplevde 

arbetssituationen, vilket gjordes med tanke på att vi ville nå en förståelse hur de såg 

på den de hade idag och vara öppna inför olika aspekter, då vi anser att den är av 

relevans för huruvida man trivs. Vidare ställde vi frågor kring möjligheter till 

kompetens- och karriärutveckling för att se om de hade betydelse för dem och om det 

var relevant för viljan att stanna. Det gjordes då vi tidigare med viss förförståelse 

från tidigare forskning i bakgrunden, hade förstått att de hade betydelse. Det var 

också två av aspekterna vi trodde vara relevanta för studiens syfte. 
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Därefter ställde vi en bred fråga kring varför de arbetar för organisationen och vad 

som var bäst då de haft möjligheten att bli mer bekväma. Detta för att vi ville att de 

fritt skulle kunna berätta sina tankar och för att ha möjlighet till följdfrågor. Det 

följdes av en fråga kring organisationskultur där samma resonemang gäller som för 

kompetens- och karriärutveckling men här ville vi få en djupare förståelse över hur 

de beskriver kontexten de befinner sig i. Vi frågade även om de känner att de har 

knutit an till den, vilket var inspirerat av organizational commitment. Sedan ställde vi 

en fråga kring vad det är som betyder mest för att de ska välja att stanna för att få en 

förståelse för vad som är mest betydelsefullt. Vidare ville vi med frågan om de tycker 

att det skulle vara svårt att lämna organisationen och de upplevde att de var bundna 

till att stanna kvar, se vilka band de hade till den, vilka också var inspirerade av 

commitment. Vi valde även att fråga hur de upplever att organisationen arbetar för 

att behålla dem och om det var viktigt då vi ville få en förståelse för om de är nöjda 

med arbetet som görs i förhållande till vad de värderar ifråga om att stanna. Den sista 

frågan berörde deras framtidsplaner som var intressant då vi kunde få en förståelse 

för hur de känner kring vad som är viktigt ifråga om att stanna och huruvida det är 

kopplat till IKEA. Denna ordning möjliggjorde en röd tråd där vi kunde gå in på 

djupet i det senare skedet av intervjun med frågor kring varför de arbetar i 

organisationen. Intervjuguiden för HR-chefen såg till viss del annorlunda ut eftersom 

vi ville få en övergripande blick av organisationens arbete med att behålla anställda. 

En skillnad mot intervjuguiden med cheferna är att vi ställde en fråga gällande hur 

bra de anser de är på att behålla anställda och om de känner att de kan leva upp till 

det. Utöver det, formulerade vi frågor som berörde de teman vi hade för cheferna. 

Intervjuguiderna återfinns i bilaga 1 och 2. 

 

2.3.4 Intervjuprocessen 
Vår intervjuprocess startade med att vi fysiskt kontaktade HR-chefen Emmy 

Andersson och diskuterade om möjligheten att genomföra en studie på IKEA 

Kalmar. Vi möttes med positiv respons och efter diskussion om möjliga 

medverkande, fick vi en lista över organisationsschemat på IKEA Kalmar där vi 

kunde urskilja och välja vilka avdelnings- och gruppchefer vi skulle intervjua. De 

kontaktades via mail och telefon där vi möttes av till en majoritet positiva svar och 

efter det bokades intervjuer in. Vi möttes med två nej och fick tillfråga två chefer till. 
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Intervjuerna genomfördes mellan den 7:e och 22:a mars, vilka varade mellan 45-60 

minuter och var uppdelade på 4 dagar på varuhuset. När vi kontaktade cheferna vi 

ville intervjua, bifogade vi ingen intervjuguide utan presenterade bara syfte då vi inte 

ville riskera att mötas med svar som var standardiserade och för att cheferna i 

intervjuerna skulle tala fritt kring studiens syfte. Genomförandet av intervjuer kan 

delas in i telefonintervjuer och fysiska möten där telefonintervjuer lättare blir 

formella (Ahrne & Svensson, 2015; Repstad, 2007). En djupare förståelse för 

cheferna och den sociala kontexten underlättades dock genom personliga möten. 

(Repstad, 2007). Det är även viktigt att välja platser där intervjupersonerna känner 

sig bekväma för att möjliggöra en bättre intervjusituation (Repstad, 2007), vilket vi 

möjliggjorde genom att intervjuerna hölls på varuhuset för att även få en djupare 

förståelse. Vi genomförde därför 12 intervjuer på IKEA. Resterande 3 genomfördes 

på grund utav tillgänglighet hos cheferna på telefon. Intervjuerna genomfördes där 

den ena förde anteckningar och den andre intervjuade. Det ska även tilläggas att på 

grund av sjukdom och tillgänglighet hos en av oss forskare, genomfördes 6 intervjuer 

av bara den ena parten men resten av båda. Vi menar att om båda parter finns med, 

kan kvalitén på intervjuerna men även tolkningen av dem, förenklas. Med tanke på 

tidsramen, genomfördes de dock bara av en person. Vi hävdar även att vi båda 

bekantat oss med materialet och diskuterat så väl med varandra att det inte innebär 

att studiens kvalité försämras. Vidare, med tanke på relationen mellan 

respondenterna och en utav oss, har vi utefter det hanterat det empiriska materialet 

och genomförandet av intervjuerna. Den relation som återfinns mellan 

respondenterna och oss beror på att en utav oss arbetar på varuhuset och har gjort det 

i 3 år. Det lyfts då Repstad (2007) menar att forskningen kan påverkas av 

lojalitetsband och konkurrens och då öppenheten hos respondenterna. Vi hävdar att 

det dock gav positiva effekter då vi lätt fick kontakt med personer och främst den 

initiala med Emmy som hjälpte oss vidare. Vi ser också att cheferna trots detta gav 

djupa svar. I och med att vi på grund utav den kända relationen hade en bra vetskap 

om organisationen, tror vi att det resulterade i mer detaljerade svar. Det då vi också 

var noggranna med att ställa följdfrågor och få cheferna att förklara djupare kring 

saker som de möjligen såg som självklara att förstå. Vi ser att information kan ha 

utelämnats då denna rapport kommer att vara tillgänglig för andra individer i 

organisationen och däribland deras chefer. Det då vi behandlar ett syfte som kan vara 

känsligt för individer. 
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2.3.5 Beskrivning av analysprocessen 
Efter insamlingen av det empiriska materialet, påbörjades bearbetnings- och 

analysprocessen. Då vår studies syfte inbegriper vad som har betydelse för att man 

vill stanna, har det varit av vikt att i bearbetningen fokusera på hur just det 

framträdde under intervjuerna och utifrån de intryck vi fick genom de kortare 

observationerna. Med vårt val i att använda oss utav semistrukturerade intervjuer 

anser vi att vi därigenom fick ta del utav individers olika åsikter och upplevelser då 

både direkta och indirekta frågor ställdes och även följdfrågor på det som framkom 

intressant utifrån varje anställd. 
  
Det semistrukturerade tillvägagångssättet medförde stor mängd empiriskt material 

där Ahrne & Svensson (2015) menar att det återfinns en skillnad mellan det 

empiriska material som ska användas i studien för analys och all den information 

som samlas in vid intervjuer. I vårt fall är det empiriska materialet den information 

som samlats in genom intervjuer som transkriberades, tillhörande anteckningar och 

kortare observationer vid tillfällena. Bearbetningen inleddes med transkribering av 

alla intervjuer, där vi först hade lyssnat på materialet en gång för att sedan 

transkribera det. Detta kunde genomföras då cheferna godkände detta. Genom detta, 

kunde vi på ett bättre sätt fånga in den information som framkom vad gäller deras 

upplevelser och åsikter, vilket också stärker studiens rättvisa bild genom svar som är 

exakta utifrån deras utlåtelser. Det gör även att tolkningen av materialet får en mer 

rättvis bild. Transkriberingarna genomfördes av båda parter i studien för att vi båda 

skulle minnas intryck och ur tidsekonomisk synpunkt. Transkriberingarna 

kompletterades med sammanställningen av anteckningarna vi fört och jämfördes med 

inspelat material. Det gjordes för att vi skulle kunna nå en bättre förståelse för de 

redogörelser som cheferna gjort, vilket styrker den rättvisa bilden. Utsägelser, 

reaktioner och intryck från respondenterna som inte alltid varit självklart, blev lättare 

att fånga för oss som är av vikt att få förståelse för. Därmed har vi skrivit ner 

chefernas hela bild av deras tid på IKEA och åsikter kring studiens syfte. För att 

stärka studiens rättvisa bild och tillförlitlighet, skickade vi transkriberingarna till 

berörda personer. På så sätt kunde vi ytterligare säkerställa att vi hade uppfattat dem 

korrekt. 
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I och med vårt semistrukturerade tillvägagångssätt och att vi ställde direkta och 

indirekta frågor och följdfrågor, insåg vi relevansen av att tillsammans i 

bearbetningsprocessen tolka dem. Därmed har vi varit öppna i hela processen för 

vilka subjektiva upplevelser en individ har ifråga om att vilja att stanna och därmed 

varit styrda av den abduktiva ansatsen. Vi började med att bekanta oss med 

materialet genom återupprepad läsning för att få överblickbarhet, nå innebörden och 

variationer. Därefter gjorde vi för de olika individerna kommentarer i materialet och 

därefter sorterade och kodade materialet utifrån mönster (Ahrne & Svensson, 2015). 

Vi kunde här se att mönster kunde urskiljas även om individer pratade om aspekterna 

i dem på olika sätt. Det följdes av att vi utifrån mönstren, valde att introducera olika 

teman för vad som har framkommit upprepande och som mest relevant ifråga om vad 

cheferna värderar för att det väljer att stanna. Under bearbetningen har vi valt att 

presentera dessa utifrån deras resa, syn på arbetsliv och arbetssituation, 

förväntningar, kompetens- och karriärutveckling, deras relation till varumärket och 

organisationen för att få en röd tråd av deras berättelser men även då intervjuguiden 

var formulerad så. Det gjordes också för att det empiriska materialet följde dessa 

mönster och cheferna valde att prata om detta. Vi hade tidigare sökt väldigt brett i 

litteraturen men just i denna studie var det dessa teman med tanke på de öppna 

frågorna om varför man vill stanna, som de ville prata om. Utifrån öppna frågor om 

bland annat deras resa och varför de arbetar i organisationen, har vi även sorterat och 

kodat chefernas svar till teman svaren hör till. Därmed har materialet inte enbart 

kommit från direkta frågor kopplat till specifika teman.  
 

Vidare har vi i analysprocessen och tolkningen den inbegriper, rört oss fram och 

tillbaka tillsammans med olika teoretiska infallsvinklar, vilket möjliggjorde en 

sammankoppling av dem och det empiriska materialet. Det insamlade materialet 

tillsammans med olika teoretiska infallsvinklar, gjorde att en förståelse kunde skapas 

hos oss. (Bryman & Bell, 2013). Samtidigt har vi enligt Ahrne & Svensson (2015) 

genomfört intervjuer tills det att vi nått en mättnad som betyder att svarsmönster hos 

individer är återkommande i andra intervjuer och inte bara beror på enskilda 

individer. Vår tolkning har präglats av en helhet av individernas resa och berättelser 

och specifikt av delar som varit framträdande där delarna också studerats i sin 

livsvärld och helheten utifrån delarna. Vi har valt att strukturera kapitlet utifrån en 

kortare inledande diskussion kring psykologiska kontraktet och organizational 

commitment, vilka är centrala för studien. Begreppen är också genomgående i 
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följande teman; kompetens- och karriärutveckling och deras relation till varumärket 

och företaget. Vi har även tolkat commitment och psykologiska kontraktet i en egen 

del tillsammans med ovanstående begrepp för att nå en djupare förståelse för dess 

samverkan. Därefter gör vi en kortare avslutande diskussion av alla delar. Vi har 

även i vår tolkning ständigt gått igenom chefernas resa och tolkat och jämfört deras 

upplevelser och tankar utifrån de olika mönster och teman vi sett. Detta för att få en 

helhetsförståelse, hur saker och ting hänger ihop men också för att få en djupare 

förståelse för företeelser som uppkommit flera gånger i samtalet. Vi har därmed 

kunnat placera dem under teman vi tolkat de hör till.   
  
I insamlingen av vårt empiriska material är vi medvetna om att cheferna möjligen 

inte delgav oss alla svar lika djupt i och med vetskapen att andra parter i 

organisationen kan läsa denna uppsats. Vi är också medvetna om att detta ämne kan 

vara svårt att prata om då vi tänker att det krävs ganska mycket att man i en 

intervjusituation ska säga vad det är som skulle göra att man lämnar då det möjligen 

handlar om personliga och privata åsikter. Dock handlar denna studie om vad 

anställda värderar ifråga om att vilja stanna, vilket gör att vi ändå anser att vi har 

samlat in bra empiriskt material. Vidare fanns det i vår tolkning teman som inte 

direkt berörde individers subjektiva vilja att stanna som exempelvis handlade om 

deras arbetssituation, vilken presenteras tillsammans med synen på arbetslivet. Även 

om vi hade velat presentera allt empiriskt material, finns det inte tillräckligt med 

utrymme och med tanke på den mindre betydelsen utav det för studiens syfte, 

kommer de inte att tas upp i något större sammanhang i det empiriska kapitlet. 

 

2.4 Reflektion kring litteraturen 
Under studiens gång har vi tagit del av informationskällor såsom vetenskapliga 

artiklar och böcker. Under vår inläsning på olika områden har vi varit källkritiska till 

det material vi förkovrat oss och då varit selektiva i vilken information vi ansett 

relevant. Det har varit viktigt för oss att även granska bakgrund hos författare för att 

skapa en trovärdighet i studien. I vårt teorikapitel framträder författare från olika 

kontexter och bakgrund, vilket vi hävdar bidrar till en bred utgångspunkt för studien, 

vårt syfte och fenomenet att vilja stanna i en organisation. Det är då tydligt för 

läsaren hur området ter sig och har forskats kring tidigare. Vi är dock medvetna om 

att bredden i vårt material, kan göra att det återfinns olika värderingar som påverkar 

materialet och möjligen är specifika för sammanhanget de är skrivna i. Vi anser ändå 
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att materialet är relevant för studien då individer ständigt har subjektiva åsikter, 

vilket påverkar kontexter. Vi anser istället att den information vi fått fram ger studien 

en bred och bra förståelse för vår utgångspunkt. Vidare har vi använt oss utav böcker 

för att samla in vårt material, vilka är skrivna av författare med bred bakgrund i de 

aktuella ämnena. Vi är medvetna om att vi utöver detta har använt oss av fyra 

läroböcker i vår problemdiskussion och teoridiskussion. Att vi använder dem beror 

på att vi anser att de till specifika delar ger en bra överblick och grund för ämnen. 

 

2.5 Utvärdering av studiens kvalitet 
Vi kommer nu presentera våra valda kvalitetskriterier kopplat till vår studie då det 

inom vetenskaplig forskning är viktigt att ta hänsyn till kvalitetskriterier, vilket det 

finns flertalet koncept för. Enligt Bryman & Bell (2013) är trovärdighet och äkthet 

två viktiga kriterier för kvalitativa studier att förhålla sig till. 

 

2.5.1 Trovärdighet 
Bryman & Bell (2013) delar upp trovärdighet i fyra delkriterier; tillförlitlighet, 

överförbarhet, pålitlighet och konfirmering. Tillförlitlighet har vi uppnått genom att 

vi har följt de regler som finns. Vi har även använt oss utav respondentvalidering, 

vilket innebär att vi efter transkribering av intervjuer och anteckningar låtit cheferna 

ta del utav materialet via mail. I och med det säkrade vi att vår uppfattning kring vårt 

redogjorda material stämde överens med chefernas. Vad gäller 

överförbarhetskriteriet, vilket innebär att en studie har en gemensam kontext med 

andra fall, var det svårare för oss att uppnå. Det då flertalet chefer ville vara anonyma 

och för att kunna uppnå det, var vi också tvungna att göra samtliga anonyma för att 

man inte skulle kunna särskilja dem. Vi kunde heller inte då redogöra för djupare 

beskrivningar eller detaljer i chefernas sammanhang, vilket för överförbarheten 

innebär vissa begränsningar. Pålitligheten i vår studie har vi ökat genom att 

forskningsprocessen under studiens gång har beskrivits så fullständigt att det har 

varit möjligt för utomstående att skapa sig en verklig bild utav den. Det är något som 

har genomsyrats i våra val av respondenter, beskrivning av intervjuguide, 

problemformuleringar och teori. Utomstående har när som kunnat ta del utav hur 

studien fortlöper för att öka deras trygghet och för deras möjlighet att tillägga, 

förtydliga eller ändra synpunkter. (Bryman & Bell, 2013). Utöver det, har vi varit 

öppna med studiens syfte till anställda som inte medverkar i studien. Med detta har vi 

även varit transparenta som är viktigt i kvalitativa studier (Ahrne & Svensson, 2015). 
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Vi har i studien uppfyllt en bra konfirmering under hela processen genom att vara 

medvetna om att egna personliga värderingar inte får inverka på slutsatser vi gör av 

anställda och i vårt utförande av studien. Vi har därmed tagit hänsyn till insikten att 

vi som forskare inte till fullo kan skapa objektiv kunskap. (Bryman & Bell, 2013). 
  
I studiens början gjorde vi även en genomsökning av existerande forskning i vårt 

ämne för att få en förståelse av vad som redan inbegrips. Vi har även läst in oss på 

författare från olika kontexter för att öka vår förståelse för ämnet och för 

argumentationen vi gör. Det då vi anser att det inte endast finns en absolut sanning 

utan inbegriper olika. (Ahrne & Svensson, 2015). Med detta ville vi belysa denna 

studies fenomen genom olika sätt både vad gäller tidigare studier och teoretiska 

perspektiv. 

 

2.5.2 Äkthet 
Enligt Bryman & Bell (2013) återfinns det fem olika kriterier för att påvisa en studies 

äkthet; rättvis bild, ontologisk autenticitet, pedagogisk autenticitet, katalytisk 

autenticitet och taktisk autencitet. Vi har försökt förhålla oss till dem för att 

möjliggöra så hög autenticitet som möjligt. Rättvis bild innebär att man ska 

presentera uppfattningar och åsikter från berörda personer och därmed det empiriska 

material på ett rättvist sätt. För oss är detta av yttersta vikt i och med att studien 

fokuserar på chefernas personliga åsikter och attityder gentemot det berörda ämnet. 

Detta har vi uppnått genom att vi använt respondentvalidering, lyssnat på 

inspelningar från intervjuer och tolkat de anteckningar vi gjort. I och med detta 

hävdar vi att en mer rättvis bild av chefernas uppfattningar har uppnåtts. Det har varit 

ett viktigt fokus för oss i denna studie att med en så rättvis bild som möjligt främja de 

åsikter och upplevelser chefer har gällande syftet men också bilden av IKEA. Dock 

vet vi med oss att chefernas upplevelser och tankar inte går att generalisera till andra 

chefer eller anställda i organisationen då de är personliga utan de fyller enbart en 

rättvis bild av de vi valt att intervjua. För att uppnå en mer rättvis bild, valde vi också 

att intervjua chefer från olika avdelningar, i olika åldrar och kön och med olika lång 

erfarenhet i organisationen. Vi har också endast lyft fram den information som de har 

berättat innanför studiens ramar, vilket leder till en mer rättvis bild av samtliga. Det 

är också värt att nämna att två av respondenterna hade arbetat på IKEA en kortare 

tid, ett och ett halvt år respektive ett halvår. Det kan det medföra att de inte på 

samma sätt som andra anställda har tagit del av lika många erfarenheter och därmed 
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möjligen inte kan beskriva dessa lika detaljerat och djupt. Vi gör antaganden om att 

det då för oss är svårare att nå en rättvis bild angående dessa. Utöver detta, har vi 

uppnått en ontologisk autencitet då berörda personer i studien får en bättre förståelse 

över sin sociala situation och miljö. Genom att vara öppna i intervjusituationen och 

ställa öppna frågor och följdfrågor, tillät vi cheferna att reflektera över de olika 

ämnena men även över händelser och aspekter de dagligen och tidigare inte 

reflekterar kring till i så stor del. Pedagogisk autenticitet innebär att respondenterna 

får en förståelse för hur andra personer i samma miljö upplever saker och ting. 

(Bryman & Bell, 2013). Läsandet av studien kommer medföra att de medverkande, 

andra och organisationen får en större och bredare förståelse för vad man värderar 

ifråga om att vilja stanna i en organisation i jämförelse med de själva, vilket kan 

medföra en bättre förståelse för det sociala sammanhang de verkar i. Vidare 

presenteras även katalytisk autenticitet, vilken inkluderar i vilken grad deltagarna 

genom studien har fått möjlighet att förändra sin situation. Vi vill påstå att studien 

kan uppfylla detta då cheferna troligen har fått en större inblick i deras roll, 

reflektioner över den och hur de i organisationen kan förändra den. Slutligen 

beskriver Bryman & Bell (2013) taktisk autenticitet som ett ifrågasättande om 

studien kan medföra att respondenterna kan vidta nödvändiga åtgärder. I och med att 

vi har låtit respondenterna själva berätta om hur de upplever sin situation, problem 

och möjligheter i organisationen, ser vi att de har möjlighet att påverka sin situation. 

Med detta ser vi också att studien kan ses som ett hjälpmedel till att lyfta de aspekter 

som presenterats i studien och om nödvändigt, genomföra åtgärder. 

 

2.6 Etiska ställningstaganden 
Vi anser i och med vår kvalitativa forskningsstrategi att det är av vikt att vi i möten 

med människor handlar av etisk karaktär. Då vår studie fokuserar på anställdas 

upplevelser och erfarenheter av vad som har betydelse för att de väljer att stanna i en 

organisation, är vi medvetna om att information vi erhåller kan vara känslig och 

personlig. För att se till att vi levde upp till ett etiskt tillvägagångssätt i studien, följde 

vi de fem etiska regler som Bryman & Bell (2013) anspråkar vid forskning. 
  
Den första principen, informationskravet, har vi uppfyllt genom att ständigt 

tillkännage information kring vår studie och dess syfte till de vi tillfrågat om intervju 

men också andra i organisationen som har varit intresserade. Samtidigt har vi 

informerat om att vårt empiriska material kommer bestå utav respondenter i form av 
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chefer. Den andra principen är samtyckeskravet, vilket vi uppfyllde genom att 

förklara för cheferna att deltagandet är frivilligt och att de hade rätt att när som 

avbryta deltagandet om de ville. Studien har också uppfyllt konfidentialitets- och 

anonymitetskravet, där alla deltagarna har fått möjligheten att vara anonyma. Vi har 

vi även sett till och informerat om att obehöriga inte kan få tillgång till information 

kring deras identitet och svar på ett säkert sätt och att informationen enbart rör sig 

inom syftet för studien. Nästa krav är nyttjandekravet som innebär att alla uppgifter 

som samlas in endast får användas i forskningens syfte, vilket vi har uppfyllt genom 

att meddela cheferna detta. Den femte principen, falska förespeglingar, innebär att vi 

som intervjuar inte på något sätt får vilseleda berörda personer med falsk information 

om studiens syfte. Det uppfylldes genom att ständigt vara uppriktiga gällande 

studiens syfte. Detta för att skapa en bättre och mer bekväm situation för 

respondenterna, en större tillit gentemot oss som forskare och ökad ärlighet och 

trovärdighet för studien. 
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3 Teoretisk referensram 
 
 

I detta kapitel kommer vår teoretiska referensram att presenteras som vår studie 

baseras på. Vi börjar med att göra en kortare sammanställning av de teoretiska 

infallsvinklarna vi kommer att ta upp i kapitlet där det görs en diskussion kring deras 

relevans i vår studie. Därefter kommer först organizational commitment och det 

psykologiska kontraktet att presenteras då dessa är studiens centrala begrepp. Det 

följs sedan av kompetens- och karriärutveckling och employer branding som ses ha 

betydelse för att bygga commitment och upprätthålla en ömsesidig relation, vilket är 

av betydelse för att man väljer att stanna. 
 

3.1 Inledande presentation 
Studiens teoretiska referensram bygger på organizational commitment, det 

psykologiska kontraktet, kompetens- och karriärutveckling och employer branding. 

Vi presenterar först organizational commitment då vi anser att det har betydelse för 

att man ska stanna inom en organisation, vilket utvecklas hos anställda genom olika 

faktorer. Tidigare forskning visar att commitment skapar en mer långvarig relation. 

Vi anser också att commitment är ett relevant begrepp i och med att anställda har 

subjektiva upplevelser av vad som har betydelse för att man vill stanna. Vidare anser 

vi att det psykologiska kontraktet är centralt för studien då det innehåller 

förväntningar som återfinns i en relation mellan anställda och arbetsgivare. Att förstå 

dessa förväntningar är betydelsefullt för att upprätthålla en ömsesidig relation, vilket 

också påverkar anställdas vilja att stanna i en organisation. Efter detta kommer 

faktorer som har visat sig ha betydelse för commitment och psykologiska kontraktet 

att presenteras. Vi inleder med att presentera kompetens- och karriärutveckling då vi 

anser att utveckling i dessa former är av vikt för att anställda ska stanna. Vi anser att 

erbjuder organisationer detta, kan anställda utveckla ett större commitment samtidigt 

som förväntningar upprätthålls. Vi grundar detta i att möjligheter till kompetens- och 

karriärutveckling är betydelsefullt för anställdas personliga utveckling. Slutligen 

presenteras employer branding, vilket vi valt då vi anser att det har betydelse för att 

bygga commitment och upprätthålla förväntningar. Samtidigt innefattar employer 

branding flertalet aspekter som är relevanta i dagens organisationer och som påverkar 

anställdas situation på flera sätt. Employer branding presenteras även då vi anser att 
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organisationskulturen, den interna marknadsföringen och organisationsryktet är av 

betydelse för anställdas vilja stanna i en organisation. Utifrån dessa begrepp kan 

uppnå vårt syfte gällande vad som har betydelse för att anställda väljer att stanna i en 

organisation. Förhållandet mellan dessa begrepp syns i bild nedan. 

 

 

 

 

 

Figur över sammankoppling av våra teoretiska infallsvinklar (egen bild) 

 

3.2 Organizational commitment 
Organizational commitment som begrepp har sedan 1960-talet varit en central del 

utav arbetslivsforskning och psykologi och fokuserar på bandet mellan anställd och 

organisation (Mowday, 1998). Allen & Meyer (1990) förklarar att commitment har 

använts unisont för flera anledningar till hur en anställds relation med en 

organisation ser ut utan att göra någon skillnad på varför anställdas har den 

commitment de har. Vi har valt att använda Allen & Meyers (1990) 

trekomponentsmodell då vi anser att commitment kommer i olika former beroende 

på individ. Trekomponentsmodellen är det dominerande konceptet av organizational 

commitment (Clugston, 2000) och innefattar tre olika komponenter; affective, 

continuance och normative. Denna modell är passande för vår studie eftersom den 

visar på olika faktorer som påverkar commitment. Den belyser även konsekvenser av 

varje enskild komponent samtidigt som den inkluderar tidigare konceptualiseringar 

av commitment i dessa tre uppdelningar (McDonald & Makin, 2000). Modellen delar 

upp begreppet commitment i olika delar men dessa ska ses som tre komponenter av 

en helhet. Det är möjligt att till exempel känna både affective och normative 

commitment samtidigt (Meyer & Allen, 1991). Den vanligaste definitionen av 

commitment är den där commitment ses som en känslomässig tillgivenhet som en 

anställd känner gentemot organisationen (Allen & Meyer, 1990).  
  
Affective commitment är den känslomässiga anknytning som en anställd känner till 

sin organisation och innebär att de mår bra av att vara medlem i organisationen och 

är den vanligaste konceptualiseringen och den som de flesta akademiker också 

associerar med commitment. Det är den tillgivenhet individen känner till sin 
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organisation, hur involverade de är och hur mycket de uppskattar sitt medlemskap. 

Denna form kännetecknas av att individens mål och ambitioner sammanfaller med 

organisationens. Anställda stannar för att de trivs, mår bra och känner att 

organisationen är en del av dom själva. (Meyer & Allen, 1997). 
 

Continuance commitment handlar om den uppfattade kostnaden som en anställd 

känner kommer att följa om denne lämnar organisationen. Starka incitament skulle 

krävas såsom bättre lön, arbetsvillkor eller möjligheter till karriär, för att man skulle 

byta arbetsplats. Man väljer att fortsätta med samma aktiviteter eftersom det blir för 

problematiskt att förändra sin situation. Continuance commitment är vanligast hos 

anställda som söker stabilitet och trygghet. Denna komponent grundar sig i att 

individer inte vill byta arbetsplats för att kostnaden kommer att bli högre än 

fördelarna med ett sådant agerande. Anställda stannar i organisationen för att de 

känner att de måste. (Meyer & Allen, 1997). 
 

Normative commitment är en mindre vanlig definition av commitment. Individer 

stannar kvar i sin organisation för att de känner att det är det moraliskt rätta att göra. 

Denna form av commitment har ett mindre känslosamt band än vad affective har och 

handlar mer om lojalitet och att skuld skapar en önskan att vilja fortsätta inom 

samma organisation. Denna form av commitment innebär att individer gör det de gör 

och arbetar inom den organisationen de gör just för att de känner att det är rätt sak att 

göra. (Meyer & Allen, 1997). 
  
Flera studier har utförts sedan Allen & Meyer (1990) grundade sin 

trekomponentmodell för att se om strategier inom HRM kan användas för att 

utveckla organizational commitment. Whitener (2001) förklarar att organizational 

commitment kommer från anställdas uppfattning om hur engagerade deras 

arbetsgivare är och hur mycket stöd som ges. Genom att vara involverad och 

stöttande kan ledare inspirera sina anställda till högre commitment (Perryer & 

Jordan, 2005). Freund & Carmeli (2003) förklarar att scenarion med möjlighet till 

personlig och professionell utveckling, kan bidra till högre nivå av organizational 

commitment hos anställda. Uppmuntran, stöd och en hög grad av involvering av 

anställda i sina uppgifter skapar högre nivåer av commitment än möjligheterna till 

karriär. Viktigt att poängtera är att commitment till sin organisation är något som 

växer fram under tid. (Freund & Carmeli, 2003). För att stimulera commitment är det 
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väsentligt för organisationen att engagera sig i processer med den anställde i fokus. 

Några processer är till exempel utbildning, höjd jobbsäkerhet samt decentralisering 

av beslutsfattande. Företag som satsar på sin personal upplever högre behållning av 

anställda. (Mowday, 1998). Att skapa en känsla av commitment hos anställda är en 

process som en organisation hela tiden måste arbeta med, där ledarna spelar en stor 

roll (Freund & Carmeli, 2003). 
 

3.2.1 Commitment kopplat till att behålla anställda 
Organizational commitment har flera positiva effekter på anställda (Meyer & Allen, 

1997). För oss är det commitments effekt på anställdas vilja att stanna som är 

intressant utifrån studiens syfte. Hög commitment har visat sig ha en positiv relation 

till anställdas vilja att stanna i en organisation (Jackson, Meyer & Wang, 2013; 

Leong et al., 1996; Tett & Meyer, 1993). Porter, Steers & Mowday (1974) förklarar 

att anställda med goda åsikter om sin organisation stannar kvar och anställda med 

låga åsikter väljer att sluta. De såg även att de som valde att stanna hade en högre 

grad av commitment till sin organisation. I flertalet studier åtföljs commitment av 

arbetstillfredsställelse (Tett & Meyer, 1993; Porter et al., 1974; Clugston, 2000). I 

Clugstons (2000) fall ses commitment som ett medium som överbryggar sambandet 

mellan arbetstillfredsställelse och anställdas intentioner att stanna kvar hos eller 

lämna organisationen. Organizational commitment oavsett komponent har 

konsekvensen att anställda får en högre önskan att stanna kvar inom sin organisation 

(Meyer & Allen, 1997). Processen då en individ blir anställd är viktig för 

utvecklandet av commitment och dess tillväxt. En individs commitment är personlig 

och beror på värderingar, förväntningar och personlighet. För att commitment ska bli 

starkt gäller det att organisationen lyckas uppfylla förväntningarna och säkra att 

individen känner sig hemma och trygg. Organisationen ska bidra med uppgifter som 

är stimulerande, utvecklande, har relevans för organisationen och ifall den anställde 

ges en viss självständighet i utförandet, kommer det att leda till högre commitment 

hos anställda. (Mowday et al., 2013). Genom att skapa scenarion där anställda ges 

involvering i sitt arbete, karriärengagemang och möjlighet till personlig och 

professionell utveckling existerar kan arbetsgivare bidra till en högre nivå av 

organizational commitment hos anställda. Organizational commitment är inget som 

inspireras hos anställda i sig självt, utan är beroende av andra faktorer. (Freund & 

Carmeli, 2003).  
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Affective commitment är den dominerande definitionen (Allen & Meyer, 1990), och 

används mest för att mäta organizational commitment (Clugston, 2000). Det var 

länge trott att affective commitment hade störst effekt på anställdas önskan att 

stanna. Ny forskning visar att det beror på individen. För en anställd som känner att 

de inte har möjlighet att byta arbetsplats har continuous commitment högst effekt. 

Alla komponenter av commitment är kopplade till anställdas önskan att stanna men 

orsakerna varierar. (Meyer & Allen, 1997). Högst effekt ger commitment om flera av 

komponenterna är aktiva samtidigt (Somers, 2009). Mowday (1998) förklarar att 

commitment är ett ämne som organisationer ska ta hänsyn till. Anställda med hög 

commitment har en positiv relation till sin organisation och sitt arbete. Det leder till 

ökade nivåer av produktivitet, engagemang och lojalitet och en högre önskan att vara 

kvar inom (Mowday, 1998). Att enbart hävda att commitment i sig leder till minskad 

personalomsättning ger en skev bild. Det stämmer att anställda med högre 

commitment i större utsträckning väljer att stanna inom en organisation än anställda 

med lägre commitment men commitment har många olika definitioner. (Allen & 

Meyer, 1990). Man får en mer rättvis bild av anställdas commitment genom att titta 

på commitment från olika aspekter (Clugston, 2000). Därför väljer vi 

trekomponentsmodellen. Vi anser att den gör det möjligt att bryta ner empirin och 

möjliggör att identifiera de faktorer som mest påverkar de anställdas commitment.   

 

3.3 Det psykologiska kontraktet 
Det psykologiska kontraktet har en lång bakgrund och uppstod kring 1960-talet. 

Rousseaus verk (1989) medförde att konceptet fick större uppmärksamhet och 

började utforskas alltmer på 1980-talet. Enligt Conway & Briner (2005) tillför 

Rousseaus (1989) verk att kontraktets funktion och betydelse underlättades att 

studera empiriskt utifrån perspektivet där arbetstagaren var i fokus, vilket har gjort 

att hennes verk använts mer i samtiden. Tidigare användes bland annat Argyris 

(1960) som beskrev hur anställdas och förmäns relation såg ut. Därmed ansågs 

kontraktet viktigt för att behoven skulle kunna gottgöras och uppmärksammas för 

båda parter i ett anställningskontrakt (Argyris, 1960 i Conway & Briner, 2005). Det 

psykologiska kontraktet definieras som: “individuals beliefs, shaped by the 

organization, regarding terms of an exchange agreement between individuals and 

their organization” (Rousseau 1995: 9). Vi anser att denna definition bäst beskriver 

kontraktet då individers förväntningar är subjektiva (Rousseaus, 1995). Detta då vi 



  
 

36 

gör antagandet om att de två parterna i relationen inte har samma förväntningar i och 

med subjektiviteten. Därmed är individens förväntningar i fokus vad gäller 

relationen. Detta då individer ser kontrakt på olika sätt då de inte har samma 

referensramar. (Rousseau, 1995). Enligt Coyle-Shapiro & Kessler (2000) är det 

psykologiska kontraktet relevant för att se hur relationen ser ut mellan organisationen 

och den anställde. 
  
Ett anställningskontrakt skiljer sig gentemot det psykologiska kontraktet 

(Middlemiss, 2011) då det psykologiska kontraktet inte är bundet av lagen (Conway 

& Briner, 2005). Det innefattar förväntningar kring vad man är skyldiga varandra 

(Rousseau, 1990). Det psykologiska kontraktet är mer komplext, innehåller fler 

aspekter och förväntningar kring en individs anställning och skiljer sig från individ 

till individ (Conway & Briner, 2005; Middlemiss, 2011). Conway & Briner (2005) 

och Lee (2000) menar att det psykologiska kontraktet är än mer komplext då det 

bygger på subjektiva förväntningar där man möjligen inte har samma bild av olika 

situationer och inte samma förväntningar. Dessutom förändras kontraktens 

innehållande förväntningar med tiden, vilket gör dem dynamiska då de återfinns i en 

relation mellan två parter. Individen har också tidigare erfarenheter som påverkar 

kontraktet (Conway & Briner, 2005; Lee, 2000), som bland annat återfinns redan 

innan anställningen i en organisation (Rousseau, 2001). Kontraktet bygger på vilka 

uppfattningar som individen förväntas bidra med i utbyte mot vad organisationen 

ger. Individen kan exempelvis bidra med kunskaper, flexibilitet, och ha en förståelse 

för kvalitet samtidigt som organisationen kan erbjuda feedback, lön, avancemang och 

utvecklingsmöjligheter (Conway & Briner, 2005). Återfinns det en ömsesidighet i 

relationen mellan parterna, kommer relationen att fungera bättre och vara mer 

välmående. Det leder till att individen har större möjlighet att prestera bättre, väljer 

att göra karriär inom organisationen och därmed stannar. (Dabos & Rousseau, 2004).  
 

Det psykologiska kontraktet innefattar olika dimensioner och typer av kontrakt. 

Rousseau (1995) förklarar att man kan dela in dem i generella kategorier där man 

skiljer på det transaktionella och relationella kontraktet. Det transaktionella innefattar 

mer kortsiktiga utbyten mellan individ och organisation såsom monetära utbyten där 

åtaganden inte är lika utvecklade och långvariga. Den relationella dimensionen 

inkluderar istället en relation som anses mer långvarig och öppen där båda parter i 

kontraktet investerar mer i det. Där kan exempelvis karriärutveckling, 
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träningsmöjligheter och emotionell investering ingå, vilket bygger på ett ömsesidigt 

utbytesförhållande som också gör det svårare att lämna organisationen. (Rousseau, 

1995). Vidare diskuteras det kring att det psykologiska kontraktet har förändrats då 

det kan vara svårt att bygga commitment idag med tanke på globaliseringen, 

konkurrens och den därmed turbulenta världen där arbetsförhållanden förändras 

(Cavanaugh & Noe, 1999). Även Coyle-Shapiro och Kessler (2000) hävdar att 

anställningsrelationerna har förändrats. Samtidigt menar Cavanough & Noe (1999) 

att det är viktigt att fokusera på att bygga lojalitet med tanke på att det psykologiska 

kontraktet har förändrats. Det för att inte arbetstillfredsställelsen och commitment 

bland de anställda ska minska där båda påverkar huruvida man väljer att stanna eller 

inte. Det är därmed av mer vikt idag att se hur det psykologiska kontraktet förhåller 

sig mellan anställda och organisation. (Cavanough & Noe, 1999). Man menar att 

relationerna har blivit mindre relationella och mer transaktionella på grund av 

förändringarna i omgivningen. Däremot inkluderas det numera i det relationella 

kontraktet ett större fokus på att behålla anställda och erbjuda dem karriärutveckling 

för att göra dem anställningsbara (Cavanaugh & Noe, 1999) och därmed också ge 

dem det stöd de behöver för det. Detta även om individer idag anses ha mer ansvar 

för sin egen utveckling (Lee, 2000). Den relation som återfinns mellan individ och 

organisation liknar därmed mer ett partnerskap (Cavanaugh & Noe, 1999). 

 

3.3.1 Hur det psykologiska kontraktet uppstår och utvecklas 
Det psykologiska kontraktet är ett frivilligt åtagande. Löftena som görs beror på hur 

den aktuella individen uppfattar dem och kan därmed ses som frivilligt. Fokus i 

kontraktet ligger därför på vad man tror man har avtalat om och inte vad man tänker 

att det innehåller. Därmed kan kontraktet ses som en mental modell eller ett schema. 

(Rousseau, 1995). Även om det utvecklas över tid, är det generellt stabilt (Rousseau, 

2001). Kontraktet innehåller en allmän förståelse mellan parterna som gör att de 

binds samman. Det är viktigt att det redan tidigt under anställningstiden återfinns 

tydlig information från organisationen då nyrekryterade inte har fullständig 

information vid tillfället. (Rousseau, 2001). I Rousseaus (1990) studie poängterar 

man vikten av att tidigt bygga bra relationer med den anställde då individens 

åtaganden formas i tidigt skede, vilket kommer leda till en mer relationell relation 

som har möjlighet att vara längre. Därmed måste man också ha realistiska 

förväntningar där fokus bör vara på båda parter i relationen. Individens mål med 
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anställningen påverkar också vilka åtaganden den känner inför relationen med 

organisationen och hur långvarig den kan bli. (Rousseau, 1990). 
  
Det psykologiska kontraktet kommer att innebära en mer ömsesidig förutsägbarhet 

av åtaganden mellan parterna ju mer de arbetar på relationen. Med tiden kommer en 

förståelse och ömsesidighet genom bland annat kommunikation och tidigare 

erfarenheter. (Rousseau, 1995). Därmed skiljer sig det psykologiska kontraktet 

gentemot ett ordinärt anställningskontrakt som är mer stabilt under anställningstiden. 

Det psykologiska kontraktet kommer att utvidgas och inkludera flertalet insatser och 

utbyten som är ömsesidiga ju längre tiden går (Robinson & Rousseau, 1994). Det 

psykologiska kontraktet bör implementeras konsekvent inom organisationen av 

arbetsgivarna. I och med att individer har olika preferenser måste man se till detta, 

vilket skapar flera olika kontrakt inom organisationen. Det är därför viktigt att se till 

att det återfinns ett ansvar hos arbetsgivaren för de olika meddelanden som sänds ut i 

organisation genom anställda, HRM praktiker och chefer. För att de åtagande som en 

organisation har med individer ska vara ömsesidiga, är det viktigt att fråga chefer, 

HR-anställda och anställda om vilka åtagande som finns i organisationen. (Rousseau, 

2004). Kontraktet utvecklas ständigt och det är viktigt att alltid se att parternas behov 

och angelägenheter kommer fram till varandra och att man lär sig av det. Detta för att 

man ska förhindra ett kontraktsbrytande, kunna arbeta proaktivt samtidigt som 

händelser som anställda påverkas av måste tas om hand av arbetsgivaren. (Tomprou, 

Rousseau & Hansen, 2015). 
  
I en organisation finns det flera kontraktsskapare, vilka kan ses som agenter och 

huvudmän som gör situationer och relationer komplexa (Rousseau, 1995). Dock har 

de också möjlighet att handskas med förväntningar som inte har blivit mötta utifrån 

anställdas perspektiv och då ge stöttning, erbjuda möjligheter och bygga olika 

åtaganden och intentioner om framtiden. En kontraktsskapare är vilken individ som 

helst som skapar ett åtagande för framtiden med en annan individ. Vid skapandet av 

de psykologiska kontraktet är särskilt chefer viktiga som skapare, vilka inte bara 

skapar kontrakt för de själva utan också för organisationen och kan därmed bygga 

självförtroende. (Rousseau, 1995). Finns det ett större beroendeförhållande mellan 

anställda vad gäller deras arbetsplats, kommer det även leda till en mer ömsesidig 

överenskommelse mellan arbetsgivaren och anställd (Dabos & Rousseau, 2004). 

Vidare menar Rousseau (1995) att organisationskulturen är en del av det 
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psykologiska kontraktet och spelar roll i hur det utvecklar sig. Organisationskulturen 

inkluderas i det psykologiska kontraktets normativa del. När flertalet individer 

samstämmer över vad som ingår i respektives kontrakt, skapas detta typ av kontrakt 

där individuella skillnader och karaktärer är i mindre fokus. Sociala normer skapas 

då olika aktörer är samstämmiga över förväntningarna man har på sig själv men 

också på organisationen man arbetar för och hur man ska handla där. Genom detta 

kan en stabil kultur skapas, vilken innefattar olika värderingar och beteenden. En 

kontinuitet i kulturen är viktig för att upprätthålla välfungerande kontrakt mellan 

olika parter. (Rousseau, 1995). 
  
Van Stormbroek & Blomme (2017) förklarar att det är viktigt att arbetsgivare aktivt 

hanterar de olika psykologiska kontrakten som organisationen har med anställda för 

att minska risken att värdefulla lämnar organisation. Det är ett komplext dilemma då 

individer är unika och har olika förväntningar. Det är av vikt att tidigt då en individ 

blir anställd att se till att parternas förväntningar är ömsesidiga. Därmed måste också 

möjligheterna som organisationen kan erbjuda vara något som parterna har samma 

förväntningar kring redan från första mötet och fortskrida under anställningstiden för 

individen. De förklarar även att feedback från chefer är en viktig del i relationen då 

det möjliggör en bättre förståelse av förväntningarna, vilket kan leda till bättre 

attityder och beteende i organisationen. Kontraktet upprätthålls även lättare genom 

ärlighet och rättvisa på arbetsplatsen. Därmed värderas även av individer en 

organisationskultur som innebär ärlighet och att hålla löften. Man bör även erbjuda 

på tränings- och utvecklingsmöjligheter då anställda värderar detta (Van Stormbroek 

& Blomme, 2017). 
  
För att kunna se huruvida det återfinns en rättvisa i det psykologiska kontraktet, är 

det viktigt att förstå värdet som utbyts mellan organisationen och anställde 

(Clutterbuck, 2005). Därmed måste man försöka liera dessa värden. Vidare menar de 

att det är relevant att hänsyn till hur anställda ser på organisationen och att deras 

värderingar överensstämmer med organisationens för att det inte ska uppstå problem. 

Därmed måste värderingar som organisationen står för överensstämma med det 

organisationen gör för att skapa ett balanserat utbyte med anställda. Det 

organisationen väljer att kommunicera påverkar därmed också det psykologiska 

kontraktet. Samtidigt är det viktigt att vara öppen inför hur individer känner 

exempelvis stolthet över det organisationen gör, om de skulle rekommendera andra 
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att arbeta där och för hur de känner kring sin insats. (Clutterbuck, 2005). Det är även 

viktigt att ha en approach som är mer proaktiv gällandet det psykologiska kontraktet 

och dess innehåll för att på så sätt lättare behålla talanger. En proaktiv approach 

underlättar att liera kulturen i organisationen och strukturer med de anställda, vilket 

medför relationer med bättre kvalité. (Clutterbuck, 2005). 
 

 
3.3.2 Brytande av det psykologiska kontraktet 
Rousseau (1995) menar att det psykologiska kontraktet enkelt kan brytas genom en 

mindre missförståelse mellan individer eller större där man haft ett förtroende till en 

part. Dock är det med subjektiviteten komplext att undgå brytande av kontraktet 

fullständigt (Rousseau, 1995). Enligt Robinson & Rousseau (1994) hade hälften av 

de anställda i deras studie upplevt att arbetsgivaren någon gång under deras två första 

anställningsår brutit kontraktet. Coyle-Shapiro & Kessler (2000) menar att en 

majoritet av anställda i deras studie någon gång upplevt ett kontraktsbrott. Robinson 

& Rousseau (1994) såg i sin studie att då det psykologiska kontraktet bryts, påverkar 

det anställdas vilja att stanna, arbetstillfredsställelsen och tilliten till arbetsgivaren. 

Bröts kontraktet, var det relaterat till uppsägning. Anställda som mest påverkades av 

sveket från ett brutet kontrakt, var de som hade planerat att göra karriär i 

organisationen. För att förhindra att det bryts, bör man arbeta för en bättre 

tvåvägskommunikation och bättre hantera olika förväntningar. (Robinson & 

Rousseau, 1994). Det då ett brytande inte bara påverkar individens commitment mot 

en person utan kan även påverka det commitment individen känner gentemot hela 

organisationen (Coyle-Shapiro & Kessler, 2000). Bättre kommunikation kan leda till 

att man når relationer innehållande tillit mellan parterna. De som arbetar för att 

anställda ska känna sig rättvist behandlade, är också de som oftast lyckas behålla 

dem (Robinson & Rousseau, 1994). 
  
Rousseau (1995) förklarar att ett brytande av kontraktet oftast uppkommer i 

relationer där parter inte litar på varandra med konflikter som har upplevts tidigare 

där man inte förstår varandras olika perspektiv. Värderar den ena parten inte 

relationen lika högt, kan det även öka chansen till ett brytande av kontraktet. Därför 

är det av vikt att fokusera på frekventa interaktioner, bygga starka relationer och ge 

upp och offra saker för varandra. När ett kontrakts bryts, är det större chans att den 

anställde lämnar om den har en mer transaktionell relation till organisationen då man 

inte ser det lika kostsamt att byta arbetsgivare. (Rousseau, 1995). Upprätthålls det 
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psykologiska kontraktet, leder det till ett ökat commitment från den anställde, vilket 

är än mer viktigt då flertalet anställda får erfara brytande av kontraktet. Återfinns det 

däremot en orättvisa i kontraktet genom en obalans i det, kommer anställdas 

commitment att minska. (Coyle-Shapiro & Kessler, 2000). 

 

3.4 Aspekter som är viktiga för organizational commitment och det 
psykologiska kontraktet och därmed viljan att stanna 
Här kommer vi att ta upp olika aspekter som är viktiga för att utveckla commitment, 

upprätthålla det psykologiska kontraktet och som därmed är viktiga för att anställda 

vill stanna i en organisation. Vi har för vår analys valt att använda oss av två former 

av utveckling; kompetens- och karriärutveckling. Vi har även valt att använda oss 

utav employer branding. 

 

3.4.1 Möjligheter till kompetensutveckling 
Arbetsplatser ställer idag höga krav på anställdas intellektuella förmågor, vilket gör 

kompetensutveckling allt mer relevant (Nilsson, Wallo, Rönnqvist & Davidson, 

2011).  Ellström & Kock (2008: 7) definierar kompetensutveckling enligt följande: 

Vi följer definitionen av kompetensutveckling som: “an overall designation for the 

various measures that can be used to affect the supply of competence on the internal 

labour market (in individual employees, groups of employees or the whole personnel 

group)”. Aktiviteter för kompetensutveckling inkluderar rekrytering och karriär, 

personalrörlighet, träning och utbildning och aktiviteter med syftet att fortsätta den 

informella utbildningen. Nilsson et al. (2011) menar att kompetensutveckling ger 

konkurrensfördelar då det säkerhetsställer att anställda kan bemöta aktörer på ett 

bättre sätt. Kompetens hos anställda är något som hela tiden måste arbetas med och 

är ett viktigt strategiskt verktyg användbart för organisationer som vill förbättra sin 

prestation (Nilsson et al., 2011). 

 

3.4.1.1 Kompetensutveckling i praktiken 
Kompetensutveckling kan utformas på tre olika sätt; formella utbildningsaktiviteter, 

icke-formella utbildningsaktiviteter och informellt lärande i det dagliga arbetet. 

Formella aktiviteter styrs av organisationen i syfte att påverka anställdas kompetens i 

arbetet, exempelvis föreläsningar och kurser. Icke-formella aktiviteter inkluderar 

processer med lägre form av styrning men som ger liknande resultat, och inkluderar 

cirkelverksamhet, benchmarking, handledning samt konferenser. Informellt lärande i 
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det dagliga arbetet syftar på händelser som underlättar anställdas lärande i arbetet där 

dialoger mellan anställda, befordran och arbetsrotation inkluderas. (Nilsson et al., 

2011). 
  
Nilsson et al. (2011) lyfter flera förutsättningar för att kompetensutveckling ska vara 

möjligt; handlingsutrymme, interaktionsutrymme, utbildningsmöjligheter, en 

organisationskultur som stödjer lärande och förändring och att individen har lust och 

engagemang att lära. Handlingsutrymme ser till anställdas frihet till att utföra sina 

uppgifter. Ju större frihet, desto större är möjligheterna till kompetensutveckling. 

Interaktionsutrymme innebär att anställda med möjlighet att interagera med kollegor 

och ledare, har bättre möjlighet till kompetensutveckling. Genom att diskutera och 

argumentera med andra, möjlighet till handledning och interaktion med ledare, 

stimuleras kompetensutveckling då man lär av varandra. Utbildningsmöjligheter 

innebär att organisationen ger anställda möjlighet till att utveckla sin kompetens. 

Organisationskultur som stödjer lärande behövs för att anställda ska kunna utveckla 

sin kompetens. Utan den kulturen hämmas utbildningen. Individens lust och 

engagemang att lära är väsentligt på grund av att det spelar ingen roll hur väl 

utvecklad en organisations kompetensutvecklingspolicy är. Har inte en anställd viljan 

att lära, kommer den inte att utvecklas. Organisationen måste inspirera anställda till 

att vilja utvecklas. (Nilsson et al., 2011).  
 

Aktiviteter är grunden för strategier som ska stimulera kompetensutveckling. 

Strategins form och implementering beror på organisatoriska faktorer (Nilsson et al., 

2011) och omgivningen (Kock & Ellström, 2011; Nilsson et al., 2011). Kock & 

Ellström (2011) gör skillnad på formell och integrerad strategi. Den formella, som 

Nilsson et al. (2011) beskriver som utbildningskraven, använder sig av formella 

aktiviteter och är planerad, strukturerad och förlitar sig till låg grad på icke-formella 

aktiviteter och informellt lärande. Integrerad strategi inkluderar formella aktiviteter, 

icke-formella aktiviteter och informellt lärande. Integrerad strategi ger anställda en 

balans i deras kompetensutveckling där stimuleringen kommer från flera källor. 

(Nilsson et al., 2011). Strategin möjliggör bättre samarbete där erfarenheter kan delas 

mellan individer och det återfinns tid för att reflektera över sitt arbete, vilket 

effektiviserar kompetensutveckling (Kock & Ellström, 2011). Det är dock av vikt att 

det återfinns tid till att förbättra kompetenserna och utvärdering (Kock & Ellström, 

2011). 
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3.4.1.2 Kompetensutvecklingens betydelse för anställdas vilja att stanna  
Det förändrade klimatet i arbetslivet med högre osäkerhet för en långvarig 

anställning har lett till en förändring i förhållandet mellan anställd och arbetsgivare. 

Istället för att commitment kommer från löftet om en långvarig anställning behöver 

organisationer nya verktyg för att behålla anställda där kompetensutveckling 

påverkar commitment positivt. (Benson, 2006). Nilsson et al. (2011) menar att 

kompetensutveckling har flera positiva effekter på anställda där det klassiska är en 

mer kompetent personal. Kompetensutveckling ger även effekter på det personliga 

planet, som välbefinnande i organisationen och anställningsbarhet. (Nilsson et al., 

2011). Att känna ett välbefinnande i sin organisation är en av kärnpunkterna till 

commitment (Allen & Meyer, 1990), vilket leder till att anställda får högre 

incitament till att stanna (Jackson, Meyer & Wang, 2013). Ismail (2016) stärker 

argumentet att utveckling av  anställda har en positiv effekt på anställdas 

commitment. Hans resultat visar att anställda som känner att organisationen 

utvecklar deras kompetens uppvisar en högre nivå av commitment. Lee & Bruvold 

(2003) förklarar i sin studie att affective commitment ökar när anställda upplever att 

arbetsgivaren investerar tid och resurser i deras utveckling, och agerade som ett 

medium mellan anställdas uppfattning om möjligheter till kompetensutveckling och 

önskan att stanna. Hoon (2000) förklarar i sin studie att erbjuda möjligheter till 

träning och utveckling, ökar commitment och tillfredsställelsen hos de anställda, då 

de blir berättigade och kan utföra sitt jobb. 
  
Kompetensutveckling har en positiv effekt på anställdas önskan att lära sig mer, ökat 

intresse för att lära sig mer, större möjligheter till karriärutveckling och personlig 

utveckling som bättre självförtroende (Nordhaug, 1991 i Ellström & Kock, 2008). 

Newman, Thanacoody & Hui (2011) styrker detta och menar att det finns en positiv 

relation mellan uppfattad kompetensutveckling och organizational commitment. 

Uppfattar anställda att organisation investerar i deras utveckling, kommer 

organizational commitment att öka, vilket minskar anställdas önskan att sluta. 

(Newman et al., 2011; Bulut & Culha, 2010). Den positiva relationen mellan 

kompetensutveckling och organizational commitment blir dock starkare ju mer 

träningsvilliga anställda är  (Bulut & Culha, 2010). Utvecklings- och 

träningsmöjligheter påverkar anställdas arbetstillfredsställelse då de känner att de har 

tillräckligt med kompetens i arbetet och rätt typ av kompetens. Det påverkade även 
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deras lojalitet mot organisationen, dess värderingar och högre vilja att stanna. Utöver 

detta kan möjligheter till träning resultera i att individer får bättre möjligheter till att 

göra karriär. (Costen & Salazar, 2011). Anställda hade högst commitment när 

organisationen hade en lärandekultur där feedback från chefer fanns. Anställda blev 

mer psykologiskt fästa vid organisationen då den erbjöd kontinuerligt lärande, 

teamövningar och möjligheter till ansvar och befogenheter. En lärandekultur, 

tillfredsställelse med karriär och commitment är negativt relaterat till att man lämnar 

organisationen. (Joo & Park, 2010). 
  
För vår studie är det framför allt det den personliga utveckling som 

kompetensutveckling leder till som är av intresse. Exempel är högre självförtroende 

och att anställda upplever att organisationen investerar i deras utveckling, vilket leder 

till commitment (Lee & Bruvold, 2003). Det ger en känsla av tacksamhet som gör att 

anställda vill stanna kvar till följd av tacksamhet och en känsla av plikt att ge tillbaka 

till organisationen (Ocen, Francis & Angundaru, 2017). Kompetensutveckling har 

även effekt på anställdas önskan att stanna om det ger  möjligheter till karriär (Meyer 

& Smith, 2000). Därför kommer vi nedan att presentera karriärutveckling. 

 

3.4.2 Möjligheter till karriärutveckling 
Karriär har i vår tid fått en mycket bredare definition (Baruch, 2004). För individer 

handlar det inte bara om att nå toppen på en organisations pyramid, utan det är 

individens egna preferenser och mål som bestämmer vad som innebär en utveckling i 

karriären (McDonald & Hite, 2008). Karriär kan innebära högre självförtroende, eget 

ansvar, frihet eller en högre balans mellan arbets- och privatliv (Baruch, 2004). 

Karriär har flera innebörder men vi följer definitionen: “a process of development of 

the employee along a path of experience and jobs in one or more organizations” 

(Baruch & Rosenstein, 1992 i Baruch 2004: 59). Karriär är beroende av 

organisationens struktur, kultur, processer och påverkas i sin utformning av detta. En 

anställds karriär är inget fristående utan utvecklas i arbetet och skapar inkomst, syfte 

och utmaningar för anställda. Arbetet skapar även mening, identitet och status och 

man kan numera jämföra karriär med en livsresa. (Baruch, 2004). 
  
Även om anställda idag söker högre inkomst och avancera i karriärstegen, finns det 

andra mål att nå som kan räknas in som karriärutveckling såsom självuppfyllelse, 

handlingsfrihet och att nå en position där arbetet känns meningsfullt. Högre inkomst 
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och ett steg uppåt i karriärstegen är inte längre tillräckligt för att kunna räknas som 

karriärutveckling. I en miljö där det blir svårare att avancera uppåt i karriären, är det 

en fördel att karriärutveckling är mer komplicerat och innefattar mer faktorer än 

enbart de klassiska. (McDonald & Hite, 2008). Det är väsentligt att identifiera vad 

karriär innebär för individer och vilka värderingar som förknippas med karriär och 

dess innebörd. Den subjektiva definitionen kan förändras över tid. Samma person 

kan i olika stadier ha olika uppfattning om vad karriär innebär. För att uppmuntra till 

karriärutveckling krävs det att organisationer granskar karriär ifrån olika perspektiv 

beroende på individen. Den personliga utvecklingen är en viktig del av vad som 

definierar en karriär och måste vårdas om organisationer vill att deras talanger ska 

stanna i organisationen. (Hallqvist, 2005). I vår studie kommer vi att fokusera på 

definitionen där karriärutveckling är något subjektivt, att karriär uppfattas olika 

beroende på individen då vi anser att definitionen är i samspel med dagens syn på 

karriär. 

 

3.4.2.1 Karriärutveckling i praktiken 
Karriärutveckling innebär att den anställde rör sig i och mellan organisationer och 

kallas för mobilitet (Hallqvist, 2005). Mobiliteten utförs på två olika sätt; vertikalt 

och horisontellt. Den vertikala mobiliteten innebär en förflyttning för den anställde 

inom organisationen. Klassiskt är att den anställde avancerar uppåt. Den horisontella 

mobiliteten innebär att anställda förflyttar sig mellan organisationer alternativt 

funktioner i samma organisation. Skillnaden är att den horisontella mobiliteten är på 

samma nivå där den anställde innehar samma ansvar och befogenheter. Det har även 

skett en förändring i det psykologiska kontraktet mellan arbetsgivare och anställd. 

Ansvaret över den anställdes karriär, utveckling och hållbarhet har förflyttats till 

anställda. Det pratas om att stärka den anställdes förmåga att styra sin egen 

utveckling. Processen kring karriärutveckling har expanderat till att inkludera nya 

titlar till nyckelpersoner som hjälper individen i sin karriär. Dessa titlar inkluderar 

handledare, coacher, mentorer och vägledare. De stärker den anställde till att kunna 

hantera sin egen karriärutveckling och skaffa sig rätt verktyg för att kunna driva sin 

utveckling framåt. (Hallqvist, 2005). Existensen av mentorer, handledare och andra 

likvärdiga karaktärer i en organisation kräver att kulturen stöttar karriärutveckling. 

Det är dock inte bara kulturen som ska uppmuntra till karriär utan organisationen 

måste även anpassa strukturen och processer som underlättar för anställda att 

utveckla sin karriär. Organisationen behöver skapa stödfunktioner som stöttar 
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anställda i sin utveckling. (Baruch, 2004), exempelvis utvecklingssamtal. Det är 

viktigt att organisationen följer upp den anställdes utveckling för att underlätta och 

för att öka ledarnas förståelse för utvecklingens natur ska öka. (Nilsson et al., 2011). 

 

3.4.2.2 Karriärutvecklingens betydelse för anställdas vilja att stanna 
Karriärutveckling är positivt relaterad till minskad personalomsättning (Chen, Chang 

& Yeh, 2003). Genom att se till den anställdes behov utav karriärutveckling, kan 

organisationen öka de anställdas commitment vilket ökar deras vilja att stanna i 

organisationen. Framför allt måste nyckelpersoners karriärutveckling vårdas. 

Talanger bidrar med större konkurrensfördelar och organisationen måste uppfylla 

deras behov av utveckling för att förhindra att de lämnar organisationen. Program 

måste skapas som effektiviserar anställdas karriärutveckling. Det gör att anställda är 

mer förberedda för sin utveckling, formar deras attityder och beteende och inspirerar 

deras commitment. (Chen et al, 2003). Ansvaret för karriärutvecklingen har flyttats 

från organisationers HR-avdelning till chefer. Strategin för karriärutveckling ligger 

fortfarande hos HR-avdelningen men ansvaret för de anställdas utveckling ligger i 

relationen mellan chef och anställd. (Crawshaw & Game, 2015). Ledare och chefer 

har ett viktigt ansvar när det kommer till anställdas utveckling (Hallqvist, 2005). 

Ledare som är lyhörda och visar ett intresse i anställdas utveckling kommer att 

inspirera lojalitet och öka de anställdas motivation. Beroende på grad av önskan att 

utveckla sin karriär, behöver anställda känna att de får stöd från ledare i sin strävan 

att utvecklas. Känner medarbetarna att de har frånvarande och ointresserade ledare 

kommer commitment minska. (Crawshaw & Game, 2015). 
  
Hur karriärutvecklingen ser ut kommer att variera beroende på den anställde, dennes 

värderingar och tolkning av vad karriär innebär (Baruch, 2004). Beroende på flera 

faktorer som exempelvis ålder, tid som anställd, position och personliga preferenser, 

ser anställda på karriärutveckling på olika sätt. Organisationer måste därför ta hänsyn 

till anställdas önskemål i sin utveckling för att underlätta samspelet mellan anställd 

och organisation. Det kan leda till en starkare symmetri mellan organisation och 

anställd, vilket ökar dennes vilja att stanna. Vidare är det den anställdes syn på 

organisationens hantering av karriärplanering och möjliggörande som är det 

viktigaste, inte själva hanteringen i sig. Därför är det viktigt att fokusera på hur 

anställda ser på karriärmöjligheterna och vad organisationen gör för dessa 

möjligheter. (Chen et al, 2003). Detta är särskilt viktigt med tanke på att 
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arbetsgivaren ska uppfylla sin del av det psykologiska kontraktet. Ju starkare 

medarbetarna ser karriärmöjligheter som en väsentlig del av det psykologiska 

kontraktet, desto viktigare är det att uppfylla det för att skapa commitment. (De Vos 

& Meganck, 2008). Kraimer, Seibert, Wayne, Liden & Bravo (2011) menar att när 

anställda upplever att organisationen erbjuder attraktiva karriärmöjligheter, ser de 

anställda att det återfinns stöd för utveckling, vilket ökar deras prestationer och 

minskar chansen att de lämnar. Exempelvis kan karriärsupport, utbyte av kunskap 

från varandra och träningsmöjligheter upplevas som att organisationen stödjer 

anställdas utveckling. Därför är det viktigt att organisationen har planeringsverktyg 

för den anställde och låta denne veta om de möjligheter som finns. Finns det däremot 

inte interna karriärmöjligheter och intresse i organisationen som matchar individen, 

kan det leda till att individen lämnar arbetsplatsen. (Kraimer et al., 2011). 
  
Möjligheter till karriärutveckling kan resultera i att anställda väljer att stanna och det 

är därmed att viktigt att erbjuda det. Möjligheter till detta hade även en positiv 

påverkan på anställdas arbetstillfredsställelse. (Costen & Salazar, 2011). Om chefer 

också upplever att organisationen erbjuder karriärutveckling, ökar commitment för 

anställda och även arbetstillfredsställelsen hos dem. Det ses som en av 

nyckelfunktionerna i HRM-arbetet. (Hoon, 2000). Det är av högsta vikt att 

organisationen har program tillgängliga som kan tillfredsställa ambitiösa anställdas 

önskan att utvecklas. Om en anställd önskar att avancera i sin karriär eller utvecklas, 

och möjligheterna inte existerar inom organisationen, finns det en risk att denne 

lämnar. (Chen et al, 2003). För att organisationer ska använda karriärutveckling som 

ett redskap för att behålla sina anställda behöver de först ta reda på vad karriär 

innebär för individen (Baruch, 2004) och sedan arbeta för att kunna uppfylla dessa 

målen (Chen et al., 2003). Karriärutveckling har en positiv inverkan på affective och 

normative commitment, vilket vi vet har en positiv relation till anställdas önskan att 

stanna. Än viktigare blir karriärutveckling när organisationen investerar i anställdas 

träning och utveckling. Träning har visat sig ha en starkare inverkan på 

organizational commitment när anställda känner att det kommer att underlätta i deras 

karriärutveckling. (Meyer & Smith, 2000). Därför känner vi att kompetens- och 

karriärutveckling ges störst rättvisa när de används tillsammans och kommer att ge 

en mer rättvis bild av empirin. 
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3.4.3 Employer branding och organisationskultur 
Employer branding (EB) är en väletablerad teori inom HRM som det har skrivits om 

i stor mängd (Backhaus, 2016). EB har fått stor uppmärksamhet i praktiska 

användningsområden men i mindre utsträckning i det teoretiska (Backhaus & Tikoo, 

2004). Intresset grundar sig i ökad konkurrens bland organisationer att hitta talanger 

(Mosley, 2007). Dagens samhälle med mer avancerade arbetsuppgifter än tidigare 

jordbrukssamhällen, ställer krav på att organisationer ska behandla anställda lika 

varsamt som kunder (Barrow & Mosley, 2005). Vi kommer ge en kort beskrivning 

av EB, dess komponenter och utförande för att underlätta förståelsen för teorin. 
  
EB definieras som:“the package of functional, economic and psychological benefits 

provided by employment, and identified with the employing company” (Ambler & 

Barrow, 1996: 187).  Ambler & Barrow (1996) vill bemöta behovet av att vårda 

anställda som anses vara en organisations viktigaste tillgång. EB är ett paraply som 

inkluderar flera olika processer och teorier inom HRM som tillsammans ger bättre 

resultat än om varje enskild process utövas var för sig (Backhaus & Tikoo, 2004). 

EB har som primär funktion att locka till sig kompetent personal som organisationen 

eftersöker och motivera och stärka den arbetskraft som organisationen har. För att 

uppnå det använder sig EB av samma principer som branding och erbjuder 

existerande och potentiella anställda samma fördelar som ges till kunder av 

organisationen. Fördelarna benämns som funktionella, ekonomiska och psykologiska 

(Ambler & Barrow, 1996) och är fundamentala grundstenar för ett varumärke 

(Barrow & Mosley, 2005). 
  
Ambler & Barrow (1996) gör skillnad på funktionella och monetära fördelar. Barrow 

& Mosley (2005) kategoriserar däremot båda som funktionella. EB levererar löftet 

att organisationen som arbetsgivare ger anställda en arbetsplats där de har möjlighet 

till att utvecklas, bra monetär ersättning för sin insats och arbeta i en säker och 

modern miljö. (Barrow & Mosley, 2005). Psykologiska (känslomässiga) fördelar är 

av mer subjektiv kontext. Anställda kräver mer än lön och kommenderande ledare 

för att motiveras. Viktigare är att identifiera värdet anställda får ur arbetsuppgifter, 

hur nöjda de är i sin roll och hur starkt det känslomässiga bandet är till 

organisationen. EB syftar till att marknadsföra detta psykologiska kontrakt och är ett 

komplement till det fysiska och dess funktionella/monetära fördelar. (Barrow & 

Mosley, 2005). 
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EB kan ses som en kombination av tre olika genrer inom HRM och delar släktskap 

med alla på ett enskilt plan (Ambler & Barrow, 1996). För att underlätta för läsaren 

vad EB egentligen innebär har vi valt att göra en kortare redovisning av varje genre. 

De tre olika genren är: organisationskultur, intern marknadsföring och 

organisationsrykte. 
 

Organisationskultur definieras som: “the values that support the organisational 

purpose and strategy or corporate identity” (Lipton, 1996 i Ambler & Barrow, 1996: 

188). Hur kulturen utformas beror till stor del på organisationens omgivning. En 

organisationskultur delas av flera individer men som har olika innebörd och tolkas 

olika. Varje medlem av samma kultur deltar i kulturmönstret men varje enskilt bidrag 

är olikt de andra. (Hatch, 2002). Kultur kommer i tre olika nivåer där artefakter 

återfinns på ytan och under dessa finns värderingar och normer som styr beteendet 

och längst ner återfinns grundläggande uppfattningar och antaganden (Schein, 1985 i 

Hatch, 2002). 
 

De grundläggande antaganden styr hur individer i en kultur ser på verkligheten, hur 

de tänker och agerar. Dess påverkan på anställda kommer i två olika anpassningar, en 

extern och en intern. Den externa anpassningen innefattar bland annat 

organisationens mål och visioner, hur man ska nå dem och hur man mäter att man 

har uppnått dem. Intern anpassning syftar till vilket språk och beteende man har i 

organisationen, såsom hantering av makt och inflytande, kärlek och vänskap och 

medlemskap och tillhörighet. (Hatch, 2002). 

 

Värderingar är de mål, standarder och principer som organisationen följer och 

eftersträvar. De lägger grunden för vad medlemmar i organisationen bedömer som 

rätt och fel och vad de uppfattar som viktigt som exempelvis frihet, pengar och 

lojalitet. Anställda är mer medvetna om sina värderingar och normer än sina 

antaganden, vilket ligger till grund för svårigheten att från utsidan förändra kulturen. 

Normer ligger nära värderingar men ses mer som de sociala krav som bestämmer hur 

en medlem ska bete sig i en situation. Värderingar visar vad som är viktigt och 

normer förklarar vad som är normalt och inte. (Hatch, 2002). 
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Det yttersta lagret är artefakter, de synliga som går att ta på, se och läsa, vilket ytterst 

uttrycker kulturens grundläggande antaganden och värderingar. Till artefakter räknas 

byggnader, färger, klädsel, verbala artefakter som jargong, hjältar och deras historier 

och beteende som ceremonier och traditioner. Artefakter är den första inblicken till 

en organisationskultur och ger utomstående ett första intryck av värderingar och 

antaganden. (Hatch, 2002). Organisationskultur styrs inifrån och ut och förmedlas till 

anställda via värderingar och normer som i sin tur influerar artefakterna (Hatch, 

2002). En stabil och sympatisk kultur är relevant för att potentiella anställda ska 

identifiera sig med organisationen, där de inte bara är anställda utan känner sig som 

en del av organisationen (Cascio, 2014). EB ger organisationen möjlighet att etablera 

en kultur och identitet som anställda känner sig i synk med, vilket leder till en högre 

nivå av lojalitet och produktivitet (Backhaus & Tikoo, 2004). Kulturen styr även 

rekryteringen genom att påverka vilka som rekryteras då organisationen söker 

individer som delar organisationens värderingar (Hatch, 2002). 
  
Intern marknadsföring (IM) har erhållit ett flertal definitioner och används för att 

förmedla organisationens varumärke till anställda (Ambler & Barrow, 1996). Den 

interna marknadsföringen är ett viktigt redskap för organisationen för att förmedla 

och implementera varumärket till anställda och se till att de förstår dess budskap och 

innebörd (Backhaus & Tikoo, 2004). Dock måste organisationen efterleva det som 

marknadsförs. Görs inte det, finns det risk att anställda inte på allvar tar till sig 

organisationens varumärke, utan mer agerar som det förväntas. (Mosley, 2007). 

Information som ska transfereras till anställda och potentiella rekryter tar sig formen 

av både instrumentala och symboliska element. Instrumentala element består av 

objektiva faktorer såsom lön, förmåner, plats och arbetstider. De symboliska 

elementen har en mer personlig betydande roll hos arbetssökaren. De är mer 

kopplade till den mening som arbetssökaren bygger i organisationens prestige och 

den sociala acceptans man erhåller från en anställning. (Backhaus & Tikoo, 2004). 
  
Organisationsrykte är det rykte som organisationen innehar, vilket innefattar hur 

anställda ser på organisationen och påverkas av flera faktorer, bland annat visionen, 

kulturen, publicitet, marknadsföring och policys. Dessa faktorer påverkar hur 

anställda ser på och upplever organisationen. (Dowling, 1994 i Ambler & Barrow, 

1996). EB är synen på en organisationen som unik och eftertraktad och marknadsförs 

både internt och externt för att ge en klar syn på vad det är som gör organisationen 
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unik och skiljer den från konkurrenter. (Backhaus & Tikoo, 2004). EB är löftet som 

organisationen ger till existerande och potentiella medarbetare, om vilken form av 

upplevelse de kommer att ha med organisationen som arbetsgivare (Backhaus, 2016). 
 

3.4.3.1 Utveckling av Employer branding 
En organisations varumärke är ett av dennas viktigaste redskap och kräver noggrann 

omvårdnad. EB är en process som ska marknadsföra varumärket och föreställa 

organisationen som en eftertraktad arbetsgivare som står ut i mängden för framtida 

och nuvarande (Backhaus & Tikoo 2004), vilket kräver olika processer beroende på 

individers preferenser (Maxwell & Knox, 2009). EB har skiftat fokus från att skapa 

ett gott organisationsrykte till att grunda sin rekryteringsprocess på interna 

värderingar med syftet att hitta rätt anställda (Mosley, 2007). Backhaus & Tikoo 

(2004) menar att EB innehåller tre steg som ska utföras för att kunna implementeras. 

Det första är att skapa ett värde för anställda. Genom att involvera faktorer som 

existerar inom organisationen som kultur, styrsätt, anställda och deras image, kan 

man skapa en värdegrund som organisationen står på. Steg två är den externa 

marknadsföringen, där värdegrunden via medier ska förmedlas till potentiella 

rekryter som organisationen söker. Som organisation är det viktigt att försöka hitta 

individer som delar den värdegrund som EB representerar. Steg tre, den interna 

marknadsföringen, förmedlar värdegrunden till anställda med syftet att skapa en 

arbetskraft som delar organisationens värderingar och satta mål. (Backhaus & Tikoo, 

2004). Enligt Mosley (2007) har det skett en förändring från den interna 

marknadsföringen till intern branding. Intern branding menar att organisationer mer 

använder sig av en inifrån- och ut-metod för att förmedla EB mot anställda. Man 

försöker skapa en kultur byggd på värderingar som organisationens anställda 

identifierar sig med, ofta baserat på organisationens uppdrag eller vision. 

Organisationer med mer tydliga och uttalade värderingar och mål är mer 

framgångsrika än organisationer med lägre. (Mosley, 2007). Att organisationen är 

konkret och lever det budskap som förmedlas i den interna marknadsföringen är av 

vikt för att EB ska ge högsta effekt (Backhaus, 2016). 

 

3.4.3.2 Employer branding i förhållande till att behålla anställda 
“You can judge a company by the people it keeps. Great companies attract and keep 

great talent” (Mosley, 2014: 1). Employer branding används primärt för att locka till 

sig och behålla rätt personal och kompetens som organisationen behöver (Ambler & 
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Barrow, 1996). En organisation som lyckas implementera employer branding får 

konkurrensfördelar, ökar symmetrin mellan organisationens värderingar och 

anställda och upplever en högre nivå av att behålla anställda. EB:s styrka är att flera 

processer förenas under samma paraply, vilket ger ett mer effektivt system för att 

behålla och utveckla anställda. (Backhaus & Tikoo, 2004). För att anställda ska 

identifiera sig med varumärket och motiveras till att stanna, ställs det höga krav på 

att budskapet som ges efterföljs. Om organisationen inte efterlever värderingarna och 

kraven som ställs finns risken att anställda bara agerar utåt. De beter sig som det 

önskas men har inte tagit till sig varumärket och uppnår inte samma nivå av 

identifiering. (Mosley, 2007). 
 

De primära fördelarna som uppstår till följd av EB är en starkare rekryteringsprocess, 

högre nivå av organizational commitment och behållning av anställda (The 

conference board, 2001 i Barrow & Mosley, 2005). När man som organisation 

arbetar med sitt employer brand är det av vikt att att det finns olika attribut som 

individer värderar. Som organisation måste man också identifiera vilka attribut som 

är väsentliga för just ens eget brand och bransch. Utan den kunskapen kommer 

organisationen att rekrytera fel individer och förlora den kompetens som redan 

existerar i organisationen. (Maxwell & Knox, 2009). Om man vill attrahera och 

behålla talanger krävs det dock mer än monetära förmåner. Ett företag behöver bygga 

upp en kultur och varumärke för att behålla anställda. En delad övertygelse och tro 

bland de anställda skapar konkurrensfördelar i form av ökad commitment, lojalitet 

och produktivitet. (Mosley, 2014). För att bli en attraktiv arbetsplats för både 

existerande och potentiella anställda måste organisationen identifiera vilka 

egenskaper det är som gör den attraktiv. Det räcker inte att se på egenskaper 

kopplade till organisation och arbete. Symboliska aspekter måste tas till vara på 

eftersom de lägger grund för individers preferenser. (Lievens & Highhouse, 2003). 

När EB används korrekt och skapar en attraktiv arbetsplats kan organisationer inte 

bara locka till sig rätt talang utan en stark kultur motiverar dem att stanna (Backhaus, 

2016). Därför känner vi att employer branding kommer att vara användbar för oss. 

Paraplyet som Backhaus & Tikoo (2004) beskriver kommer att vara till stor nytta för 

studien. Det möjliggör för oss att med en och samma teori analysera den potentiellt 

varierade information vi har samlat in. 
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4 Empiri 
 
 

Vi kommer i detta kapitel presentera det empiriska material vi insamlat genom de 15 

intervjuer vi genomför på IKEA Kalmar. Vi inleder kapitlet med att berätta kort om 

företaget och mer inriktat på IKEA Kalmar, vilket följs av en beskrivning av 

intrycken vi fick under dagarna intervjuerna genomfördes. Därefter följs kapitlet av 

HR-chefen, chefernas resa och teman som har framkommit som relevanta för 

studiens syfte. 

 
 

 
4.1 IKEA Kalmar 
IKEA har en lång historia där Ingvar Kamprad startade IKEA 1943 och har därefter 

startat varuhus och bolag över större delen av världen. Man kan på hemsidan utläsa 

att deras vision är att: “skapa en bättre vardag för de många människorna”. De 

hävdar att man värnar om familjer, deras hem, jämställdhet och hållbarhet. Mycket 

av produktion och marknadsföring riktar sig mot familjer där de bland annat menar 

att barn är det viktigaste i världen. IKEA framstår som en organisation som värnar 

om sin omgivning, kunder och medarbetare. Anställda anses vara en viktig del av 

organisationens utveckling och de har tron att alla individer kan växa. Vi kan också 

utläsa de 8 värderingarna IKEA strävar efter att tillämpa i deras arbete, där den första 

Tillsammans förklaras som: “Tillsammans utgör kärnan i IKEAs företagskultur. Vi 

är starka när vi litar på varandra, strävar åt samma håll och har roligt 

tillsammans”. (IKEA, 2018). 
 

Varuhuset i Kalmar öppnade 2006, vilket det pratades mycket positivt om i 

omgivningen enligt cheferna, och skulle vara ett mindre varuhus med inte lika många 

anställda. I takt med att med en större efterfrågan hos kunder ökade dock 

personalstyrkan. Det har medfört omstruktureringar för befattningar och avdelningar, 

vilket har påverkat hur chefsleden har sett ut. Som varuhus följer de IKEA:s riktlinjer 

och värderingar. Det ska vara familjärt, kundorienterat och man ska värna om 

personalen. Alla ses som medarbetare på företaget men det återfinns däribland olika 

chefer som grupp-, avdelnings- och funktionschefer. 
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4.2 Intryck ifrån intervjudagarna 
Majoriteten av intervjuerna har genomförts på varuhuset i Kalmar. Vi spenderade 4 

heldagar på varuhuset och fick många intryck under dagarna. Den första ägde rum 

den 7:e mars. Vi möttes upp av en glad Martin i personalingången. Då det är lunchtid 

sitter det många medarbetare i personalutrymmet som innefattar en personalmatsal 

och ett öppet kontorslandskap där mestadels chefer sitter. På väggarna ser vi Ingvar 

Kamprad och IKEA:s testamente. De 8 värderingarna som IKEA bygger sin affärsidé 

på finns även upptryckta på bilder. Väggarna är ljusa och möblerna ur sortimentet. 

Utrymmet är möblerat i olika färgglada färger. Människorna bär gula tröjor och 

mörkblåa byxor eller kjol och man ser ingen skillnad på medarbetare eller chefer då 

alla har samma klädkod och en namnskylt med endast förnamnet. Många människor i 

olika åldrar och kön vi möter och pratar med i pauser mellan intervjuerna är positiva, 

glada och nyfikna på varför vi är där och vad vårt syfte med studien är. De är öppna 

och tar initiativ till att börja prata med oss och berättar gärna om vart de själva 

arbetar. Första intervjun hålls inne i ett mindre grupprum i varuhuset, där vi även 

sitter under andra intervjuer. Rummet har en soffa med kuddar och fåtöljer ur 

IKEA:s sortiment men även en dator och en skärm att koppla upp sig på. Vi får gå 

igenom varuhuset med alla dess olika avdelningar. Under andra intervjuer sitter vi 

inne i grupprum i personalutrymmet som har väggar tydliga med olika arbetssätt på 

som IKEA arbetar med. Vi startar med att presentera det empiriska materialet från 

intervjun med HR-chefen Emmy för att visa hur företaget arbetar med att behålla 

anställda som följs av hur cheferna upplever det. 

 

4.3 Intervju med HR-chef 
Vi möter en glad Emmy som är nyfiken på hur det går för vår studie. Vi sätter oss 

ned i ett förbokat rum i personalutrymmet och intervjun börjar. Vi inleder med att 

fråga vilka förväntningar de trodde man hade när man sökte till IKEA där vi fick 

svaret att det är som de flesta säger, och som man hör vid rekryteringar, att många 

ser att det är ett globalt och stort företag. Många förväntar sig att det finns många 

möjligheter att växa och utveckla sin karriär och har förväntningar på kulturen och 

dess värderingar. HR-chefen trodde också att många förväntningar uppfyllts när 

individerna sedan blivit anställda och att organisationen är bra på att hålla vad de 

lovar oftast. Det visar sig i de årliga medarbetarundersökningarna som genomförs. 
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Hon förklarar att de arbetar med att upprätthålla förväntningarna genom 

utvecklingssamtal där man är tydlig med att man själv är ansvarig för sin utveckling. 

Dock menar hon att det återfinns tre delar i detta där det är den anställde, ledarskapet 

utifrån chefen men också IKEA i detta. Emmy förklarar även att de arbetar mycket 

med ledardagar för att de ska kunna utveckla sina anställda och att det är viktigt att 

ledarskapet är på en bra nivå. Det finns en önskan om att det finns en bra nivå av 

duktiga ledare men det kanske inte håller hela vägen. 
  
Vi frågar hur de arbetar för att uppnå en bra arbetssituation. Emmy säger att de har 

ett systematiskt arbetsmiljöarbete och att det handlar om medarbetares dialoger med 

sin chef. De arbetar med att diskutera kring vad som händer i mötet med kunder 

utifrån den fysiska och psykosociala situationen för anställda. Hon säger: ”Det 

handlar om att ha ett närvarande ledarskap”. Hon menar att det är viktigt föra en 

dialog med cheferna och att de får ett bra ledarskap då det är en snabb organisation. 

Hon säger: ”På IKEA blir man aldrig klar utan man har ständigt en full agenda och 

därför är det viktigt att hitta ett lugn i det”. Hon menar att mellancheferna på IKEA 

är pressade från olika håll och då behövs ett närvarande ledarskap. När vi kommer in 

på frågan hur de upplever att de har möjligheter till kompetensutveckling för 

anställda, svarar Emmy att det finns många möjligheter i form av ledarskapsträning 

och utbildning inom specifika områden. Mycket utveckling sker internt där det både 

kan vara formell utbildning men också ”på golvet”. Det krävs heller ingen speciell 

utbildning för att bli ledare utan det handlar det om vilken person du är och vilka 

värderingar du har. Det är viktigt att du har en vilja att utvecklas och ett engagemang 

att utveckla andra. 
  
Vi går vidare och frågar hur de upplever att det finns möjligheter till 

karriärutveckling där vi får förklarat att om man är flyttbar, kan utvecklingen gå fort. 

Då är det också lättare att göra karriär i och med att IKEA är aktivt i hela världen. 

Dock menar hon på att det kanske inte är så lätt om man inte är funktionschef då det 

också handlar om att få en typ av kontrakt och att ha arbetat ett tag för att ha en chans 

på dessa positioner. Vi frågar om de arbetar med att fler ska ha möjlighet till det, där 

Emmy menar att det är svårt att arbeta med det internt på IKEA Kalmar. De kan 

alltid trycka på och tala om hur de upplever det men det kan uppkomma hinder då ett 

land som rekryterar vill veta vad de får. Är man dock duktig kan man få många olika 

typer av uppdrag, inte bara utomlands utan IKEA har även många olika bolag i 



  
 

56 

Sverige. Hon sammanfattar det med att, vill man utvecklas, förenklas det om man är 

flyttbar. Sedan går vi över och frågar varför de tror många söker sig till IKEA där vi 

får svaret: ”Jag tror det handlar mycket om att IKEA är ett tryggt varumärke och på 

grund utav utvecklingsmöjligheterna”. Emmy svarar också att det säkerligen beror på 

att det är svenskt, att många är nyfikna och har en relation till IKEA som kund. De 

arbetar med deras businessplan och de prioriteringar de gör i varuhusplanen för att 

leva upp till detta. Varje års businessplan gås igenom med medarbetarna på kick-

offer men de arbetar också kontinuerligt med detta och genom funktionsplaner. De 

arbetar även med detta i rekryteringar genom en återväxt- och rekryteringsstrategi 

som bygger på målen och prioriteringarna de har. Där menar Emmy på att det 

viktigaste just är att de rekryterar individer som delar IKEA:s värderingar tycker om 

heminredning och att bemöta kunder. I rekryteringarna ställer de frågor utifrån 

prioriteringarna som också blir tydligt i form av feedback till individen oavsett om 

denne får arbetet eller inte. 
 

Sedan ställer vi frågan hur de skulle beskriva organisationskulturen där den förklaras 

genom värderingarna i form av enkelhet och jordnära. Den är prestigelös, snabb och 

annorlunda. Därefter ställer vi frågan om de tror att det är lätt att knyta an till 

organisationen och identifiera sig med den, vilket de tror och att det utvecklas över 

tid. Man måste gilla en snabb organisationskultur, vara förändringsbenägen och vilja 

vara med och påverka och ta beslut. Samtidigt bedömer man i mål- och 

utvecklingssamtalsprocesser hur man lever upp till värderingarna. De pratas också 

ständigt kring dessa i vardagen och när man fattar beslut. Vi fortsätter med 

organisationskultur och frågar om de tror att den är viktig för att man ska vilja 

stanna, där Emmy svarar att de tror det och att det är den som gör att många stannar 

länge. Hon säger att det finns personer som har kommit tillbaka just för att man 

saknat kulturen, värderingarna och snabbheten de har då det kan vara för trögt på 

andra ställen. Att man kan vara med och påverka även om man inte är chef, tror hon 

är viktigt i kulturen. Det handlar om att visa att man vill för att det ska finnas 

möjligheter. Vi frågar vad hon tror är det främsta som gör att anställda väljer att 

stanna, där svaret blir att det beror mycket på arbetskamraterna och den 

gemenskapen som finns här. Hon säger även: ”Man är stolt över att jobba på IKEA”. 

Vi frågar vad de tror skulle kunna göra att man lämnar IKEA. Då svarar Emmy att 

många lämnar på grund utav obekväma arbetstider eller att man kanske inte får det 

kontrakt man vill ha. Många arbetar också här under studietiden och kanske då 
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lämnar för sitt huvudsakliga mål med utbildningen. Det kan också vara att du inte 

känner dig flyttbar och att du har utvecklats men att det inte finns några nya utvägar 

här. Vi frågar om de tror att de upplevs som svårt att lämna organisationen och det 

tror Emmy. 
 

Nästa fråga vi ställer rör hur de arbetar för att behålla anställda och då svarar Emmy 

att de arbetar mycket kring involvering och delegera ansvar. Hon poängterar även 

förmånspaketet IKEA har och tryggheten på företaget. Organisationen tror på 

människor och att man är viktig. Är man inte här, är man saknad. Det kan göras 

förbättringar och då främst kring det som är kopplat till det individuella ledarskapet, 

hur man pratar med sina medarbetare och hur ofta det görs. Emmy menar också att 

organisationen är mer tillmötesgående idag i att behålla anställda och uppfylla 

förväntningarna från anställda i det. Om en anställd står i valet och kvalet och 

funderar på att prova något utanför IKEA, erbjuder de i vissa fall tjänstledighet, 

vilket kan vara en del i en rehabprocess. Emmy poängterar att det har gett mycket då 

man antingen säger upp sig eller kommer tillbaka men att det har varit viktigt att de 

har varit öppna i det. De pratar också ständigt kring utveckling framför avveckling 

och arbetar kontinuerligt med att hitta rätt plats till rätt person. Har en person arbetat 

länge på en avdelning kan man se över om det finns andra möjligheter och då kan 

den personen byta avdelning och kanske blommar ut på ett annat sätt. Hon förklarar: 

”Där är det härligt att ha en arbetsplats där man kan vara kvar väldigt länge och få 

utveckling för att det finns många möjligheter”. Allt handlar om att det rör på sig, 

menar Emmy och att det finns en viss personalomsättning för att skapa nya tjänster 

och ha en sund arbetsplats. Samtidigt behövs det rekryteras externt så att 

organisationen inte enbart fastnar i det interna. 

 

4.4 Intervjuer med chefer 
 
4.4.1 Deras resa på IKEA 
Intervjuerna inleddes med att cheferna som är mellan 25 och 60 år fick berätta om sig 

själva och deras resa på företaget. Flertalet har börjat som behovsanställd men oftast 

med ett sommarjobb, vilket vanligtvis lett till att kontraktet har utökats med fler 

timmar. Det har sedan följts av heltid och sen möjligheten att få ta en ledarroll där 

cheferna oftast gått ledarskapsprogrammet som numera heter iLead. Många har 

därmed gjort som Oskar beskriver: ”Jag har gjort den här IKEA-resan som väldigt 
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många beskriver där man börjar på sommaren, sedan är det helg och efter det 

utökas det”. Cheferna har också förklarat att de ofta har bytt tjänster och funktioner 

 under denna resa. Vi ställer frågan vad som har varit det bästa under deras resa på 

IKEA där Elin, Gustav, Martin, Oskar, Jennie, Malin, Emelie, Erik och Johanna 

lyfter möjligheterna till utmaningar, att växa och utvecklas. Det framhävs av 

Johanna: ”Det finns så många vägar att gå, oavsett om du vill bli specialist eller 

ledare. Det finns någonting för alla”. Sandra nämner att det fortfarande är roligt att 

gå till arbetet och hon tror att det är utmaningarna som ligger i just det. Det är hon 

själv som sätter gränserna, vilket andra också poängterar. Erik tillägger också 

närheten till människorna då man oavsett position, kan prata med vem som helst. 

Gustav tillägger också att det bästa är att komma in i en organisation som har en 

värdegrund och tro, vilket gör att det skapas någonting på arbetsplatsen. ”Det är lite 

som att komma in i en familj”, säger han. Anna förklarar att till en början var det för 

mycket förändringar för henne men menar att hon har utvecklats och lärt sig bli 

förändringsbenägen, vilket hon menar gör att den personliga utvecklingen varit 

väldigt bra. Lovisa säger att det bästa är att hon kan känna att hon är på ett ställe där 

man har hjärtat och de värderingar som IKEA står för. Hon tillägger också att alla 

människor man träffar som har samma grunder, är häftigt. Simon säger att det han 

tycker har varit bäst är tryggheten han har känt och menar att man är sedd och 

lyssnad till. Anders menar att det bästa är att man kan lita på människorna i 

organisationen. 

 
4.4.2 Synen på arbetslivet och deras arbetssituation 
Efter att vi har pratat om deras resa, går vi vidare och frågar hur de ser på arbetslivet. 

Några av cheferna lyfter upp att det är viktigt att det finns grunder där Gustav 

förklarar: ”Det finns grundbultar såsom att man ska ha lön så att man klarar sig och 

tider som passar en arbetsmässigt men sedan är det också viktigt att man är på ett 

ställe där man trivs där man har härliga kollegor och arbetsuppgifter som 

stimulerar”. Vidare förklarar Oskar att: ”Trots hur mycket jag än trivs här på IKEA 

och hur roligt jag än har här, har jag ett jobb för att kunna ha en fritid och göra det 

jag vill vid sidan av som är viktigare.” Att arbetet ska vara intressant och utmanande 

med stimulerande arbetsuppgifter och att man trivs, är något som framkommer som 

viktigt i arbetslivet för många. Motivation, engagemang och gemenskap på 

arbetsplatsen kommer upp som viktigt för dem. Intressant är också att Lovisa 

poängterar att för henne är det viktigt i arbetslivet att känna att man kan vara en 
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ambassadör för IKEA även på fritiden för man vill inte lämna allt när man går hem. 

Utveckling och känslan att man kan komma vidare är viktigt för många i arbetslivet. 

Vidare lyfter Anna, Elin och Malin vikten av öppen kommunikation med kollegor. 

Det är också viktigt för Emelie att ständigt ha ett driv och engagemang för att visa 

vem man är och kan fortsätta utvecklas för att vara redo att ta nästa steg. 
  
När vi frågade cheferna om hur de ser på deras arbetssituation, förklarar många att de 

känner att den överlag är bra. Den är ibland stressig och vissa tycker att den ofta är 

stressig då det är mycket att göra. Gustav lyfter upp att arbetssituationen är lite 

pendlande beroende på vilka perioder man är i och då är det viktigt med rutiner som 

också Malin säger. Utöver det, förklarar han att det finns en risk som mellanchef att 

det finns press från flera håll. Samtidigt menar han att IKEA ofta rekryterar drivna 

människor som vill mycket. Emelie förklarar att tiden är knapp, vilket bidrar till 

stress. Dock anser många att arbetssituationen är väldigt stimulerande och rolig. Elin 

förklarar: ”Det är väldigt högt och lågt och det är det som är roligt” och Malin att: 

”Det är ibland otroligt mycket bollar som sagt men jag trivs när det är mycket att 

göra”. Samtidigt menar Lovisa att vissa processer man har kämpat för när det också 

har gått mycket upp och ner, gör att man känner att man utvecklas. 
 

På frågan vad de skulle vilja förändra i sin arbetssituation om de hade möjlighet, fick 

vi olika svar. Sandra, Emelie, Gustav och Martin menar att det hade underlättat med 

mer tid och om man hade tagit bort vissa uppgifter då man som mellanchef har 

många uppgifter. Gustav hävdar att det inte är något utvecklande i vissa uppgifter. 

Samtidigt menar Martin och Sandra att de hade velat mer tid till säljuppgifter. De 

tillsammans med Emelie och Gustav menar att de hade velat kunna lägga mer tid på 

att finnas där för medarbetarna. Lovisa poängterar att det är viktigt att det alltid finns 

en öppen kommunikation då brist på kommunikation kan göra att man hamnar i en 

frustrationsbubbla och därmed är samarbetet viktigt. Elin lyfter att det hade varit bra 

att kunna träna och Oskar att det är viktigt att ha flexibilitet med tiderna, vilket hans 

chef möjliggör. Samtidigt menar många av cheferna att man ofta hjälps åt över 

funktioner när det är mycket, vilket uppskattas och det finns också nästan alltid stöd 

från chefer. 
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4.4.3 Förväntningar 
Intervjun går vidare med att vi frågar vilka förväntningar de hade när de blev 

anställda. Erik förklarar att: ”Jag drog in en ansökan på vinst och förlust. När jag 

har reflekterat över det efterhand tror jag att jag sökte någonstans för just 

möjligheterna till utveckling som jag trodde då fanns”. Många förklarar att 

förväntningar har vuxit fram och byggts upp med tiden. Några har också mer sett 

arbetet som vilket som helst i början då man ville ha ett nytt jobb eller göra något vid 

sidan av studierna. Bland annat har man med tiden förstått att man får ta mycket eget 

ansvar för sin egen utveckling, vilket Erik poängterar.  
 

Malin menar mer på att det har vuxit fram att hon har velat vara kvar på IKEA då 

hon först inte hade några speciella förväntningar mer än att det var ett stort företag 

med många möjligheter till utveckling. Det var också en slump för några andra att de 

sökte hit. Gustav är inne på samma spår och hade förväntningar på att det skulle vara 

stort och hade nog inte då förstått att det fanns så många möjligheter och att man fick 

ta ansvar, vilket andra chefer är inne på. Han förklarar att: ”IKEA är en by i sig 

självt”. Många hade hört mycket gott om IKEA och att det var en bra plats att arbeta 

på, vilket förklaras genom Elin: ”IKEA är en organisation som ligger alla svenskar 

varmt om hjärtat så när det kom till Kalmar var det självklart att söka”. Anna 

förklarar sina förväntningar med att: ”IKEA har varit ett av mina tre mål i livet, vilket 

jag ville uppnå”. Sandra och Simon hade förväntningar på att det skulle vara ett 

snällt företag med ett sunt tänk på sina medarbetare. Lovisa var rädd för att 

förväntningarna inte skulle uppfyllas då hon hade stora förväntningar och på att det 

var familjärt och för att Ingvar alltid varit en förebild för henne. När cheferna sedan 

blivit ledare har de flesta haft förväntningar på att få en ny utmaning och utvecklas. 

Flertalet påpekar att de ville ta mer ansvar, kunna påverka mer och få fler intressanta 

arbetsuppgifter. 
  
Vi går vidare och frågar om de anser att förväntningarna har uppfyllts av 

arbetsgivaren, vilket många tycker att de har. Gustav som egentligen tänkte söka ett 

annat jobb för det han studerat till och som inte hade så många förväntningar, 

förklarar att han vände i tankarna för att han fick se alla möjligheterna och att man 

blev investerad i. Emelie är inne på samma spår och känner att de har stämt då hon 

har fått testa mycket och känner att det är ett företag där man kan växa. Anna 

förklarar att: ”Det var ännu roligare än jag trott och den gemenskapen vi hade”. 
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Simon förklarar i sin tur att: ”Jag tycker nog de har överträffat faktiskt. Man säkrar 

värderingarna och det har funnits arbetsrutiner för hur man som ny chef ska hantera 

situationen samtidigt som man är noggrann med att upprätthålla värderingarna”. 

Sandra menar på att det har varit svängningar men att förväntningarna på det stora 

hela har uppfyllts. Hon menar också att det har funnits en period då man som ledare 

inte kunnat stå bakom allt och då det har varit stor omsättning på personal men att 

man hittat tillbaka till det senare. Grundtanken för personalpolitiken, menar hon, 

finns alltid där ändå på något sätt. Elin anser att förväntningarna som hon hade på 

värderingarna och visionen har stämt överens, vilket har varit viktigt för att hon 

stannat så länge. 
  
Därefter ställer vi frågan om arbetsgivaren någonsin brutit vad de har lovat där vi får 

höra från Erik att IKEA inte är ett sådant företag som brukar bryta löften samtidigt 

som att man redan från början när man pratade om utveckling var tydlig med att det 

hänger på individen, vilket också Malin och Jennie menar på och flera andra. Dock 

lyfter Gustav upp att en nackdel med att IKEA är en så föränderlig organisation även 

om han också ser det som positivt, är att uppdragen ibland kan rivas upp gällande 

vad som är sagt muntligt. Oskar menar också att är det något man är oense om, kan 

man alltid gå tillbaka till vad värderingarna står för och då betyder det också något 

för den andra parten, vilket är en trygghet. Generellt tycker cheferna att IKEA är 

väldigt bra på att hålla det de lovar. Därmed går vi vidare till frågan hur de skulle 

känna om arbetsgivaren bröt ett löfte där de flesta sa att de beror på vilket löfte det 

skulle gälla. Skulle det vara något stort eller som var av vikt för dem personligen, 

skulle det vara en större besvikelse då man känner att man har förtroende till 

varandra. Sandra menar att, skulle det svänga för mycket kring organisationens 

värderingar och personalidén, tror hon inte att hon skulle trivas och känna sig lika 

bekväm längre. 

 

4.4.4 Utvecklingsmöjligheter 
 
4.4.4.1 Möjligheter till kompetensutveckling 
Vi går vidare i intervjun och frågar hur de upplever möjligheter till 

kompetensutveckling i organisationen där samtliga chefer talar om att det finns 

många olika möjligheter. Utvecklingen är dock deras eget ansvar. Emelie förklarar 

bland annat att det finns olika ledarskapsprogram, man kan lära sig nya 
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ansvarsområden och byta tjänster. Elin är tydlig med att det finns ett bra organiserat 

koncept där man pratar om ens utveckling i alla utvecklingssamtal, vilket många 

poängterar. Oskar förklarar att möjligheterna är bra men att begränsningen ligger hos 

honom själv då varje individ har eget ansvar för sin utveckling på IKEA. Han har 

samtidigt en chef som stöttar honom i att ta tag i olika bitar för att utvecklas. Dock är 

han dålig på att ta sig tid till det då den dagliga verksamheten tar mycket tid. Jennie 

poängterar också tidsbristen men anser att man lär sig mycket i vardagen. Erik 

förklarar att det kluriga är att veta vad man behöver kompetens i men att det finns 

väldigt bra hjälpmedel såsom interaktiva utbildningar och genom kollegor. 
  
Vi går vidare och frågar huruvida det är viktigt för dem där bland annat Anna svarar 

att det är viktigt för att man ska kunna känna sig trygg i rollen, vilket också Simon 

menar på. Samtidigt menar han att det är viktigt för att man ska kunna fortsätta växa 

och utvecklas. Emelie förklarar att hon aldrig vill stå stilla och därför är det viktigt 

och hon känner att hon alltid vill förstå och lära sig nya processer och 

arbetsuppgifter. Erik menar att det är viktigt för att skapa motivation för sig själv i 

sitt arbete. Anders tycker det är viktigt och han har förklarat att hans första var svår i 

organisationen men att han då fick stöttning av chefer i sin utveckling. Flera av 

cheferna menar sammanfattat att det är viktigt för att man inte ska stå still i sin 

utveckling och inte känna att man kommer framåt. 
  
På frågan om de upplever att det är viktigt för att de ska stanna i en organisation, 

svarar flertalet att det är det. Emelie menar återigen på att det är viktigt för att hon 

inte ska bli rastlös och har ett förtroende till IKEA för att hon tillåts växa, vilket Elin 

också är inne på och Sandra tillägger att det är viktigt för att hon aldrig vill bli för 

bekväm. Emelie tycker att det är viktigt att hon får göra nya saker, vilket gör att hon 

stannar på företaget. Det är även Johanna inne på och vill inte stå stilla då hon vill ha 

personlig utveckling, utmanas och kunna hjälpa kunder bättre. Vidare menar hon att 

det är viktigt att man har tillgång till att diskutera sin utveckling med både HR och 

närmsta chefer och att man har möjlighet att sköta det. Anders menar i sin tur att för 

att arbetet ska vara roligt och för att man ska vilja stanna, är det viktigt att man har 

rätt kompetenser och förstår sitt arbete. Det är viktigt att arbetsgivaren har de 

verktygen för att man ska vara trygg i sitt arbete även om man förstår att det inte 

alltid finns hur många utbildningar som helst, menar Gustav och att det därmed är 

viktigt för att man ska vilja stanna. Simon upplever att han tidigare inte reflekterat 
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över vikten av det för att vilja stanna förrän han kom hit men menar nu på att man 

satsar väldigt mycket på det här, vilket han känner sig bekväm i. Han förklarar att 

han delar vikten av det och att det blir en lärdom och utmaning i det. Därmed anser 

han att han förstår att det numera är viktigt för honom för att han ska stanna. Oskar 

förklarar också att det är viktigt men tillägger att det finns två olika vägar där både 

det dagliga lärandet och ”ren och skär” utbildning ingår. Malin menar på att man får 

otroligt mycket utav att ha möjlighet till det då det bidrar till passion och ett driv. 

Hon menar på att det leder till att hon får mer kunskap och perspektiv och att det 

därmed är viktigt för att vilja stanna. Lovisa poängterar att det är viktigt för att vilja 

att stanna då hon tycker det är viktigt för hennes utveckling, ledarskap och hur hon 

ska bemöta och hjälpa medarbetare i deras utveckling. Samtidigt menar Erik att det 

kan vara en “nyckel” till att man stannar en längre tid även om det inte är det primärt 

viktigaste, vilket människorna runt omkring honom är. Intressant är att Anna menar 

på att just utbildning kanske inte är det viktigaste för att hon ska stanna utan att hon 

känner att hon utvecklas och kan utveckla andra. Däremot förklarar hon att hon inte 

vet hur hon hade sett det om arbetsplatsen inte hade haft möjlighet till det och hur det 

hade påverkat då. 

 

4.4.4.2 Möjligheter till karriärutveckling 
Vi gick vidare i intervjun med frågor om utveckling men fokuserade nu på 

möjligheterna till karriärutveckling på IKEA Kalmar och IKEA i stort. Svaren vi fick 

visade på att organisationen ger många möjligheter för sina anställda. Även de som 

inte siktade på att avancera uppåt i sin karriär, och som var relativt nyanställda, 

bekräftade att möjligheterna finns. Anders sa: ”Min strävan för att klättra är liten för 

att jag har gjort mycket i mitt liv. De finns men jag tror att jag själv trivs bra i rollen 

som jag har idag”. Många chefer menade att möjligheterna berodde på IKEA:s 

storlek och dess empati i att utveckla sina medarbetare, under förutsättning att de 

visar att det verkligen vill, vilket Johanna utvecklar: ”Absolut. Det är ett av de 

företagen som finns där du har störst chans att göra en massa olika saker. Både 

bredda sin kompetens, byta jobb och befattning”. Lovisa menar i sin tur att om man 

visar att man har viljan vill och lever det i vardagen, syns det. Oskar förklarade att 

det inte finns några begränsningar och anser att man har blivit bättre på att hitta 

talanger. Han själv har till exempel blivit headhuntad till två andra roller i andra 

varuhus och tycker att det är en trygghet att företaget gärna ser att chefer jobbar sig 

igenom organisationen. Han förklarar att de rekryterar relativt lite chefer utifrån som 
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inte gått igenom IKEA. Oskar poängterar att det är fascinerande att chefer som 

jobbar på större bolag på IKEA kommer ut och gör praktik på varuhusen varje år för 

att man aldrig ska tappa förankringen i det verksamheten gör. 
  
Karriärutveckling var däremot inget som kom av sig självt. Flera av cheferna 

påpekade att om man vill gå vidare eller klättra i sin karriär, ligger det på ens eget 

ansvar att ta reda på vad som krävs, vem man ska fråga och hur man ska göra. Dock 

har man stöd av sina chefer. Flera sa att möjligheterna beror mycket på vad man är 

för person. Om man är driven, bra på det man gör och visar att man vill avancera, 

finns det inga hinder och obegränsade möjligheter. Det visas genom Malin som 

förklarar: ”Jag skulle säga att det finns oändliga möjligheter och att allt hänger på 

sitt egna sätt att vara och sitt agerande”. Gustav tillägger: ”Det är ju väldigt många 

som har börjat smått och kommit väldigt högt upp. Det finns många historier när 

man träffar koncernchefer som började på mattan någon gång i tiden. Så jag skulle 

säga, ligger du väldigt nära IKEA:s värderingar, är öppen och samtidigt har en 

fallenhet och driv med någonting, mot ledarskap eller som specialist och har bra 

chefer runt dig som uppfattar de signalerna, har du väldigt bra chanser. Och är 

flyttbar”. Samtidigt menar Gustav att de möjligheterna han förstod fanns när han 

började, gjorde att han vände och blev kvar. Att prata om resorna man gör är något 

som sker när man möter chefer och då presenterar man resan man har gjort i 

företaget. Han menar att då förstår man verkligen vilka resor människor gör. Lovisa 

förklarar: ”Jag tror nog att det handlar om att visa intresse. Om man vet vad man 

vill, då är det enklare att gå den vägen. Då är det enklare att hitta personer som man 

ska ta kontakt med”. 
 

Cheferna förklarade att det hänger mycket på den egna prestationen, att verkligen 

visa att man vill, kan och har drivet för att avancera och utvecklas. Geografiska 

faktorer som påverkar möjligheterna till karriärutveckling utanför IKEA Kalmar kom 

upp. När Sandra fick frågan ställd om möjligheterna till karriärutveckling, svarade 

hon: ”Det tror jag handlar mycket om hur flyttbar du är. Jag tror att om vi pratar 

karriär upp ett steg. För mig nu när jag är på avdelningschefsnivå så blir nästa 

funktionschef. Det är begränsat antal platser och folk som inte är så flyttbara sitter 

där. De blir kvar ett tag. Så vill man uppåt så måste man vara beredd att flytta”. 

Vissa av cheferna var inte beredda att flytta för att byta positioner i och med den 

geografiska begränsningen. De få som var flyttbara däremot uppvisade ett stort 
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engagemang och driv just för att nå sitt mål att komma utomlands inom IKEA och 

visade en stark uppskattning till att företaget kunde förse dem med den möjligheten. 
  
Karriärutveckling innebar inte bland cheferna att enbart klättra i hierarkin eller 

avancera utomlands, utan också möjligheten att få testa nya saker. Karriärutveckling 

för cheferna kunde även vara att byta till en annan avdelning. Ett exempel är att byta 

från vardagsrum till kök. Sandra förklarar att: ”Det är inte viktigt att jag ska uppåt. 

Jag tror mer att arbetet ska vara utvecklande. Sen vill jag kunna bestämma själv. 

Köra på mitt sätt och på mina villkor. Den friheten blir större ju högre upp du 

kommer. Får mer svängrum. Sen så mer att man ska känna att det är något nytt och 

utmanande, att man lär sig nya saker. Och vilket håll det är. Men just upp är inte 

särskilt viktigt”. Sandra menar också att möjligheterna är fascinerande och så fort 

man börjar känna sig trygg, finns det nya utmaningar och ingen som håller en 

tillbaka. Hon menar att det bästa under hennes resa har varit nya utmaningar. Skulle 

utmaningarna ta slut menar hon, skulle det vara en faktor till att lämna även om 

värderingarna och kulturen är viktiga till att hon stannar. Bland det som betyder mest 

till att hon stannar är just att hon känner att hon kan utvecklas. 
 

När vi ställde frågan om företaget var bra på att förmedla information om att 

möjligheterna till karriärutveckling fanns inom IKEA, både i Sverige och 

internationellt, men att det ligger mycket på eget ansvar, fick vi olika svar. Gustav 

menar att företaget i sig inte har varit det bästa på att förmedla informationen, utan 

att han har förstått mer indirekt genom sekundärkällor som har berättat om sin karriär 

på IKEA. Jennie tyckte att det var tydligt men kunde inte sätta fingret på hur det var 

tydligt och förklarar att vill man utanför Kalmars varuhus, får man själv söka det 

men man kan ta hjälp av HR-avdelningen. Det är tydligare för hur man kan röra sig 

inom varuhuset. Anna lutar åt samma håll och säger: ”Lite både och skulle jag nog 

säga. Men det handlar ju återigen om att använda rätt verktyg, men vi har ju faktiskt 

en HR-avdelning och vi har ju massor med olika hjälpmedel runtom, inom IKEA. Så 

det handlar nog mer om att gå till rätt källa”. Andra säger att det pratas om det hela 

tiden, att det uppmuntras att vara ärlig om man vill förflyttas eller avancera. Johanna 

säger: ”När man har utvecklings- och prestationssamtal pratar man om just det här 

med att flytta och vad man vill framåt. Hur året kommer att se ut och så vidare”. 

Malin tycker definitivt att det har varit tydligt och säger: ”Det är i våra värderingar. 

Att vi har så tydliga värderingar till att ta ansvar”. 
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Något som framstod i intervjun med Anna var att IKEA var stöttande av medarbetare 

som vill utvecklas. Anna förklarade att det är en av styrkorna. Hon förklarar: ”Om 

det är så att jag vill vidare inom IKEA då förutsätter jag ju, men även faktiskt de som 

säger att nej, jag känner faktiskt att det här är inte min arbetsplats, jag vill gå vidare 

utanför IKEA, så tycker jag faktiskt att det är ett företag som är väldigt stöttande i 

det och förstående”. Oskar är inne på samma spår och att förklarar att det är positivt 

att man är utbytbar och att det finns en annan som man kan kliva in i rollen. Det gör 

att han känner sig trygg i att kunna byta roller. 
  
När vi ställde frågan om möjligheter till karriärutveckling var väsentligt för att de 

ville stanna, svarade så gott som alla att det var det. Erik menar att det är viktigt att 

möjligheten finns för att veta att man kan testa nya saker. Han säger: ”Det hade känts 

jättejobbigt om man redan nu visste att efter den här rollen jag har idag kan jag inte 

utvecklas mer eller kan inte ta ett steg åt något håll”. Emelie förklarar: ”Jag upplever 

inte att karriärutveckling behöver vara just på IKEA men sen vet jag ju om att här 

finns det väldigt mycket möjligheter och det är klart att det ökar chansen till att man 

stannar för att jag vet att jag kan jobba med nästan vad jag vill. Sen är det ju ingen 

som vet vad framtiden bär”. Även för de som kanske inte sökte en karriär i form av 

att förflytta sig utanför varuhuset eller byta en position just nu, var det motiverande 

att veta att man kan om man ändrar sig i framtiden. Jennie beskriver det som: ”Ja, 

men det har det nog. För min personlighet så har det nog det. För jag hade nog, men 

det här är ju så stort så här kan man ju liksom flytta på sig. Men hade det varit ett 

litet företag då hade jag nog tröttnat. Jag behöver nog ha de här valmöjligheterna 

tror jag”. Gustav stärker Jennies påstående och menar att i och med att han söker 

trygghet i sitt liv, vill han inte avancera eller flytta nu. Han säger att han har lekt med 

tanken på att flytta till ett varmt land med sin fru när barnen har flyttat från huset. Att 

då arbeta på IKEA som kan ge honom den möjligheten, är en morot som gör att han 

arbetar kvar, ifall intresset vaknar senare. Han menar även att han är en 

trygghetsmänniska då han heller inte bytt position så ofta även om han vill utvecklas 

där. Anna menar också på att möjligheterna är viktiga för att det är en trygghet om 

något förändras i livspusslet. Martin säger: ”Ja, jag har varit på IKEA i 16 år”. Han 

menar att det viktigaste är inte att göra karriär utan ett bra jobb. Man kanske inte 

måste utvecklas uppåt alltid och menar att även om han inte vill byta position nu, är 

det bra att veta att möjligheten finns att röra sig mellan avdelningar. Erik håller med 
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och förklarar att det viktigaste inte är att klättra uppåt utan att få röra sig mellan olika 

forum och få prova på olika saker. Andra chefer var inte intresserade av att göra 

karriär utanför varuhuset just nu men uppskattade ändå att möjligheten fanns. Simon 

förklarade: ”Karriär absolut är väl en viktig del för mig men om den behöver ske 

internationellt eller nationellt är av mindre vikt just nu. Men möjligheten att växa är 

ju ändå en viktig aspekt, att man får prova nya saker, nya utmaningar”. Malin menar 

att en stor del i att hon stannar är utvecklingsmöjligheterna och också att det är det 

som hon redan från början säger har varit det bästa under hennes resa. 
 

Det framkom också intervjuerna det fanns en begränsning om man vill utvecklas 

utanför varuhuset då några chefer som var några år äldre, inte var lika intresserade av 

att flytta. Några yngre chefer var öppna och ville utvecklas med IKEA utomlands. 

Lovisa, som är under medelåldern på de som vi intervjuade, svarade: ”Ja, det är det. 

Det är viktigt”. Utöver detta, menar Lovisa på att hennes mål med IKEA och hennes 

förväntning med det var att få komma utomlands. Hon har alltid velat in på en 

organisation som har internationella möjligheter. Hon menar också på att alla 

möjligheterna gör att hon trivs och går till arbetet motiverad varje dag. 

Karriärmöjligheter är viktiga för medarbetarnas önskan att stanna kvar inom 

organisationen, oavsett om de strävar efter att byta position som de har idag eller 

inte. De som siktar på att komma utomlands är det mest relevant för att det finns 

möjligheter till det. De chefer som är mer nöjda i sin position idag, anser ändå att det 

är viktigt att det finns en möjlighet att röra sig nationellt och internationellt ifall de i 

framtiden skulle bestämma sig för det. 

 

4.4.4.3 Deras relation till varumärket och företaget 
Vi gick vidare i intervjuerna och frågade varför cheferna arbetar i denna organisation 

och även kring organisationskultur som har visat sig vara viktigt för samtliga chefer. 

Många lyfte även upp här, som de gjort tidigare, att utvecklingsmöjligheterna var 

viktiga i denna fråga. På frågan varför de arbetar i organisationen förklarar flertalet 

att de känner sig hemma när de kommer till arbetsplatsen och med företaget, vilket är 

viktigt för att de ska stanna. Gustav förklarar att han arbetar här för att han känner sig 

hemma här och att det kändes som att man hittade hem när han började där. Han 

menar att det beror på strukturen, öppenheten och att det inte finns ”några chefer på 

höga hästar”. Erik instämmer och förklarar att närheten till alla människor oavsett 

vad man har för position är det viktigaste. Johanna är också inne på att hon känner 
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sig hemma och att organisationen passar henne som person och att den är prestigelös. 

Gustav menar att det är en bra organisation att växa i. Lovisa förklarar på att hon 

arbetar i organisationen för att hon hör hemma här och delar allt IKEA står för. Hon 

säger att det är speciellt att arbeta här om hon jämför med andra ställen hon arbetat 

på. Dock är det svårt att förklara vad som är speciellt då hon menar att det inte riktigt 

går att ta på utan man kan bara dela resan och upplevelserna med de som varit med. 

Hon säger: ”Det är väldigt speciellt innanför de här väggarna”. Det bästa tycker hon 

är helheten av organisationen och att IKEA som varumärke är starkt i och med att 

alla vet vad IKEA är var i världen man än befinner sig. När folk har den bilden att 

IKEA känns som ett bra företag, blir hon stolt. Malin tillägger: ”Så fort jag sätter 

mina fötter här, känner jag att det är här jag ska vara. IKEA ger en sådan 

trygghetskänsla”. 
  
Oskar förklarar att han arbetar i organisationen för att de har en jättestark personalidé 

och starka värderingar som han menar på är en trygghet att man står för det. Han 

lyfter upp att personalen betyder någonting och att IKEA pratar om den som 

organisationens viktigaste resurs. Han förklarar också att det är viktigt att 

värderingarna betyder någonting, vilket de gör. Det finns en balans mellan 

medarbetare och företag i form av vinst. Han säger även: ”Jag tycker det finns en 

trygghet i att vi inte är ett börsnoterat företag och det finns inga kortsiktiga vinstmål. 

Det finns en helhet i att IKEA som stort ska gå bra”. Samtidigt lägger han till att det 

är viktigt att de rekryterar personer med samma värderingar, vilket gör att: ”Vem jag 

än hamnar med på lunch eller en fika är en trevlig människa”. Just att människorna 

är det viktiga menar också Erik, vilka beskrivs som ödmjuka, öppna och måna om 

andra. De påverkar också honom dagligen i arbetet genom att lyfta hans potentialer 

och att man blir utmanad men också att han kan göra detsamma tillbaka. De har varit 

viktiga genom åren då han fått träffa på många olika människor som arbetar på 

IKEA. 
 

Sandra är också inne på personalpolitiken i denna fråga och att det är det som gör att 

hon arbetar där. Hon benämner vidare IKEA som ett “schysst” företag som är snäll 

mot inte bara medarbetare utan även leverantörer. Hon förklarar: ”Jag tycker det är 

trevligt med ett företag som tar ansvar, för omgivningen, miljön och för människor”. 

Malin poängterar att företagets storlek också gör att de kan göra mycket gott utifrån 

hållbarhetsperspektivet för framtiden och kommande generationer. ”Att känna att 
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man kan vara med och påverka i ett sånt företag är för mig en stor inspiration och 

drivkraft”, säger hon. Anna är också inne på samma spår och förklarar att det känns 

som ett privilegium att både kunna påverka någons vardag men även allt IKEA gör 

globalt med initiativ angående miljön, barn eller vuxna som har det svårt, gör att hon 

känner en stolthet för att få arbeta med företaget. ”Det gör att jag blir lite rörd”, 

säger hon, vilket även Johanna är inne på. Samtidigt menar Anna att det sociala 

engagemanget har blivit viktigare för henne och att organisationen har börjat 

integrera människor i arbetslivet, vilket gör att hon har blivit ödmjuk inför IKEA:s 

initiativ till det. ”Då blir det spot on, tycker jag”. Martin tillägger att Ingvar 

Kamprads testamente inspirerar honom väldigt mycket och är stolt över det och över 

att de hjälpte till att möjliggöra att människor kunde starta upp ett hem när 

flyktingströmmen kom 2015. ”Jag är stolt över att jobba på IKEA och det har blivit 

en del av ens identitet”, säger Martin. Jennie menar på att hon arbetar i 

organisationen för att hon gillar Ingvar Kamprad och hans värderingar och att de 

ligger till grund i allt. Visionen är den som gör att hon arbetar där men även beroende 

på hur organisationen startade. Hon upplever kulturen och visionen hela tiden då 

värderingarna sitter i allt de gör, vilket Gustav också menar på. Jennie förklarar: ”De 

sitter nog lite i väggarna”. Visionen var även viktig för Anna och Jennie samtidigt 

som Jennie och Lovisa tycker det är fascinerande och viktigt var organisationen 

kommer ifrån och hur det hela började. Johanna menar att hon arbetar där för att hon 

är stolt över värderingarna och står bakom alla. Det viktigaste för henne är 

tillsammansskapet de har genom värderingarna, att man hjälps åt och är prestigelös. 

Simon menar att värderingarna, affärsidén och IKEA:s storlek och effekt och den 

möjligheten de har att påverka resten av världen, är viktigast. För Elin var däremot 

hennes passion för sortimentet och att möta nya människor som är viktigt för att hon 

arbetar för denna organisation. Det ger henne kraft i hennes dagliga arbete och hur 

hon leder sina medarbetare. Samtidigt säger Elin att just att hon kan påverka mycket 

och får vara med och samarbeta och är fantastiskt inspirerande. Anders menar också 

att värderingarna stämmer överens med hur han trodde att de skulle vara när han 

sökte sig till företaget då han hade hört mycket gott om företaget. Han ville arbeta 

här för att prestera och vara lojal. Han arbetar för denna organisation för att 

människor här litar på honom och att han har fått förtroende här. 
 

Vi ställde också frågan vad som var det bästa med att arbeta i organisationen, där 

Johanna svarade att det är att man får chansen att utvecklas och ta ansvar där Martin 
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tillägger att man får förtroendet som outbildad att driva en business på 80 miljoner. 

Oskar menar att det är hur man ser på sin personal som även Jennie och Simon 

tycker. Simon tillägger att det är ett sunt gällande människor och vad man gör, vilket 

blir en trygghet för honom. Jennie utvecklar att man tänker på medarbetarna i det 

stora hela genom friskvårdsbidrag, pension, bonusar, etcetera. Sandra hävdar också 

personalpolitiken men även utvecklingsdelarna, att hon lär sig nya saker. Emelie 

säger likt innan att det inte är någon enmansshow, att tillsammansskapet är det bästa, 

vilket hon kan känna med sin avdelning, kollegor, funktioner och chef. Det är även 

Erik inne på och tycker att människorna är det bästa som påverkar honom 

kontinuerligt med att lyfta hans potentialer och att han kan göra detsamma. Gustav 

menar också på att det handlar om hur man är mot varandra, att det är människor som 

inte står över andra. För Anna var det som tidigare nämnt det bästa att man har 

möjlighet att förändra någons vardag och därmed visionen. Lovisa tycker att det är 

helheten, att hon känner att hon är stolt när hon pratar med andra. För Elin är det att 

allt grundar sig i visionen där hon hittar kraft till att leda medarbetare. Malin anser att 

det är glädjen på avdelningen där medarbetarna får ta ansvar. För Anders är det att 

han kan komma till arbetsplatsen och känna att det finns personer som har samma 

tankar och värderingar. 
  
På frågan om hur de upplevde organisationskulturen och om den var viktig för att 

cheferna ville stanna, svarade samtliga ja, vilket har visats i tidigare svar. Emelie 

lyfter också tillsammansskapet som de har på IKEA som viktigt för att hon arbetar 

där och känner att de är starka då. Hon säger: ”Det är liksom ingen one man show”. 

Anna poängterar också hennes möjlighet att påverka som är en del av kulturen som 

viktig. Martin säger vidare: ”För en annan som kommer från en enkel bakgrund, är 

jag glad att det inte springer runt folk i slips. Vi har enkla förhållningssätt till 

varandra”. Erik förklarar att även om kulturen var lite rörig till en början var man 

redan från början välkommen när man var ny. Han säger att i och med att strukturen 

ser ut som den gör på IKEA med att den är platt, öppen och det finns en närhet till 

alla anställda, är den viktig för honom. Han säger: ”Det finns inte någon hierarki på 

något sätt. Det är heller inte så att man aldrig sett VD:n. På IKEA har man fått 

möjlighet att träffa Sverigechefen till exempel”. Gustav förklarar: 

”Värderingsgrundande är kulturen. Mycket prat om det att man ska försöka få in det 

i det dagliga man gör. När man rekryterar är det högt på agendan”. 

Tillsammansskapet är likt som Emelie säger, något som är framträdande på IKEA 
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Kalmar hos de andra cheferna. Simon, Oskar och Emelie förklarar att det finns 

tydliga roller och förväntningar på varandra i organisationen. Oskar förklarar även: 

”Vad man jobbar med är ganska tydligt. Men man jobbar också tillsammans. Vi har 

något som heter kraftsamling där folk jobbar och hjälper till på logistik om vi har det 

tufft. Det är inte bara att man säger att Lisa, det är du som får lösa detta”. Lovisa 

menar dock på att värderingarna finns hos de flesta där men att ibland efterlevs dem 

inte alltid. Exempelvis är en utav IKEA:s värderingar Tillsammans som hon menar 

att det inte alltid finns en tanke bakom hos vissa. Samtidigt menar Elin att kulturen är 

föränderlig och att man har möjlighet att vara med och påverka i förändringar. Jennie 

förklarar även att man även känner av kulturen när man åker till andra varuhus eller 

organisationer inom IKEA. Då finns samma gemenskap, vilket andra chefer också är 

inne på även om många säger att just tillsammansskapet är stort i Kalmar. Jennie 

förklarar även att det går lite snabbt ibland och det byts chefer ofta, vilket gör att de 

inte alltid hänger med. Sandra anser att hon upplever den som bra och särskilt då 

man tänker både på anställda och företaget. 
 

På frågan om cheferna upplever att de har knutit an till organisationen med tiden, 

tycker samtliga att de har det. Det visas bland annat genom Emelie som förklarar: 

”Ja men det tycker jag. Min familj kallar mig IKEA-hjärntvättad och att jag är 

IKEAn och det kanske jag är efter all företagskultur och värderingar som vi jobbar. 

Var man än är och ser ett IKEA-varuhus så blir man nostalgisk och tänker att man 

jobbar ju faktiskt här”. Sandra menar att ju mer man lär sig om en organisation, desto 

närmare känner man sig. Hon förklarar även att det är svårt att tänka sig göra något 

annat nu då det känns som att hon är en del av IKEA. Enligt Oskar är IKEA ganska 

bra på att få anställda att identifiera sig med och bli en ambassadör för 

organisationen då det är en platt organisation och alla pratar med alla. Samtidigt 

förklarar han att öppenheten är viktig där som han tror beror på att de rekryterar bra. 

Martin menar dock på att han från början identifierade sig med det han trodde var 

kulturen och var det kommer ifrån men att en del saker som IKEA skapar nu, är 

något som han har svårare att identifiera sig med. Dock menar han att det inte är 

konstigt med tanke på hur IKEA expanderat de senaste åren. Lovisa och Emma 

förklarar också att i och med att man är delaktig, ansvarig och har fått påverka 

mycket under åren, har man kommit organisationen närmare. Elin tillägger: ”Vi är 

marknadsförare för IKEA vad vi än gör. Det märker jag när jag är hemma hos 

vänner och får frågor om inredning. Kulturen bär jag med mig privat och på jobbet”. 
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Gustav förklarar att man förstår värdegrunden med tiden bättre och att han kom ihåg 

när han träffade ödmjuka chefer under sin ledarutbildning som delade med sig av sin 

resa. ”Det var en ögonöppnare när någon högt uppsatt som man ser upp till kommer 

en nära. Det är viktigt”, säger han. Jennie menar också på att ju fler människor man 

träffar från organisationer, desto närmare kommer man organisationen. Erik säger 

också: ”Man har märkt att vissa av värderingarna även stämmer in på hur jag 

känner i det privata livet också. Jag gillar att organisationen är så platt för man har 

också möjlighet att peta på andras uppgifter och ha bra”. 

 

Samtliga chefer tycker det är viktigt att deras värderingar stämmer överens med 

organisationens de arbetar i och att det blir enklare för ens arbetssituation och för att 

man känner att det är där man vill vara. Gustav förklarar: ”De måste sitta där för att 

man ska få känslan av att man hittar hem”, som också Simon menar och tillägger att 

det är viktigt för att man ska kunna känna glädje och stolthet och stå för 

organisationen. Sandra poängterar: ”Jag tror att för mig själv så har jag vissa 

grundsaker som är viktiga för mig. Jag måste känna att de genomsyras av företaget 

för annars har jag svårt att stå bakom det”. Erik utvecklar: ”Jag tycker det är viktigt 

att man kan knyta an till företagets värderingar för då blir jobbet enklare när man 

ska ta beslut, kan luta sig tillbaka på dem. Det känns tryggt”. Lovisa menar: ”Jag 

tycker det är jätteviktigt. Jag känner inte att jag lämnar IKEA när jag går utanför 

dörren och det är därför jag kan vara en bra IKEA-ambassadör utanför jobbet 

också. Det är jätteviktigt för att man ska känna att man är stolt över sitt jobb”. 

Martin poängterar att det är viktigt att man känner att man kan leva värderingarna 

även om de är skrivna på papper. Att man håller vissa värderingar mer varmt än 

andra och att individer definierar dem olika. Anna är också inne på att leva 

värderingarna menar att det är också lite därför de fokuserar på att anställa individer 

som i alla fall delar några av värderingarna.  
 

Vi ställer frågan vad som betyder mest för cheferna för att de väljer att stanna inom 

en organisation där Anna tar upp att det är just kulturen och vad det är för typ som 

spelar roll. Det ska vara en organisation med öppet klimat med möjlighet att påverka 

och säga högt och lågt. För Erik är det människorna och närheten till dem i 

organisationen och ingen hierarki. Anders instämmer på människorna men tillägger 

att jobbet betyder också mycket för att man stannar enligt honom. Han säger: ”Det är 

ärligt och öppet här” och menar då mellan människor. Simon poängterar trygghet 
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och synen på människor, att det finns ett mänskligt värde. Gemenskapen lyfter Malin 

upp och utvecklingsmöjligheter och att man får ta ansvar och förtroende, vilket även 

Johanna tycker är viktigt. Martin tillägger att man aldrig blir riktigt färdig och 

utvecklas ständigt, vilket betyder mycket för honom. Förutom 

utvecklingsmöjligheter är det viktigt för Sandra att det är ett bra företag med bra 

värderingar. Det stämmer även in på Oskar som säger: ”Att jag trivs och har en 

utmanande och rolig uppgift. Jag älskar när det händer saker hela tiden”. Emelie 

säger: ”Ah men det är att jag trivs, att jag får vara mig själv och att jag får göra det 

jag vill göra”. Lovisa menar också att det är trivseln och att det är roligt som är det 

viktiga. För Gustav är det bra ledarskap, värdegrund och stimulerande 

arbetsuppgifter som är det viktiga. Jennie förklarar att det är hur ledningen styr, 

arbetsuppgifter och arbetsklimat och kollegor. 
 

På frågan vad som skulle få cheferna att lämna organisationen, svarar Lovisa att det 

skulle kunna vara om hon inte kände att hon utvecklas längre som även Sandra, Elin 

Simon och Erik är inne på och Malin som vill nå målet att komma utomlands. Sandra 

tillägger att det är viktigt att värderingarna upprätthålls som även Simon och Elin 

poängterar. Förändras både dem och hon inte utvecklas, kommer hon inte stanna. 

Martin menar att IKEA utvecklas hela tiden och ibland kan det gå fort och att man 

inte känner att man hinner med, vilket gör utveckling till både en styrka och svaghet. 

Oskar och Gustav hävdar grundbultarna i form av lön som aspekter som skulle göra 

att de lämnar. Emelie hävdar att det skulle kunna vara om hon känner sig mättad på 

IKEA och att arbeta med heminredning eller att hon inte utvecklas längre. Anna 

säger: ”Att lämna IKEA i stort… Då ska det vara något superwow jobb. Men det ska 

nog mycket till att jag ska lämna IKEA som företag även om jag lämnar IKEA 

Kalmar för andra utmaningar inom IKEA”. Jennie förklarar att det skulle kunna vara 

om hon hittar ett annat arbete där man arbetar vardagar och som innefattar fler 

utmanande uppgifter. Hon menar att lönen är lägre här men du kan också utvecklas 

på IKEA på ett annat sätt och har andra förmåner. Emelie förklarar även: ”Känner 

jag att nästa steg är på ett annat företag är jag ju inte främmande för att ta mig dit. 

Samtidigt vet vi ju också att många som provar andra företag kommer ofta tillbaka 

och det blir ju en varningsklocka för en själv att är det ens värt att något annat eller 

ska jag bara vara nöjd med att jag är på IKEA? För jag är väldigt nöjd med att jag 

är på IKEA”. 
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På frågan om cheferna skulle tycka det var svårt att lämna organisation, ser många 

chefer att det skulle vara svårt. Anna förklarar: ”I dagsläget för jag vet faktiskt inte 

vad jag skulle vilja göra utanför IKEA. Sedan har jag bytt uppgift ganska nyligen 

och det är många som säger att du är fortfarande kvar på IKEA och IKEA Kalmar. 

Men för mig är det ett helt nytt uppdrag och det är det som är det starka och häftiga 

med IKEA tycker jag”. Lovisa säger: ”Ja. Det gör jag för jag är rädd att jag skulle 

ångra mig”. Oskar menar att det skulle vara svårt för att han trivs bra och i och med 

att det finns få företag som har samma struktur som IKEA och hans roll finns heller 

på något annat företag. Han menar att det känslomässigt skulle vara svårt att lämna 

men även då hans studier inte längre är relevanta. Gustav menar att både 

värdegrunden och att han uppfyller allt han vill på företaget än så länge men också 

att organisationen har lösningar på arbetstider, skulle göra det svårt att sluta. Jennie 

förklarar att det skulle vara känslomässigt då hon varit där länge samtidigt som hon 

menar på att tryggheten i kollegorna och att IKEA är så stort, skulle göra det svårt. 
  
Vi ställer frågan om någon utav cheferna känner att de är bundna till IKEA och får 

då olika svar. Erik förklarar att det är kopplat till att man har roligt på arbetet och att 

det skulle krävas mycket om man skulle gå till ett annat företag då hade man velat 

veta väldigt mycket om det. Oskar är också inne på att det skulle krävas mycket för 

att ge upp det här även om han menar att det de gör här, inte är att rädda liv. Sandra 

förklarar: ”Nej, jag känner mig inte inte bunden utan det är mer för sitt eget man 

känner att man vill vara kvar. Jag har varit här i 12 år och man måste nog välja om 

man vill vara kvar hela livet. Man kan också bli för bekväm. Men jag känner mig inte 

bunden utan det är att IKEA är en del av mig. Man blir påverkad, hör man något om 

att någon på IKEA har gjort skattefusk eller en muta, tar man det lite personligt. Det 

är ens eget företag även om det sker i till exempel Ryssland”. Martin menar också: 

”Grundläggande är att ha mat på bordet men det är inget som gör att jag känner att 

jag måste stanna. Jag har snart jobbat större delen av mitt liv här. Att lämna IKEA 

är som att separera med en sambo.” Gustav menar i denna fråga att det inte finns 

något som gör att han känner sig bunden men att IKEA de senaste åren gärna vill att 

man stannar i sin position i 3 år då de satsar på en, även om det inte är skrivet i sten. 

Malin säger att hon känner att organisationen har satsat mycket på en och att hon har 

fått mycket förtroende genom utbildningar och andra resurser. Skulle hon välja att 

inte gå vidare inom IKEA, skulle hon känna att de har satsat mycket på henne och att 

det tar emot för att hon bryr sig om organisationen mycket. En annan aspekt som 
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framkom här var att man är relativt utbytbar då Lovisa, Jennie och Oskar förklarar att 

det finns andra som kan kliva in i rollerna på IKEA. Oskar menar att man kan visa 

mer uppskattning i att behålla just honom från organisationens sida men samtidigt ser 

han det som positivt och att det är en styrka i att man är utbytbar. Det ger en trygghet 

i att man kan byta roller och förväntas inte prestera från dag ett. Emelie menar att 

hon får stöd och ”pushningar” till det man ska nå men känner sig inte bunden av det. 

Att hon skulle känna sig bunden är dock i så fall genom den närhet och tillit hon har 

skapat till kollegorna. Anders menar också att kollegorna skulle vara svåra att lämna 

ensamma och att det kan göra att han känner sig lite bunden.   
  
På frågan hur organisationen arbetar för att behålla cheferna och om de aspekterna är 

viktiga för dem, fick vi olika svar. Jennie förklarar: ”På IKEA är ju ingen oumbärlig. 

Om jag skulle sluta nu, skulle det snabbt vara en ersättare på plats”. Hon menar 

dock att hon fått många möjligheter under sin resa men att det har avstannat då hon 

har fått en ny chef. Samtidigt är IKEA ändå duktiga på att utveckla sina medarbetare, 

säger hon. Anna, Emelie, Gustav, Simon, Sandra och Lovisa menar på att de 

möjligheter de har fått har varit viktiga. Det kommuniceras i en dialog med sin 

närmsta chef kontinuerligt och i utvecklingssamtal. Malin förklarar att hon upplever 

att hon får mycket bekräftelse från chefer och medarbetare men även förtroendet är 

viktigt, vilket även Elin och Emelie är inne på. Oskar är också inne på att han får 

uppskattning från sina chefer, att man utmanas och får möjligheter men menar att 

som företag gör man inte mycket för att hålla honom kvar. Erik, som har tagit på sig 

ett nytt uppdrag, säger också: ”Min egna vilja har varit att testa något annat och då 

har jag snarare upplevt att man vill stötta och supporta att jag ska få göra det och 

inte att du måste vara kvar här”. Martin säger att det inte gör så mycket mer då han 

som senior inte exempelvis kan gå någon mer utbildning. Emelie förklarar att man 

kan bli bättre på att fira framgångar med medarbetare då man ofta är bättre på att 

säga vad man ska förbättra. 
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5 Analys 
 
 
Vi kommer nedan presentera vår analys som vi gör av det tidigare empiriska 

materialet tillsammans med de presenterade teoretiska perspektiven. Detta kapitel 

inleds med en diskussion kring organizational commitment och psykologiska 

kontraktet, vilket sedan följs utav av kompetens- och karriärutveckling, employer 

branding och commitment och psykologiska kontraktet. Sist görs en avslutande 

diskussion. 

 
 
 

5.1 Inledande diskussion 
Vi inleder kapitlet med en kort tolkning av chefernas relation till IKEA i ljuset av det 

psykologiska kontraktet och organizational commitment. Vi gör även en mindre 

tolkning av deras arbetssituation då vi anser att det är av vikt för att förstå hur de 

trivs. Efter detta går vi över till tolkningen av de aspekter som vi tolkar har varit 

betydelsefulla för att utveckla commitment och upprätthålla psykologiska kontraktet, 

vilka är kompetens- och karriärutveckling men även employer branding innefattande 

organisationskultur. Samtliga delar kommer innehålla en genomgående tolkning av 

commitment och psykologiska kontraktet där organisationens perspektiv även delvis 

lyfts upp. Slutligen kommer vi att tolka det empiriska materialet kopplat till 

organizational commitment och det psykologiska kontraktet där organisationens sida 

också lyfts upp samt göra en avslutande diskussion av alla delar. Inledningsvis 

hävdar vi att cheferna har utvecklat organizational commitment gentemot 

organisationen, vilket kan förklara relationen som uppstår mellan anställd och 

organisation (Allen & Meyer 1990). Vi menar också därmed att det psykologiska 

kontraktet kan förklara relationen då individerna har och har haft förväntningar på 

organisationen (Coyle-Shapiro & Kessler, 2000). De flesta chefer har börjat med 

behovskontrakt, vilket har utökats med fler timmar och fast anställning som sedan 

resulterat i att de blivit ledare. Vi tolkar att deras commitment har utvecklats med 

åren under deras “IKEA-resa”.  
 

I dagens arbetssituation upplever vi att cheferna känner att de har mycket att göra 

och att vissa upplevde det som stressigt till följd av detta. Dock tolkar vi ändå 

cheferna som att de har en bra arbetstillfredsställelse. Vi tolkar det därmed att 
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commitment kan utvecklas ändå, vilket Clugston (2000) menar då commitment 

fungerar som medium mellan anställdas arbetstillfredsställelse och intentioner att 

stanna. Det tyder på att det finns andra aspekter hos cheferna som gör att de har en 

bra arbetstillfredsställelse och utvecklar commitment, vilket överväger stress. Vi ser 

därför att det är viktigt att upprätthålla denna arbetstillfredsställelse för att 

commitment ska fortsätta utvecklas (Freund & Carmeli, 2003). Därmed är det också 

av vikt att se till det som cheferna poängterade de ville förändra i sin arbetssituation 

där Sandra, Emelie, Gustav och Martin menade att arbetsuppgifter kunde tas bort 

från deras roll för att underlätta för dem då de leder till stress. Dock finns det enligt 

cheferna stöd från deras chefer i situationen, vilket också Perryer & Jordan (2005) 

och Freund & Carmeli (2003) anser är viktigt för att utveckla commitment. Vi 

kommer fortsättningsvis att göra en tolkning utifrån vad som har utvecklat 

commitment hos dem och hur en ömsesidig relation har skapats i det psykologiska 

kontraktet.  

 

5.2 Kompetensutveckling 
Vi har sett att samtliga chefer anser att det finns möjligheter till 

kompetensutveckling, vilket ses som positivt. Vi tolkar att det gör att det finns 

förväntningar på att organisationen ska erbjuda detta. Därmed är det viktigt att dessa 

upprätthålls, vilket Robinson & Rousseau (1994) förklarar är viktigt för att individer 

inte ska lämna. Vi har sett att cheferna tycker det är viktigt oavsett om det sker i 

vardagen eller mer formellt, vilket vi därmed tolkar som att de är träningsvilliga och 

vill utvecklas. Bulut & Culha (2010) menar att commitment ökar i detta fall, vilket vi 

anser går i linje med cheferna som är engagerade och vill utmanas. Bland annat Anna 

och Simon menar att det är viktigt för att man ska känna sig trygg i rollen, vilket går i 

linje med Nilsson et al. (2011) som förklarar att det leder till ökat välbefinnande och 

självförtroende (Nordhaug, 1991 i Ellström & Kock, 2008). Vi tolkar att det leder till 

att de blir mer kunniga i sin roll, vilket är något som Bulut & Culha (2010) menar. 

Samtidigt förklarar cheferna att det gör att de inte känner att de står stilla i 

utvecklingen, vilket de ser som viktigt. Därmed ser vi att det är viktigt för ett ökat 

välbefinnande på det personliga planet. Vidare ser vi även att möjligheter till 

kompetensutveckling leder till att cheferna vill lära sig mer, vilket Nordhaug (1991) i 

Ellström & Kock (2008) lyfter upp. Därmed ser vi att kompetensutveckling är något 

som är viktigt för att cheferna ska känna sig tillfreds i organisationen (Allen & 



  
 

78 

Meyer, 1990). Det blir därför också av vikt att det finns möjligheter, vilket Nilson et 

al. (2011) poängterar. Cheferna lyfter möjligheterna men att ansvaret för sin 

utveckling ligger hos dem, vilket Hallqvist (2005) menar är vanligare idag. Dock har 

vi sett att det kan vara svårt att ta sig tid till det, vilket vi menar på kan förbättras från 

organisationen då chefer förklarat att de har en arbetssituation med många uppgifter. 

Kock & Ellström (2011) menar att det är viktigt att det återfinns tid till 

kompetensutveckling och reflektion, vilket vi därmed ser som viktigt för att deras 

kompetensutveckling och för att det även ska få betydelse för dem. Erik och Anders 

förklarade att IKEA låter anställda växa i rollen, att man inte förväntas kunna allt 

från dag ett, vilket vi tolkar som en trygghet för deras utveckling. Vi menar även att 

möjligheter till det alltid är viktigt då vi tolkar Anders som att det kan vara svårt att 

komma in i en roll. Dock tolkar vi, likt tidigare, att det har funnits stöd till det. 
 

Ismail (2016), Costen & Salazar (2011) och Lee & Bruvold (2003) förklarar att 

kompetensutveckling kan leda till att man stannar. Sandra, Johanna, Emelie, Malin 

och Elin har poängterat att det är viktigt just för att de inte ska bli rastlösa, vilket vi 

tolkar har betydelse då deras personliga utveckling är viktig. Vi ser att 

kompetensutveckling kan göra att de utvecklar commitment till organisationen då 

dem uppfattar att de investerar tid och resurser i dem, vilket Lee & Bruvold (2003) 

menar utvecklar commitment. Simon reflekterade tidigare inte över vikten av det 

men ser nu att det har betydelse. Vi tänker därmed att det har fått större betydelse då 

han faktiskt uppfattat att organisationen investerar i det. På grund utav detta är det av 

vikt att erbjuda kompetensutveckling, vilket Benson (2006) förklarar är allt viktigare 

med dagens rådande anställningar. Vi menar även att det är viktigt då vi sett att 

chefer inte haft tillräckligt med kompetens i rollen även om de vet att det är eget 

ansvar. Lovisa lyfter att det är viktigt i hennes arbete för att hon ska kunna leda, 

vilket vi menar kan leda till större självförtroende i sin roll som även Gustav och 

Simon poängterar (Nordhaug, 1991 i Ellström & Kock, 2008). Därmed ser vi att det 

är viktigt att man känner att man klarar av sin roll och utvecklas i den för att vilja 

stanna. Emelie förklarar att det är viktigt för hon har ett förtroende till företaget just 

för att hon tillåts växa, vilket vi hävdar leder till en mer dynamisk relation mellan 

parterna (Lee & Bruvold, 2003). Att hon fick möjligheter till att utvecklas när hon 

kände att hon inte fick andra tjänster, ökade hennes engagemang. Ellström & Kock 

(2008) förklarar att kompetensutveckling leder till ökat engagemang, vilket är viktigt 

för att vilja stanna. Just ökat engagemang tolkar vi är framträdande hos cheferna då 
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de ständigt vill lära sig nya saker och utvecklas på arbetet. Därmed ser vi att 

kompetensutveckling är viktigt för att man ska känna sig tillfreds med organisation, 

vilket också resulterar i att man blir mer lojal och vill stanna (Costen & Salazar, 

2011). 
 

Samtidigt menar Anna att det inte är det viktigaste för att hon ska stanna men menar 

ändå att hon inte vet hur hon hade känt om de inte hade erbjudit det, vilket även Erik 

poängterat och menar att det kan vara en ”nyckel” till att man stannar en längre tid. 

Vi tolkar därmed att det ändå är av vikt att organisationen erbjuder det då det leder 

till personlig utveckling enligt Nordhaug (1991 i Ellström & Kock, 2008) och det 

trots allt är viktigt för dem. Det kan också vara så att kompetensutveckling därmed 

har en indirekt påverkan på viljan att stanna och att det därmed minskar risken att de 

lämnar (Lee & Bruvold, 2003). Det då det ökar commitment, vilket ökar viljan att 

stanna. Vi tolkar också att IKEA är bra på att möjliggöra kompetensutveckling då 

cheferna pratar om att lära sig både genom formella utbildningar och i det dagliga 

lärandet, vilket Nilsson et al. (2011) lyfter upp som en utav förutsättningarna till det. 

Vi tolkar att det gör att cheferna känner tacksamhet som också gör att de vill stanna, 

vilket Ocen et al. (2017) poängterar. I och med att det också finns många möjligheter 

till att utveckla sin kompetens, tolkar vi att det skulle ha betydelse för cheferna om 

de försvann då det skulle vara en stor skillnad på vad organisationen erbjuder. Vi ser 

också att cheferna i deras resa är tacksamma och nöjda över den, vilket vi hävdar 

beror på att de har fått möjligheter till att utveckla sina kompetenser. Vi tolkar att de 

är nöjda med kompetensutvecklingen överlag, vilket vi menar har en koppling till att 

känna affective commitment. Newman et al. (2011) förklarar att 

kompetensutveckling leder till både affective och continuance commitment. Vi gör 

tolkningen att cheferna känner att de vill arbeta i organisationen och mår bra av att 

vara en medlem av den då de förklarat att de är är tacksamma för utvecklingen de får 

och berättat om sin positiva syn på organisationen (Meyer & Allen, 1997). Vi menar 

då att kompetensutveckling utvecklar affective commitment (Newman et al., 2011). I 

och med att cheferna berättat om hur stolta de är över organisationen, tolkar vi att det 

gör att det är där de vill utveckla sina kompetenser och för att bidra till företagets 

utveckling. När det kommer till HR-chefen, ser vi att det finns en samsyn från IKEA 

och cheferna över att det är individens eget ansvar för sin utveckling och att cheferna 

har varit medvetna om det under en längre tid. Vi tolkar det som viktigt för att 

förväntningarna ska upprätthållas och commitment ska utvecklas (Rousseau, 1990; 
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Freund & Carmeli, 2003). Vi tolkar också att förväntningarna upprätthålls och 

kommuniceras i utvecklingssamtal där parterna diskuterar om vart individen står i sin 

utveckling. Cheferna har även lyft upp att deras chefer är viktiga i deras utveckling 

och som stöd, vilket vi ser av vikt för att commitment ska utvecklas även om det är 

deras eget ansvar som Whitener (2001) och Rousseau (1995) poängterar. Slutligen 

ser vi kompetensutveckling som viktigt för att de ska känna ett välbefinnande i 

organisation, vilket är en av kärnpunkterna till commitment (Allen & Meyer, 1990) 

och att man stannar. Vi hävdar också att det är viktigt för att man bättre ska kunna 

involvera sig och bli en del av kulturen då man genom utveckling också förstår hur 

man arbetar och vad som är relevant där, vilket kan öka commitment. 

 

5.3 Karriärutveckling 
Vi går nu in på tolkningen av karriärutveckling för cheferna. Baruch (2004) förklarar 

att karriärutveckling kan ha olika betydelser, vilket vi kan se, och därmed ser vi det 

som subjektivt (Hallqvist, 2005). Att göra karriär innebar inte bara att få högre 

befattning och högre lön. Flertalet menade att en utveckling i karriären handlade om 

att hitta rätt arbetsvillkor eller utvecklas i den roll de är. Sanna sa exempelvis att det 

var viktigare att få nya utmaningar och en viss autonomi för att må bra. Därmed ser 

vi att det är av vikt att se att individer har olika syn på karriär för att kunna 

tillfredsställa dem, vilket Kraimer et al. (2011) förklarar. Sandra menade att den 

vertikala mobiliteten (Hallqvist, 2005) i varuhuset i Kalmar är begränsad, vilket 

kräver att de som vill förflytta sig främst kan röra sig horisontellt (Hallqvist, 2005) 

för att kunna utvecklas. Det kan enligt HR-chefen också vara svårt att avancera eller 

förflytta sig utomlands om man inte är funktionschef. Sandra påpekar att 

möjligheterna att nå funktionsrollen är begränsad. Vi tolkar det som att det är svårt 

att avancera vertikalt, vilket försvårar förflyttningen horisontellt utomlands. Vi tolkar 

därmed att chefernas utveckling av karriär mer handlar om självförverkligande. 

Johanna menar att IKEA har goda möjligheter till karriärutveckling och ser det mer 

som att göra flera saker, byta uppgift och befattning samt bredda sin kunskap. 

Därmed ser vi att karriärutveckling har en bredare definition. Precis som McDonald 

& Hite (2008) och Baruch (2004) menar har karriärutveckling utvecklats bland 

anställda till att innebära mer än vertikal mobilitet. Det gör att anställda har fler 

möjligheter till utveckling än att bara avancera och det verkar som IKEA har 

förutsättningarna för att kunna uppfylla dessa. 
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Precis som Chen et al. (2003) förklarar är betydelsen av karriärutvecklingen för 

anställdas önskan att stanna relativ beroende på ett flertal faktorer. Flera av cheferna 

såg karriärutveckling som en motivering till att stanna för att IKEA kan uppfylla vad 

de ser som deras primära utveckling av sin karriär. Det var bland annat att få flytta 

och arbeta utomlands, högre ansvar och frihet samt möjlighet till personlig och 

professionell utveckling. Exempelvis hade Malin och Lovisa som ett viktigt mål att 

komma utomlands, vilket vi tolkar som av vikt att uppfylla för att de ska stanna på 

IKEA. De Vos & Meganck (2008) menar att om anställda ser karriärmöjligheter och 

har förväntningar på det som en viktig del i deras psykologiska kontrakt, är det än 

viktigare att uppfylla det. Vi ser att karriärutveckling är en viktig del för cheferna då 

de har förväntningar på det, vilket gör att det för organisationen är viktigt att 

upprätthålla dessa. De chefer som var mer geografiskt låsta och inte lika flyttbara vad 

gäller att förflytta sig utanför varuhuset, ser möjligheterna till att byta roll utanför 

som en trygghet ifall de i framtiden är intresserade av det. Även om vi tolkar 

cheferna överlag nöjda i sin position idag, är det betydelsefullt att det finns möjlighet 

att byta position och utvecklas i varuhuset. Vi tolkar dock Anders som att han 

personligen inte är intresserad av att byta position i organisationen men vill 

utvecklas, vilket kan vara karriär i sig och att det är viktigt att erbjuda 

karriärmöjligheter till anställda för att de ska stanna. Samtidigt tolkar vi de chefer 

som inte var intresserade av att förflytta sig utanför varuhuset i Kalmar nu, att de 

ändå uppskattar att det finns möjligheter att utvecklas på varuhuset. Därmed ser vi 

även att innebörden av karriär kan också förändras över tid (Chen et al., 2003). 
  
Anna menar att livet kan förändras och att antingen hon eller sambon behöver flytta. 

Då är det en trygghet att IKEA förser henne med möjligheten att hitta jobb på ett 

annat varuhus, så gott som varsomhelst i Sverige. Det höll flera av cheferna med om, 

vilket tyder på att karriärutveckling inte bara inspirerar anställda till att stanna för att 

man på ett personligt plan vill utvecklas, utan möjligheten att flytta ses därmed som 

en trygghet då man inte blir bunden där man är. Vi menar att möjligheterna gör att 

cheferna känner att det finns stöd från organisationen (Kraimer et al., 2011), vilket i 

sig skapar trygghet hos dem. För flera av de mer etablerade anställda, har 

möjligheterna varit en viktig bidragande faktor till att de är kvar. Gustav sa att när 

han bestämde sig för att stanna på IKEA, trots att han utbildat sig till annat, insåg han 

vilka möjligheter som fanns och för Sandra är nya utmaningar en drivande faktor för 

att hon vill stanna. Chefer såg också på möjligheterna som en källa till respekt, vilka 
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ökade deras commitment till organisationen. De kände att det var viktigt för att 

IKEA som organisation tar hand om sina anställda. Därmed ser vi att det är viktigt att 

organisationen ändå erbjuder fortsatt utveckling genom exempelvis horisontell 

mobilitet för att anställda ska stanna. I och med anställdas varierande syn på 

karriärutveckling och att så många har valt att stanna, tolkar vi att IKEA har 

potentialen till flera definitioner av karriärutveckling (McDonald & Hite, 2008), 

vilket bidrar till de anställdas önskan att stanna (Chen et al., 2003). 
 

Vi tolkar även att i och med att IKEA erbjuder många olika tjänster och positioner, 

både i varuhuset, andra varuhus och bolag, har det en betydelse för att cheferna väljer 

att stanna. Kraimer et al. (2011) förklarar att interna karriärmöjligheter är viktiga för 

att anställda ska vilja stanna då det finns stöd för utveckling men det är också av 

betydelse att möjligheter matchar individens behov. Vi tycker oss se att i och med att 

de erbjuder olika tjänster och att det är individens vilja att utvecklas som är det 

relevanta och inte kunskapen, leder det till att cheferna ser många möjligheter och 

väljer att stanna då de kan utvecklas på olika sätt. Vi ser även att organisationen är 

stöttande och uppmanar anställda att byta roller, vilket vi tolkar som viktigt för att 

anställda ska våga och vilja göra det. Vi gör antaganden om att det i sin tur gör att 

anställda ser möjligheterna. 
   

Meyer & Smith (2000) förklarar att karriärutveckling har en positiv relation till 

commitment, vilket vi kan se utifrån cheferna. Flera av dem menar att när en 

arbetsgivare investerar resurser i deras utveckling, känner de en form av tacksamhet 

och en önskan att få ge tillbaka. Malin säger att det skulle vara svårt att lämna efter 

allt förtroende hon fått från IKEA, vilket flera av cheferna håller med om. Från det 

kan vi konstatera att karriärutveckling bidrar till vad Meyer & Allen (1997) 

definierar som affective samt normative commitment. Genom att utveckla sina 

anställda skapar IKEA en känsla av plikt, en obligation att ge tillbaka till 

organisation för vad de har fått, vilket går i linje med normative commitment (Meyer 

& Allen, 1997). Förtroendet och utveckling som IKEA:s erbjuder skapar känslor av 

tacksamhet och en önskan att stanna och göra karriär, vilket leder till att de utvecklar 

affective commitment. Vi hävdar att då de flesta chefer har haft olika positioner och 

gjort en resa där, är det just där de vill utvecklas och göra karriär. Det då de tycker 

om organisationen och känner sig involverade i den, vilket går i linje med affective 

commitment (Meyer & Allen, 1997). Samtidigt ser vi att exempelvis Jennie och 
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Emelie är öppna inför andra organisationer men vi gör ändå tolkningen att båda 

känner affective commitment till organisationen då de berättat att de uppskattar den 

mycket. Vi tolkar också Jennie som att det ständigt är av vikt att erbjuda olika typer 

av utveckling då hon nu känner att hon står still i sin utveckling och att 

kommunikationen om vart individen står behöver upprätthållas, där Rousseau (1995) 

poängterar vikten av kommunikation.  
  
Det psykologiska kontraktet påverkas av de anställdas möjligheter till 

karriärutveckling. Flera av cheferna hade förväntningarna att IKEA är en stor 

organisation med många möjligheter. De flesta anser att IKEA har lyckats bra med 

att bemöta förväntningarna och varit tydliga med att upplysa sina anställda om vad 

som förväntas av dem. Lovisa menar att det handlar mycket om att man har visat 

intresse och att man vill. Detta tolkar vi som att det psykologiska kontraktet ter sig 

mer av vad Rousseau (1995) kallar för relationellt kontrakt. Karriärutveckling kan 

här inte ses som ett enskilt utbyte mellan två parter utan att det är något som byggs 

upp över tid då båda parter investerar i det. Vi ser att cheferna förväntade sig 

möjligheter till karriärutveckling i olika former och att IKEA möjliggör det. I led 

med Hallqvist (2005) har de överlåtit ansvaret över karriärutvecklingen till anställda 

och har tagit en mer stöttande roll. Vi ser att alla chefer är införstådda i att ansvaret 

för deras karriär ligger hos dem, vilket skapar en förståelse för vad som krävs av 

båda parter i psykologiska kontraktet. Vi tolkar förståelsen som att kontraktet 

uppfylls från båda sidor och att det ökar viljan att stanna. Slutligen kan vi se att 

karriärutveckling kan betyda olika saker och att individer har olika behov. Vi tolkar 

det som en viktig aspekt för chefernas vilja att stanna. 
 

 
5.4 Employer branding och organisationskultur 
Nu kommer vi att tolka employer branding och organisationskultur i förhållande till 

vad cheferna sagt. IKEA är världskänd för sin kultur och verkar vara bra på att 

introducera anställda i varumärket. Emelie menar att flera skämtsamt säger att hon 

har blivit hjärntvättad. Flertalet av cheferna sa att företaget har blivit en del av dem 

själva och en plats som känns hemma. Vi fann flertalet faktorer som cheferna 

förknippade med varumärket och som arbetsplats. Drivande var att IKEA var en 

trygg och prestigelös arbetsplats som tar hand om sin personal med en stark känsla 

av gemenskap. Vi tolkar att visionen som är en del av företagskulturen (Mosley, 

2007), är viktig för att Jennie, Anna, Lovisa ska stanna och för Elin viktigast. Där 



  
 

84 

tolkar vi också att värderingarna är en del av visionen, vilket är av vikt för Simon och 

andra chefer. Under vårt besök lade vi märke till artefakter. På väggarna i varuhuset 

stod värderingarna, bilder på Ingvar Kamprad och hans testamente. Anställda hade 

liknande kläder och det var omöjligt att se skillnad på chefer och medarbetare. 

Artefakterna används för att belysa värderingarna och vad de står för (Hatch, 2002), 

vilka de anställda verkar ha tagit till sig under resan. Vi tolkar att en betydelsefull 

komponent av IKEA:s employer branding är dess organisationskultur. Vi hävdar att 

det är när man kommer in i en organisation som artefakterna får betydelse och att de 

hjälper till att förmedla IKEA:s värderingar. Detta även om cheferna har berättat om 

aspekter de tidigare visste om, om IKEA. Det viktiga menar vi också är att, även om 

värderingar står som artefakter runt om i varuhuset och dokument, man lever så och 

att det syns i hur man faktiskt beter sig mot varandra, vilket Gustav poängterat. Vi 

tolkar det tillsammans med vad Backhaus (2016) säger om att organisationer bör 

vara konkreta och leva det budskap som förmedlas. Därmed menar vi att även om det 

återfinns värderingar och de anses viktiga för cheferna, är det dock av största vikt att 

man kan uppleva och leva dem, för att de ska få betydelse för att man vill stanna.  

 

Vi ser även att kulturen med sin enkelhet där det inte finns någon hierarki, alla pratar 

med alla och hjälps åt och det inte görs någon skillnad på medarbetare eller ledare, 

har stor betydelse för cheferna. Vi menar att även det att organisationen ser till att 

anställda får träffa högre chefer, påvisar enkelheten och närheten. Det ser vi som 

viktigt då enkelheten gjorde att bland annat Gustav, Johanna och Simon kände sig 

hemma. Därmed är enkelheten viktig att upprätthålla. Oskar höll med och säger att 

alla är lätta att prata och umgås med då de delar samma värderingar, vilket Anders 

var inne på. Vi tolkar det som att människorna delar samma värderingar då flertalet 

chefer berättat att de trivs med varandra. Värderingar beskriver vad som är viktigt 

(Hatch, 2002). Vi kan se att kulturen är enkel, vilket har betydelse för deras vilja att 

stanna. Det går även att kopplas till den interna anpassningen (Hatch, 2002) som 

inkluderar vilket språk och beteende som är det rätta. I och med att det är så uttalat 

att organisationen ska arbeta utefter enkelhet, ser vi också att anställda gör det. Vi ser 

även att enkelheten hör ihop med vad Erik och Gustav tyckte var viktigast för att 

stanna, det vill säga människorna som beskrivs som nära oavsett position men också 

ödmjuka, öppna och måna om andra, vilket andra också tyckte var viktigt. 
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Vi gör tolkningen att enkelheten har att göra med gemenskapen och 

tillsammansskapet på IKEA. Emelie tyckte att tillsammansskapet var viktigast och 

Anders menade att man delade samma värderingar. Vi menar att värderingen är en 

viktig del att upprätthålla då flertalet chefer berättat och upplevt som betydelsefullt 

för att de har lyft människorna som viktiga. Gemenskapen var en betydande faktor 

för deras vilja att stanna. IKEA:s första värdering är just tillsammansskapet där 

anställda ska lita på varandra, ha roligt och sträva åt samma håll. Samtidigt menar 

Lovisa att tillsammansskapet kan förbättras mellan avdelningar, vilket vi tolkar av 

vikt då Mosley (2007) förklarar att värderingar ska efterlevas för att anställda ska 

identifiera sig med organisationen. Därmed ser vi det viktigt att organisationen 

arbetar för att upprätthålla dessa värderingar då det är relevant för cheferna. Vi 

tänker även när det gäller värderingen Tillsammans att det är av vikt att visa att man 

tillsammans åstadkommit saker, vilket Emelie poängterat att man kan förbättra. Det 

tolkar vi som viktigt för att upprätthålla känslan av tillsammans som är en stor del av 

kulturen och för att de vill stanna. Vi tolkar även att tillsammansskapet leder till en 

större samhörighet och att man känner att alla delar värderingarna, vilket leder till ett 

starkare band till organisationen (Barrow & Mosley, 2005). Backhaus & Tikoo 

(2004) menar att olika faktorer bör involveras såsom kultur, styrsätt och anställda, 

vilket kan leda till en värdegrund. Det tolkar vi att organisationen gjort då vi ser att 

det kommer tillbaka till hur man arbetar ihop, involverar och är mot varandra, vilket 

har betydelse för att de vill stanna. 
 

Personalpolitiken och hur man såg på anställda tolkar vi var något som hade en större 

betydelse för flertalet chefers vilja att stanna där Sandra, Oskar, Simon och Jennie 

antydde detta tydligast som väldigt viktigt för viljan att stanna. Cascio (2014) 

förklarar att det är viktigt att skapa en sympatisk kultur för att anställda ska 

identifiera sig med organisationen, vilket vi tolkar finns. Vi menar att cheferna 

känner att de kan stå för organisationens värderingar och dess arbete vad gäller 

personalpolitiken, vilket också gör att de kan identifiera sig med den. Samtidigt 

tolkar vi cheferna som att det ger en trygghet för dem och anställda att 

organisationen kan stå upp för dem och hålla vad de lovar. Barrow & Mosley (2005) 

förklarar att det återfinns psykologiska fördelar, vilka återfinns i en subjektiv 

kontext, som är viktiga för anställda. Vi hävdar att det faktum att cheferna upplever 

att organisationen tar hand om anställda kan ses som psykologiska och 

känslomässiga fördelar, vilket har ett värde hos dem och gör det känslomässiga 
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bandet starkare. Cascio (2014) förklarar att en sympatisk kultur kan medföra att 

anställda känner sig som en del av varumärket och identifierar sig med 

organisationen. Det går i linje med cheferna då vi tolkar dem som att det är viktigt att 

IKEA har en bra syn på anställda, vilket blir en trygghet för dem och har stor 

betydelse för att de vill stanna. Vi menar även att det är viktigt som Oskar påpekar, 

att det finns en trygghet i att man står för dem och att de betyder något. Vi tolkar det 

därmed som att för att kulturen och dess värderingar ska få betydelse för de anställda, 

är det viktigt att organisationen ständigt efterlever vad som sägs (Mosley, 2007) och 

gör det i ett tidigt skede för att man ska bli committed. 
  
Det som också har visat sig ha stor betydelse är vad organisationen arbetar för vad 

gäller människors vardag, familjer som har det svårt, att hjälpa människor in i 

arbetet, flyktingar och miljön. Mosley (2014) menar att en större övertygelse och tro 

skapar commitment och lojalitet. Vi tolkar cheferna som att det finns en övertygelse 

om att man genom organisationen, kan påverka människors liv, vilket är en viktig del 

i kulturen och för att de ska vilja stanna. Martin är stolt över IKEA och ser det som 

en del av hans identitet. Han är framförallt stolt över Kamprads testamente och att 

organisationen möjliggjorde att människor som varit på flykt kunde starta upp nya 

hem. Just stoltheten över att arbeta på IKEA uttryckte även Anna, Lovisa, Johanna, 

Simon och Martin, vilket vi tolkar som en del av organisationsryktet där anställda i 

detta fall upplever organisationen genom vision och kulturen som attraktiv. Vi ser 

även att det som i kulturen har haft och har stor betydelse för att cheferna ska vilja 

stanna är just möjligheten att vara med och påverka och ta ansvar i arbetet och arbeta 

för en bättre vardag för de många människorna. Speciellt är det viktigt för Malin, 

Anna och Martin. Just för Martin ser vi att förtroende verkar vara det viktigaste, 

vilket vi tolkar möjliggörs genom organisationens struktur (Backhaus & Tikoo, 

2004). Freund & Carmeli (2003) menar att det är viktigt att involvera anställda och 

utveckla dem för att bygga commitment, vilket är något vi har sett här. Vi resonerar 

kring att påverka och ta ansvar hör ihop med personlig utveckling, vilket vi därmed 

tolkar som viktigt för Martin, Sandra och Johanna som ser det som bland det bästa 

men även andra chefer som har lyft upp. Vi tolkar den personliga utvecklingen som 

en del av kulturen, då Emmy hävdar att IKEA tror på människor och vill att de ska 

utvecklas och ta ansvar. Vi kan också koppla det till Barrow & Mosley (2005) som 

menar att de psykologiska fördelarna har större personlig betydelse hos anställda. Vi 

menar att chefernas möjlighet att påverka, ta ansvar och utvecklas under tid, leder till 
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att det får en personlig betydelse och gör organisationen unik (Backhaus & Tikoo, 

2004. Det då vi gör antaganden om att det kanske inte alltid är lika vanligt att alla får 

ta ansvar och påverka till samma grad som man får där. Vi menar också att då många 

får ta ansvar, kan det leda till en större övertygelse och tro att man kan påverka i 

företaget och samhället (Mosley, 2014). Vi tolkar det även som att enkelheten som 

Erik och Gustav varit inne på, går in i hur anställda har möjlighet att påverka då det 

handlar om enkelhet när alla får möjlighet att växa och vara involverade i beslut 

genom den öppenhet som finns. Det gör i sig, menar vi, att kulturen kommer närmare 

anställda och får en större betydelse. 
  
Vidare tolkar vi att i och med att IKEA står för flertalet, enligt cheferna, positiva 

aspekter, har det varit och är det desto lättare att identifiera sig med organisationen. 

Organisationen kan även som unik då Oskar, Anna, Gustav, Sandra, Lovisa och Erik 

menar att det skulle vara svårt att hitta ett annat företag som de skulle trivas så bra 

på. Vi menar att de har blivit fästa vid IKEA och att den därmed är unik då de skulle 

krävas mycket för att byta arbetsgivare. Vidare tolkar vi även dessa positiva aspekter 

som av vikt då det kan finnas något som är viktigt för olika individer. Vi menar att 

det blir vad Lovisa nämnt, en bra helhetsbild. Backhaus & Tikoo (2004) förklarar att 

organisationsryktet i employer branding innefattar hur anställda ser på organisationen 

där det behövs en klar syn på vad som gör den unik. Vi tolkar att det unika som gör 

att cheferna stannar är att organisationen erbjuder många aspekter. Därmed är det 

inte bara just arbetet som cheferna gör som har betydelse utan att IKEA erbjuder 

anställda något av värde, vilket Backhaus & Tikoo (2004) menar på är en del i EB. 

Därmed ser vi att det inte bara handlar om att göra vilket arbete som helst utan man 

vill skapa något viktigt och bidra till inte bara en själv. Vi tolkar att det handlar om 

upplevelser som man får vara med om när man arbetar där, vilket vi menar har 

betydelse för att de vill stanna. Det har vi framförallt sett hos Lovisa som förklarat att 

arbeta där handlar om en resa som inte går att beskriva för någon utifrån. Samtidigt 

är det tydligt att det inte bara handlar om sortiment vad gäller att vilja stanna då 

Oskar och Simon förklarat att personalpolitiken har större betydelse än just det. 

Därmed handlar att stanna om att erbjuda ett värde för anställda och kunder och inte 

bara ett attraktivt sortiment. Lievens & Highhouse (2003) menar att man måste ta till 

vara på symboliska aspekter då dessa kan lägga grunden för individens preferenser 

för att möjliggöra en attraktiv arbetsplats. Det kan vi också koppla till det cheferna 

sagt om Ingvar Kamprad och var kulturen kommer ifrån, vilket främst lyfts upp av 
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Lovisa, Martin och Jennie. Vi tolkar det som symboliska aspekter i form av att IKEA 

från början kommer ifrån en mindre ort i Småland och fortfarande står för enkelhet, 

har betydelse i kulturen och att de vill arbeta där för dem. Kamprad kan ses som en 

hjälte, vilket inbegrips i kulturens artefakter (Hatch, 2002). 
 

Hatch (2002) menar att värderingar är den del av kulturen som styr och inspirerar 

anställdas känsla av rätt och fel. Erik sa att värderingarna används som en säkerhet 

vid beslutsfattande, att de ger en bas att falla tillbaka på. Jennie och Gustav menar att 

de återfinns i allt de gör. Intervjuerna tyder på att IKEA har lyckats skapa en kultur 

med värderingar som anställda kan sympatisera med och att organisationen lever upp 

till dem. Sandra menar att värderingarna måste levas, inte bara av människorna utan 

även IKEA, vilket vi tolkar att de fortfarande gör då hon arbetar kvar. Det är något 

som Backhaus (2016) och Mosley (2007) menar är en väsentlig process i employer 

branding. Vi kan göra en koppling till Emmy som menar att de använder sig av 

medarbetarundersökningar för att säkerställa att anställda är nöjda, vilket vi tolkar 

som viktigt för att behålla dem. Vi menar att anställda har möjlighet att uttala sig om 

hur de känner kring arbetsplatsen. Mosley (2007) menar att det skett en förändring 

från intern marknadsföring till intern branding där man bör skapa en kultur byggd på 

värderingar baserade på visionen för att anställda ska identifiera sig. Det kan koppla 

till cheferna då värderingarna och visionen är viktiga då de sagt att deras arbete 

underlättas då de delar värderingar som vi tolkar fått större betydelse över tid. I och 

med att kulturen har beskrivits som öppen där anställda kan vara med och påverka, 

tolkar vi det också som att det är lättare att viktiga aspekter upprätthålls och lyfts upp 

när de inte gör det. Vi tolkar cheferna som att de är väl medvetna om hur 

organisationen ska arbeta, vilket också gör att organisationen kan förbättra sig som vi 

menar leder till att anställda känner att de kan identifiera sig med den. 
 

Vad gäller organisationskulturen menar Mosley (2007) att organisationer med mer 

tydliga och uttalade värderingar och mål är mer framgångsrika. Flertalet chefer 

poängterar att kulturen är tydlig även om den till en början kunde ses som rörig enligt 

Erik. Det återfinns tydliga roller och förväntningar på vad man ska göra. Då 

organisationskulturen har betydelse för att cheferna vill stanna, tolkar vi det som 

viktigt att den är tydlig för att man ska känna och uppleva den och kunna arbeta 

utefter vad som är sagt. Samtidigt tolkar vi att det har viktigt att den har varit tydlig 

redan från början för att cheferna skulle uppleva den och få betydelse. Vi tolkar även 
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att de artefakter och miljön de arbetar i, underlättar för deras upplevelse av kulturen 

och betydelsen av den då de ständigt påminns om den genom det. Vad gäller intern 

marknadsföring menar Backhaus & Tikoo (2004) att värdegrunden måste förmedlas 

till anställda för att de ska ta till sig varumärket. Det kopplar vi till det Gustav har 

lyft upp om att anställda ofta pratar om sina resor när de träffas, som viktigt för att 

organisationen ska förmedla budskapet. Vi ser det av vikt för att anställda ska se 

vilka möjligheter det finns, vad anställda har gjort och att organisationen står för 

detta. Värderingar och organisationen har kommit cheferna närmare, vilket gör att 

commitment utvecklas över tid (Freund & Carmeli, 2003). Då organisationen tydligt 

förmedlat värderingar, tolkar vi det leder till att de efterlevs och får betydelse för 

cheferna då man arbetar efter dem.  
 

Utöver monetär ersättning ska en organisation även erbjuda utvecklingsmöjligheter 

och en god arbetsmiljö då anställda kräver mer än bara lön för att trivas (Barrow & 

Mosley, 2005). Vi tolkar chefernas utsagor och då främst Oskar, Gustav och Jennie 

som säger att lönen inte är jättehög, att IKEA erbjuder andra fördelar som är mer 

betydande ifråga om att vilja stanna. Rousseau (1995) menar att ett relationellt 

kontrakt bygger på emotionella investeringar över lång tid, vilket vi menar det 

återfinns mellan cheferna och organisationen som gör det svårare att lämna. De 

psykologiska fördelarna överväger och är därmed den primära källan för deras vilja 

att stanna. 
  
Den interna marknadsföringen är viktig för att introducera och behålla anställdas 

uppfattning av kulturen och värderingarna (Backhaus & Tikoo, 2004; Ambler & 

Barrow, 1996). I och med det sammanhållande svaret på hur cheferna har anammat 

och delar värderingarna, kan vi konstatera att organisationen har en bra intern 

marknadsföring som har betydelse. Mosley (2007) menar att en organisation ska 

försöka rekrytera anställda som redan delar värderingarna. Enligt Gustav är 

värderingarna högt på agendan vid rekrytering. Vi har också sett från andra chefer 

såsom Oskar och Erik att människorna är trevliga och att man rekryterar bra. Det tror 

vi är vikt då Maxwell & Knox (2009) menar att organisationen måste identifiera vad 

som gör de unika för att kunna rekrytera och behålla anställda. Vi tolkar det därmed 

som betydelsefullt att man rekryterar rätt personer för att anställda ska trivas med 

varandra då man delar samma värderingar och för att de ska stanna. Chefer som 

Lovisa, Anders och Simon uppvisade också redan starka tecken på att vara införstådd 
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med IKEA:s värderingar men också känna samhörighet med dem. Samtidigt tolkar vi 

att i och med att cheferna anser att värderingarna till stor del överensstämmer med 

deras egna preferenser i livet, leder det också till större identifiering och samhörighet 

med organisationen då de får något av värde (Barrow & Mosley, 2005). Dock är det 

viktigt, likt Lovisa säger, att organisationen arbetar för att alla ständigt ska arbeta 

utefter dem för att upprätthålla en bra kultur. 
 

När det kommer till organisationsryktet, employer brandings tredje komponent, 

tolkar vi cheferna som att det är en viktig del i att de trivs på arbetsplatsen och 

arbetar just där. Det då flera chefer förklarat att de ofta får höra positiva aspekter om 

IKEA från utomstående och är stolta över det. I och med sin starka kultur och 

marknadsföring verkar det som att omgivningen är väl medveten om värderingarna i 

organisationen och att IKEA:s framstår som en bra plats att arbeta på, vilket 

Backhaus & Tikoo (2004) menar är målet med employer branding. Vi tolkar det även 

som att cheferna har sökt sig till IKEA på grund utav organisationens goda rykte, 

vilket syntes tydligt på Elin som såg det som en självklarhet att söka dit. 

Organisationsryktet är därmed viktigt att upprätthålla för att man fortsatt ska vara 

stolt över att arbeta där. Sandra nämnde exempelvis att när det inträffar en händelse i 

exempelvis Ryssland som anses negativ, påverkas även hon av det då hon arbetar 

och är en del av IKEA. Det gör att vi kan se att organisationen inte ses som lika 

eftertraktad och heller inte lika unik då den inte lyckas upprätthålla subjektiva värden 

för anställda. Vi se även att detta går att koppla till den interna marknadsföringen då 

organisationen inte alltid efterlever det som marknadsförs till medarbetarna 

(Backhaus & Tikoo, 2004). Vidare argumenterar vi för att det inte bara är viktigt att 

se till hur IKEA Kalmar upplevs utifrån de anställda utan att IKEA i stort arbetar 

utefter det som organisationen faktiskt står för. Vi kan koppla detta till förväntningar 

då vi ser att det finns förväntningar på att värderingarna ska upprätthållas överallt. 

Därmed måste de upprätthållas för att ömsesidighet ska utvecklas, för att kontraktet 

inte ska brytas och för att anställda inte ska lämna (Dabos & Rousseau, 2004; 

Robinson & Rousseau, 1994).  
 

Avslutningsvis ser vi att employer branding har påverkat och påverkar anställdas 

vilja att stanna. Företag som får anställda att identifiera sig med varumärket upplever 

lägre personalomsättning genom en delad tro och övertygelse bland anställda, vilket 

stimulerar commitment (Mosley, 2014) och som vi ser att cheferna har kring 
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organisationen. IKEA ligger flera av cheferna nära hjärtat där kulturen var mest 

framträdande. Sandra menar att företaget har ett rykte om sig som välmenande, vilket 

motiverar anställda till att stanna kvar. Emmy säger att man är stolt över att jobba 

där. Vi tolkar det som att employer branding skapar en känsla av vad Allen & Meyer 

(1990) kallar för affective commitment. Kulturen ger en känsla av samhörighet 

(Backhaus & Tikoo, 2004), vilket har gjort och gör att cheferna känner sig hemma 

och trygga. Deras personliga mål och ambitioner sammanfaller med organisationen, 

vilket vi tolkar som att de främst är känslomässigt bundna. Vi ser att det finns 

förväntningar på att värderingarna ska upprätthållas, vilket är av vikt för att inte bryta 

den ömsesidiga relationen (Robinson & Rousseau, 1994). Vi tolkar det som att då 

organisationen är så pass global och stor är det av vikt att upprätthålla arbetet med 

employer branding för att skapa en samhörighet på IKEA. Det då man får påverka, 

vilket också gör att vi tolkar det som att cheferna bryr sig mer om vad organisationen 

gör. Vi ser att kulturen innefattar många viktiga aspekter för anställda och att den 

interna marknadsföringen ofta upprätthålls. Därmed ser vi att det finns en koppling 

mellan kulturen och intern marknadsföring. Samtidigt ser vi att cheferna har en bra 

inställning till organisationsryktet. Delarna i employer branding är en helhet som 

påverkar varandra, bygger commitment och är betydande för att anställda vill stanna.  

 

5.5 Commitment och det psykologiska kontraktet 
Vi går nu in på hur commitment har visat sig bland cheferna, vilket tolkas ihop med 

det psykologiska kontraktet. Vi tolkar att deras commitment och därmed vilja att 

stanna har att göra med ett känslomässigt band (Allen & Meyer, 1990). Vi tolkar att 

chefernas resa på IKEA ses som positiv av samtliga, varav det mest framträdande i 

dem var utveckling och sammanhållning. Flertalet menade att nya utmaningar gav en 

glädje på arbetsplatsen och många sa att tillsammansskapet var det bästa. Det tolkar 

vi som att commitment växer ur subjektiva aspekter, vilket Meyer & Allen (1997) 

menar. Chefernas förväntningar på IKEA var mer varierande men generellt att det 

var en bra organisation att arbeta i, vilket gör det betydelsefullt att upprätthålla denna 

positiva bild för att en ömsesidighet ska utvecklas (Dabos & Rousseau, 2004). Synen 

på IKEA som enkel och prestigelös och dess möjligheter till utveckling var 

framträdande, medans vissa såg det som bara ett jobb, vilket tyder på att 

förväntningar är individuella och subjektiva (Lee, 2000). Då cheferna är kvar och 

fortfarande pratar gott om organisationen, tolkar vi som att IKEA tidigt lyckats 
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bygga ett relationellt kontrakt (Rousseau, 1990), och på ett bra sätt lyckats hantera 

kontraktets föränderliga innebörd. Det är av vikt då den anställdes första tid är av 

betydelse för att utveckla commitment och möjliggöra ett relationellt kontrakt 

(Mowday et al., 2013; Dabos & Rousseau, 2004). Vi ser att commitment växer fram 

över tid (Freund & Carmeli, 2003) då de nu identifierar sig med organisationen, 

vilket minskar deras intentioner att lämna (Leong et al., 1996) men även att det 

psykologiska kontraktet och förväntningar förändras och utvecklas (Conway & 

Briner, 2005). 
 

Även om vi ser att commitment utvecklas, tolkar vi cheferna som att det tidigt 

utvecklades då samtliga påstår sig ha ett band till IKEA, inklusive de som varit 

anställda en kortare period. Emelie kallas hjärntvättad, Sandra har svårt att tänka sig 

göra något annat och Martin förklarar att lämna skulle vara som att separera med en 

sambo. Det tolkar vi som att cheferna främst upplever affective commitment då 

flertalet känner att IKEA är en del utav dem då de också upplevs involverade i 

organisationens arbete (Meyer & Allen, 1997). Vi ser att det som mest stimulerat 

affective commitment är kulturen. Vi tolkar cheferna som att organisationen är 

prestigelös och “platt” med en öppen- och enkelhet bland människorna som är viktigt 

för att utveckla det känslomässiga bandet. Där ser vi också att tillsammansskapet 

mellan anställda är viktigt för att utveckla detta. Meyer & Allen (1997) menar att för 

att skapa en känslomässig anknytning, är det viktigt att anställdas mål och ambitioner 

sammanfaller med organisationens. Vi ser att cheferna kommit närmare visionen och 

värderingar men även delar, vilket vi tolkar gör att de upplever att de är en del utav 

dem och påverkar deras känslor. Det ger en känsla av att vara hemma då man som 

person är närmare verksamheten. Vi ser att det finns en samstämmighet i hur Emmy 

beskriver kulturen som jordnära och prestigelös som hon tror är viktig för att man 

ska vilja stanna. Vi tolkar det som att kulturen skapar en familjär känsla och band 

mellan anställda, vilket gör att cheferna känner sig trygga och hemma, vilket 

Mowday et al. (2013) menar ökar commitment. Vi tror även att det känslomässiga 

bandet ökar då IKEA arbetar för att värna om sin omgivning och därigenom blir det 

inte bara att cheferna känner att det är ett jobb utan en helhet. Organisationen möter 

cheferna i deras livsvärderingar på olika sätt. Vi menar också likt Oskar, att de 

rekryterar bra och utefter värderingar, vilket även lyfts av andra och HR-chefen. Vi 

tolkar att det underlättar att nå anställda som faktiskt vill arbeta och stanna i 

organisationen från början och att man då lättare tidigt kan utveckla commitment.  
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Vi tolkar också att affective commitment har utvecklats då exempelvis Lovisa och 

Anna förklarat att man kommer närmare när man fått påverka men också genom att 

man som Gustav förstår hur värdegrunden ser ut. Vi ser att möjligheten att ta ansvar 

har utvecklat commitment då de vet hur organisationen fungerar och har en bättre 

inblick i vad som sker. Därmed är det också viktigt med tanke på att IKEA är så pass 

globalt, att upprätthålla det som är sagt då anställda påverkas känslomässigt av det 

som händer i stort. Samtidigt tror vi att det Johanna förklarat om att det finns något 

för alla, också gör att commitment utvecklas hos flera individer. Vi tolkar det som att 

IKEA:s möjlighet att bemöta individers behov av utveckling stärker det 

känslomässiga bandet. Det då cheferna vill utvecklas, vilket vi tolkar leder till att de 

ser att organisationen bryr sig om dem samtidigt som vi menar att de vill utvecklas 

just där. Det överensstämmer med HR-chefen som förklarar att man vill se till vad 

varje individ känner, att utveckla framför avveckla, vilket vi tolkar gör det svårare att 

vilja lämna men också att man upprätthåller kulturen och synen på anställda som 

värdefulla som skapar känslor. Under deras resa hävdar vi därmed, för att utveckla 

commitment, har det varit viktigt att engagera sig i den anställde genom exempelvis 

utbildning och trygghet, som Mowday (1998) hävdar. Enligt cheferna får man göra 

fel för att utvecklas, vilket vi tolkar som en del av kulturen och enkelheten. Vi menar 

det också ger en trygghet för dem i deras utveckling. Samtidigt tror vi att hur man ser 

på anställda i kulturen gör att de upplever att de tas om hand och har ett värde 

(Backhaus & Tikoo, 2004). 
 

Vi ser även att IKEA har varit tydliga med att om man vill utvecklas, ligger större 

delen av ansvaret på en själv, vilket cheferna är insatta i. Organisationen bidrar med 

ett visst stöd, vilket vi tolkar som en bidragande faktor till affective commitment 

(Perryer & Jordan, 2005). Att få möjlighet till utveckling och stöd tolkar vi även som 

ett upprätthållande av psykologiska kontraktet då flertalet förväntade sig möjligheter 

till utveckling. Genom att tillgodose anställdas vilja att utvecklas uppfyller IKEA sin 

del av kontraktet. Jennie menar att hon delvis står stilla i sin utveckling och att hon 

skulle kunna tänka sig att byta arbete om det skulle gynna hennes utveckling. Här gör 

vi tolkningen att det är av vikt att möjliggöra utveckling för att commitment inte ska 

minska. Samtidigt tolkar vi henne som möjligen inte lika affective committed då hon 

kan tänka sig byta relativt lätt även om det skulle vara svårt då hon känner för IKEA. 
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Därmed ser vi det som betydelsefullt att ständigt möjliggöra utveckling för att 

behålla individer.  
 

I och med att det organisationen står och arbetar för har stor betydelse för cheferna, 

tolkar vi det som viktigt att det fortsätter att efterlevas då Martin menar på att 

kulturen har förändrats, vilket kan medföra att anställdas affective commitment 

minskar. Sandra lyfter att även om grundtanken finns där, har det funnits perioder då 

de inte har legat lika nära värderingarna vad gäller personalpolitik och förväntningar 

inte uppfyllts, vilket vi tolkar som negativt då kulturen är viktig för deras affective 

commitment. Vi tolkar det som av vikt för att det psykologiska kontraktet inte ska 

brytas, att anställdas commitment minskar (Coyle-Shapiro & Kessler, 2000) och att 

de lämnar (Van Stormbroek & Blomme, 2017; Dabos & Rousseau, 2004). I och med 

att det finns värderingar som organisationen arbetar för som Oskar påpekat att man 

alltid kan gå tillbaks till, ser vi att det underlättar för parterna att upprätthålla vad 

som är sagt och komma närmare verksamheten. Det menar vi underlättar för att 

utveckla commitment och upprätthålla relationen. Det är något som Clutterbuck 

(2005) menar är viktigt för att upprätthålla balans i relation, vilket vi menar är viktigt 

att det ständigt finns. Samtliga chefer har också berättat att skulle arbetsgivaren bryta 

ett löfte, beror konsekvenserna på vad det är för löfte. Gustav har också lyft upp att 

saker som lovats muntligt inte alltid hålls, vilket gör kontraktet komplext och 

förväntningarna föränderliga (Conway & Briner, 2005). Vi antar därigenom att det är 

av vikt att upprätthålla en bra kommunikation i relationen (Robinson & Rousseau, 

1994) och även förstå varandras olika perspektiv (Rousseau, 1995). Dock tolkar vi 

cheferna som att organisationen innefattar en ärlighet, öppenhet och rättvishet, vilket 

gör att saker lättare kan upprätthållas då de får påverka och det finns enkelhet. 

Samtidigt ser vi att det är av vikt att upprätthålla visionen och de värderingar 

organisationen står för då de påverkar cheferna kontinuerligt och är viktiga för dem. 

Det då Clutterbuck (2005) menar på att det organisationen kommunicerar påverkar 

anställda och deras relation till företaget, vilket är av särskild vikt då cheferna hade 

positiva förväntningar tidigt. Vi tolkar det därmed som av vikt att det arbete HR-

chefen lyfter som organisationen gör med medarbetarundersökningar, 

utvecklingsplaner och businessplaner fortsätter.  
 

Vi tolkar utifrån ovanstående avsnitt att aspekterna kompetens- och karriärutveckling 

och arbetet med employer branding innefattande kulturen har ökat i betydelse för 
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cheferna över tid. Det då vi ser att de har spelat roll under deras resa då de bland 

annat förklarat att de är tacksamma över den gemenskap de haft och har, det 

organisationen gör för omgivningen, att de kommit kulturen närmare, att värderingar 

ofta upprätthålls och att de får möjligheten till att utvecklas. Vi ser också att det har 

ökat i betydelse då de nu tycker att det skulle vara så pass svårt att lämna företaget på 

grund av detta. Vi tolkar att anställdas tid därmed har påverkat affective commitment 

som har blivit starkare då de flesta nu är så känslomässigt bundna och identifierar sig 

med IKEA, vilket påverkar deras vilja att stanna. Vi ser vidare att det som har ökat i 

betydelse är den helhet IKEA erbjuder då vi menar att det utvecklas med anställdas 

tid då chefer förklarat att det nu skulle vara svårt att lämna allt med tanke på hur 

nöjda de är i företaget. Vi ser även att betydelsen av enkelhet och de människorna 

som finns i organisationen har ökat i betydelse över tid. Vidare ser vi även att 

aspekter som chefer inte haft förväntningar på tidigare såsom exempelvis enkelheten 

och gemenskap med människor, har fått betydelse för deras vilja att stanna under 

tiden i företaget. Samtidigt menar vi att chefer hade olika former av positiva 

förväntningar på företaget när de började. Vi tolkar det dock som att andra aspekter 

för varje individ har framkommit som betydelsefullt under deras resa. Exempelvis 

menar vi att möjligheten att påverka i stort som Anna och Martin lyft upp, inte varit 

något betydande i början utan utvecklats som betydande över tid. Samtidigt vi menar 

att även utvecklingsmöjligheterna inte var något som hade betydelse i början för alla 

men som har ökat i betydelse. 

 

Vi har dock sett från Jennie och Emelie att de är öppna inför andra organisationer där 

Jennie vill ha mer utveckling men även bättre arbetstider, vilket HR-chefen menar är 

en anledning till att anställda lämnar. Dock menar vi att då de ändå känner att de är 

så pass involverade och har en känslomässigt anknytning, går det i linje med 

affective. Därmed tolkar vi att anställda kan uppleva affective commitment till olika 

grad, vilket gör det än viktigare att upprätthålla då det innefattar det känslomässiga 

bandet till organisationen (Meyer & Allen, 1991). Samtidigt har inte Anders uttalat 

sig till lika stor del att det är just ett band till organisationen som gör att han stannar 

utan mer människorna han arbetar med, vilket gör att vi tolkar att han inte utvecklat 

ett lika stort affective commitment.  
 

Vi har hittat tendenser till normative commitment, vilket Meyer & Allen (1997) 

menar uppstår ur en känsla av lojalitet och skuld. Flera chefer är tacksamma för 
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utvecklingen som IKEA gett dem. Malin förklarade att i och med att de har investerat 

mycket i henne, skulle hon känna en viss skuld om hon skulle lämna nu. Vi tolkar 

detta som att hon känner lojalitet till följd av tacksamhet hon fått. Dock har hon lyft 

att hon tycker väldigt bra om organisationen, delar det den står för och helst vill 

fortsätta inom den, vilket tyder på affective. Vi ser därmed att man kan uppleva 

affective och normative commitment samtidigt, vilket Meyer & Allen (1991) menar. 

Continuance commitment var så gott som icke-existerande. Det fanns tendenser, 

exempelvis Gustav som sökte stabilitet och trygghet men det var ingen som kände att 

de var tvungna att stanna, vilket Meyer & Allen (1997) menar är grunden till 

continuance. Därmed tolkar vi inte chefernas commitment som continuance. Vi anser 

att affective commitment är den dominerande komponenten med tanke på att de 

känner sig emotionellt bundna och identifierar sig med organisationen. Vi tolkar 

cheferna att  en stor del i kulturen som påverkar affective commitment är 

utvecklingsmöjligheterna och hur de ser på sina anställda. Samtidigt menar vi att 

mycket av det som skapar ett känslomässigt band är människorna och det 

tillsammansskapet de har genom enkelheten i IKEA:s struktur. Dock ser vi också att 

det faktum att organisationen och anställda arbetar för att värna om omgivningen 

såsom miljön och människor, också har varit och är relevant.  
 

Överlag tolkar vi cheferna som att det finns ett gott organisationsrykte men menar att 

det är av vikt att upprätthålla den interna marknadsföringen då allt inte alltid 

efterlevts (Mosley, 2007). Tidigare nämnda aspekter menar vi är viktiga i kulturen 

för att skapa affective commitment men att de är subjektiva då individer lyft olika 

delar som viktigast. Utifrån HR-chefen ser vi att IKEA arbetar bra med att skapa 

affective commitment genom att bland annat erbjuda tjänstledighet, involvering av 

anställda och investering i sin personal, vilket visar sig i deras 

medarbetarundersökningar. Samtidigt tolkar vi det av vikt att de anställda upplever 

att de är betydelsefulla i sin roll då Emmy förklarat att anställda är viktiga och att 

man är saknad om man inte är där. Trots det var det flera chefer som inte riktigt 

kände igen sig i detta, exempelvis Jennie och Oskar som hävdade att man är 

utbytbar. Vi ser att det är viktigt att visa värde i de anställda i deras roll även om 

cheferna förklarat att det är en styrka att man är utbytbar. Slutligen ser vi att 

utvecklingsmöjligheterna tillsammans med employer branding samverkar till att 

bygga commitment. De samverkar också genom att vi tidigare tolkat att 

utvecklingsmöjligheterna kan ses som en del av kulturen. 
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5.6 Avslutande diskussion 
 

 

 

 

 

 

Vi kommer nu att göra en avslutande diskussion där vi knyter ihop tidigare delar i 

analysen som har varit framträdande i ljuset av att vilja stanna med organizational 

commitment och psykologiska kontraktet. Vi ser att commitment och det 

psykologiska kontraktet är något som påverkar hur cheferna känner för att stanna, 

vilket gör det viktigt att förstå. Detta också i och med att commitment kan utvecklas 

genom olika faktorer och då det finns olika förväntningar. Vad gäller chefernas 

arbetssituation upplevs den överlag stressig men aspekterna som vi ser bygger 

commitment, överväger och har mer betydelse för att de vill stanna. Vi tolkar att 

cheferna främst upplever affective commitment som vi ser är den mest betydande 

faktorn till att de stannar och har stannat. Vi ser även att commitment utvecklas över 

tid då cheferna har kommit organisationen närmare genom involvering (Freund & 

Carmeli, 2003), de arbetar kvar och flertalet ser organisationen som en del av dem 

själva. Vidare ser vi att det finns förväntningar på kompetensutveckling och att det 

har betydelse för chefernas vilja att stanna, vilket Lee & Bruvold (2003) och Costen 

& Salazar (2011) menar. Vi ser att kompetensutveckling enbart inte är det viktigaste 

för cheferna men att det har betydelse för deras välbefinnande i form av inte stå stilla 

i sin arbetsroll och känna sig trygg (Allen & Meyer, 1990), vilket vi tolkar som 

viktigt för att trivas i organisationen. Därmed ser vi att det är av vikt att upprätthålla 

möjligheter till detta.  
 

Vidare ser vi även att commitment utvecklas genom möjligheter till karriärutveckling 

då det återfinns förväntningar på det, vilket därmed har betydelse för chefernas vilja 

att stanna (De Vos & Meganck, 2008; Chen et al., 2003). Dock ser vi att man som 

individ inte behöver vara intresserad av att karriär ifråga om att byta position eller 

avancera vertikalt men ändå vilja utvecklas, vilket också kan vara att göra karriär. Vi 

vet att karriär har olika innebörd beroende på person (Baruch, 2004). Därmed ser vi 

att det är desto viktigare att möjliggöra utveckling där individen befinner sig och 

utifrån vad denne vill då det är betydelsefullt för att man vill stanna. Samtidigt menar 

Figur över vår tolkning (egen bild) 
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vi på att organisationen, utifrån cheferna, är bra på att se till individens behov vad 

gäller karriär (Chen et al., 2003), vilket därmed har en påverkan på att de vill stanna. 

IKEA måste fortsätta möta individers behov av karriär då vi tolkar en individ som att 

den står stilla men också för att de andra upplever det viktigt. Det är även tydligt att 

förväntningarna ligger hos båda parter att det är den anställde själv som driver 

dennes utveckling, vilket vi tolkar gör att varken commitment minskar eller 

kontraktet bryts.  
 

Vidare ser vi att employer branding bygger commitment och främst affective 

commitment hos cheferna. Organisationskulturen var det mest framträdande inom 

employer branding, och vad cheferna såg som mest väsentligt i kulturen var 

subjektivt. Det i kulturen vi ser som viktigt för att cheferna ska vilja stanna och som 

utvecklar det känslomässiga bandet är utvecklingsmöjligheterna och 

personalpolitiken. Samtidigt ser vi att det återfinns en enkelhet i 

organisationsstruktur och bland människor, vilket bildar ett tillsammansskap och ett 

känslomässigt band. Vi kan också vad gäller enkelheten se att det inkluderar att 

anställda i sin utveckling tillåts göra fel och inte förväntas prestera direkt, vilket vi 

menar blir en trygghet i deras roll och utveckling. Vidare menar vi att det 

organisationen arbetar för i sin omgivning gör att chefer inte bara ser att det är ett 

jobb utan att det handlar om att man delar värderingarna, känner sig hemma och 

berörs på flera plan, vilket vi menar skapar värde (Backhaus & Tikoo, 2004). Vi 

tolkar det som att helheten i organisationskulturen där flertalet tilltalande aspekter 

gör att samtliga individers behov och känslor tillgodoses mer. Därmed ser vi att 

organisationskulturen är stabil och sympatisk, vilket är en viktig del i employer 

branding-arbetet (Cascio, 2014).  
 

Vi tolkar det som att kompetens- och karriärutveckling tillsammans med employer 

branding samverkar till att skapa affective commitment. Därutöver diskuterar vi 

kring att utvecklingsmöjligheterna inbegrips i kulturen och därigenom employer 

branding-arbetet som återfinns då den innefattar att man kan och ska vara med och 

påverka och ta ansvar. På detta sätt tolkar vi att de olika aspekterna också samverkar 

till att vilja stanna. Vi ser generellt att cheferna identifierar sig med IKEA och känner 

sig hemma i den, vilket tyder på att de har tagit till sig organisationens varumärke 

(Mosley, 2007). Employer branding skapar därmed commitment (Barrow & Mosley, 

2005), vilket i detta fall innebär affective commitment och leder till att anställda vill 
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stanna. Vidare menar vi att affective commitment är något man kan utveckla relativt 

tidigt då flertalet chefer känner ett känslomässigt band men också beroende på att det 

som de menar är viktigt nu, också har varit viktigt under deras resa och att 

förväntningarna tidigt mötts (Van Stormbroek & Blomme, 2017). Vi menar 

exempelvis att möjligheterna till utveckling och att få ta ansvar, personalpolitiken 

samt visionen, varit betydelsefulla redan i början. Det då också chefer förklarat att de 

tidigt hade positiva förväntningar på organisationen och att några hade som mål och 

en dröm att få arbeta där. Vi tolkar att det är av vikt att förväntningar som cheferna 

har upprätthålls och därmed även det som organisationen säger sig ska efterleva i den 

interna marknadsföringen (Mosley, 2007).  
 

För att den ömsesidiga relationen ska upprätthållas och att organisationen ska ha ett 

relationellt kontrakt med anställda (Rousseau, 1995), är det av vikt att fortsätta 

upprätthålla förväntningarna. Det då vi menar att förväntningarna som cheferna haft 

på organisationens arbete inte alltid hållits vad gäller organisationens arbete överlag 

men också personalpolitiken. Samtidigt menar vi att det är komplext att hålla löften i 

en organisationen, vilket gör det viktigt att kommunicera och att lära sig av misstag 

(Tomprou et al., 2015) för att inte minska commitment (Coyle-Shapiro & Kessler, 

2000). Därmed måste den interna marknadsföringen och organisationskulturen 

upprätthållas för att de anställda ska ha ett gott organisationsrykte då aspekterna har 

varit viktiga i att bygga commitment tidigt och över tid. Vi tolkar det särskilt av vikt 

då det för cheferna handlar om hur de känslomässigt känner inför organisationen och 

det är en del av de själva. Därmed har de mål som också går i linje med 

organisationen (Mosley, 2007). Samtidigt tolkar vi det av vikt för att anställda ska 

vilja stanna, att skapa en stark och tydlig kultur då det är först då kulturen får 

betydelse för dem och då det blir lättare att arbeta utefter och upprätthålla den. Detta 

är något som över tid varit viktigt då vi sett att cheferna upplevt att det återfinns 

tydliga värderingar. Vi tolkar att EB skapar commitment genom att anställda känner 

ett tillsammansskap, som även grundar sig i deras rekryteringsprocess. Några av 

cheferna hävdar att IKEA arbetar aktivt med att rekrytera individer som delar 

värderingarna, vilket Mosley (2007) förklarar som en utvecklad process i EB. Vi 

menar att det gör att anställda känner värderingarna hos inte bara de själva utan hos 

andra och därigenom upplever det kulturen står för, vilket skapar trivsel. Vi ser att 

det också leder till att organisationen faktiskt kan behålla anställda då det är en större 

möjlighet att man trivs om man redan från början stämmer överens med 
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värderingarna. Samtidigt menar vi att det är betydelsefullt att upprätthålla delarna i 

kulturen då anställda värderar det så högt och för att cheferna faktiskt är affective 

committed och vill utvecklas där. Det menar vi är av vikt för att man vill stanna då 

det rör sig om känslor. Vi ser att organisationen också upplever att de möter 

förväntningarna och oftast håller vad de lovar, vilket är viktigt för att uppnå en 

balans i kontraktet.  
 

Cheferna har subjektiva förväntningar i det psykologiska kontraktet på vad som är 

viktigast i kulturen (Lee, 2000) där vi ser mönster utifrån IKEA:s arbete för 

omgivningen, tillsammansskapet genom enkelhet och organisationsstrukturen, 

personalpolitiken och utvecklingsmöjligheterna. Vi tolkar detta som att om 

organisationen vill behålla anställda, är de tvungna att identifiera vad som är viktigt 

för anställda, kommunicera detta med dem och arbeta för att uppfylla detta. Då 

chefer ansåg att flertalet aspekter i kulturen var viktiga för att vilja stanna, tolkar vi 

att man måste upprätthålla någon eller några av dessa aspekter väl. Exempelvis har vi 

sett att utvecklingsmöjligheter och personalpolitiken var det viktigaste hos en individ 

och att man måste upprätthålla någon av dessa eller inte gå för långt ifrån någon av 

dem, för att denne ska vilja stanna. Det är betydelsefullt då vi ser att cheferna anser 

att det skulle vara svårt att lämna idag.  

 

Vidare har vi tolkat att aspekterna kompetens- och karriärutveckling och employer 

branding innefattande kultur har utvecklats i betydelse för cheferna under deras tid i 

företaget. Detta då de är tacksamma över allt de fått vara med om och erbjudits. 

Samtidigt tycker cheferna att det skulle vara svårt att lämna allt nu, vilket tyder på att 

aspekterna har ökat i betydelse för viljan att stanna. Dessutom har flertalet chefer i 

början sett arbetet bara som ett jobb. Vi ser även att affective commitment har 

utvecklats, vilket tyder på att tiden påverkar aspekternas betydelse för viljan att 

stanna. Betydelsen av att de är känslomässigt bundna och därmed identifierar sig 

med organisationen har utvecklats över tid och fått mer betydelse. Identifieringen har 

blivit starkare med tiden och cheferna känner därmed mer för företaget över tid, 

vilket gör att de vill stanna. Vi har även tolkat att andra aspekter än de individerna 

hade förväntningar på i början såsom exempelvis enkelhet, gemenskap och 

möjligheten att påverka omgivningen, har utvecklats i betydelse över tid. Därmed ser 

vi att tiden i företaget har betydelse för vad individer anser är av vikt för att de ska 

stanna. 
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Avslutningsvis ser vi att man som anställd kan uppleva olika grad av affective 

commitment och att man kan uppleva affective och normative commitment samtidigt 

(Meyer & Allen, 1997) även om vi sett att anställda upplever till större del affective. 

Man kan exempelvis känna starkt band till organisationen man arbetar för men ändå 

vara öppen för andra organisationer på grund av personliga intressen. Vi hävdar att 

det framförallt är av vikt att det återfinns en syn på anställda som betydelsefulla 

genom att engagera sig processer där anställda är i fokus (Coyle-Shapiro & Kessler, 

2000). Det då hur man ser på sin personal inkluderar flera aspekter. Till sist menar vi 

att utvecklingsmöjligheter inkluderas i kulturen och delarna i kulturen skapar en bra 

helhet och tydlighet som får de anställda att vilja stanna och att det finns något som 

varje individ värdesätter. 
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6 Slutsats 
 
 

I detta avslutande kapitel kommer vi att presentera de slutsatser vi har kommit fram 

till i studien utifrån den tolkning vi har gjort av den tidigare presenterade teoretiska 

referensramen tillsammans med vårt empiriska material. Slutsatserna dras utifrån 

studiens forskningsfrågor för att på så sätt besvara studiens syftet. Avslutningsvis 

presenterar vi framtida forskning tillsammans med studiens begränsningar. 
 

 
 

6.1 Svar på studiens forskningsfrågor 
 
6.1.1 Forskningsfråga 1 
Inledningsvis innefattar vår första forskningsfråga vilka faktorer som är viktiga för 

anställdas önskan att stanna. Vi ser att det är av vikt att förstå vilka förväntningar 

som finns för att det psykologiska kontraktet inte ska brytas och för att bygga 

commitment hos de anställda. Därmed ser vi att förväntningar och commitment 

samverkar för att anställda vill stanna. Vi har fått en förståelse för att trots att 

chefernas arbetssituation är omfattande, överväger positiva aspekter som har större 

betydelse så pass mycket mer för att de vill stanna. 
 

Vi har vi sett att kompetensutveckling har betydelse för anställdas vilja att stanna för 

samtliga chefer genom att det ökar commitment då det uppfyller individers behov. 

Det är betydelsefullt för att man får ta sig an nya utmaningar, känner sig tryggare i 

sin roll och för att man inte står stilla i sin utveckling. Fortsättningsvis har vi skapat 

en förståelse för att karriärutveckling har betydelse för att cheferna vill stanna. Vi har 

sett att karriärutveckling kan betyda olika saker för individer och också beroende på i 

vilket stadie i livet man befinner sig i, vilket gör att det är viktigt att se till just 

individens behov för att möta dennes behov. Detta för att upprätthålla förväntningar 

och att anställda inte ska lämna. Samtidigt ser vi att även om karriärutveckling i form 

av att förflytta sig utanför aktuell ort inte är aktuellt för vissa anställda i livet idag, är 

det desto viktigare att man fortfarande har möjlighet att utvecklas i organisationen 

man är i. Vi har även sett att det ökar commitment och därmed viljan att stanna. Vi 

har också sett utifrån cheferna att flertalet av dem tycker om organisationen, vilket i 

sin tur också resulterar i att det är där de vill fortsätta utvecklas och har velat under 
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deras tid i organisationen. Vi har också sett att det är individens eget ansvar till 

utveckling, vilket det finns en samstämmighet i mellan cheferna och organisationen. 
 

I studien har vi kommit fram till att arbetet IKEA gör med employer branding och 

varumärket, leder till ett ökat commitment då det ökar det känslomässiga bandet 

mellan anställd och organisation. Detta genom att anställda har mål och ambitioner 

som går i linje med organisationens, vilket gör att anställda identifierar sig med den. 

Vi har konstaterat att kulturen är en viktig del i arbetet där en stabil och sympatisk 

kultur är betydelsefull för cheferna samtidigt som det är av vikt att ha en tydlig kultur 

för att den ska få betydelse för dem. En stor del som har betydelse för anställdas vilja 

att stanna och som påverkar affective commitment är det värde som personalen har, 

möjligheten att utvecklas, tillsammansskapet genom enkelheten i strukturen och det 

faktum att organisationen arbetar för hela sin omgivning. Det gör att de anställda 

upplever en attraktiv helhet och ett värde, vilket har personlig betydelse för dem och 

kan tillfredsställa för vad flera individer anser är viktigt. Vi konstaterar att helheten 

gör organisationen unik och att det inte bara handlar om ett arbete utan något som har 

personlig betydelse för dem. För att behålla anställda är det därmed också av vikt att 

det organisationen säger sig arbeta för är någon av de viktiga aspekterna i kulturen 

som individen innehar. Vi kan konstatera att helheten i employer branding gör att 

anställda stannar då olika faktorer som organisationen står för och som upprätthålls 

till stor grad, har betydelse och samverkar med varandra. Vi har skapat oss en 

förståelse för att utvecklingsmöjligheterna samverkar med employer branding för att 

bygga commitment hos cheferna. Vi kan därtill se att de samverkar genom att 

utvecklingsmöjligheterna kan ses som en del av kulturen. 

 

6.1.2 Forskningsfråga 2 
Vår andra forskningsfråga innefattar huruvida den anställdas tid i företaget har någon 

påverkan på vad det är som har betydelse för att man vill stanna. Vi ser att flertalet 

chefer hade förväntningar på att det skulle vara en bra organisation att arbeta i utifrån 

olika aspekter men också att en del såg det bara som ett arbete till en början. 

Förväntningarna har till största del uppfyllts och aspekterna har utvecklats i betydelse 

över tid för chefernas vilja att stanna. Vi kan också se att andra aspekter i kulturen än 

det de hade förväntningar på tidigare, har utvecklats som mer betydande för 

anställdas vilja att stanna under deras resa. Vi konstaterar att commitment och främst 

affective, har utvecklats över tid då cheferna kommit organisationen och 
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värderingarna närmare, och därmed fått större betydelse för att de vill stanna. 

Cheferna känner sig numera hemma i organisationen och att de är en del utav den, 

vilket är av stor betydelse för att de vill stanna.  

 

6.2 Teoretiskt bidrag 
Vi har bidragit med ny teoretisk förståelse då vi med en kvalitativ studie har gett en 

djupare förståelse för vad som har betydelse för att man vill stanna där vi har varit 

öppna inför olika aspekter som har betydelse för att utveckla commitment och som 

det återfinns förväntningar på. Där har det tidigare saknats forskning av kvalitativ 

karaktär som inte innefattat den subjektiva förståelsen för vad olika individer anser 

betydelsefullt. Vi bidrar med ny kunskap genom att vi har sett att det finns 

förväntningar på kompetens- och karriärutveckling och employer branding, vilka är 

viktiga att upprätthålla för att anställda ska vilja stanna. Där har tidigare forskning 

fokuserat på brytandet av kontraktet. Vi har bidragit med kunskap genom att se att 

aspekter i organisationskulturen samverkar och utvecklas över tid till att få betydelse 

för att anställda vill stanna, vilket gjorts i ljuset av commitment och psykologiska 

kontraktet. Ny teoretisk förståelse är att flertalet aspekter i organisationskulturen är 

betydelsefulla för att anställda vill stanna. Vårt teoretiska bidrag berör hur 

organisationskultur och employer branding är svåra att skilja på. Det berör också att 

vi har kunnat se att kompetens- och karriärutveckling och employer branding för sig 

bidrar men också samverkar till att vilja stanna. Vi kan i studien även se att 

utvecklingsmöjligheter kan innefattas i kulturen. Tidigare forskning säger heller inte 

något om det återfinns aspekter som skapar commitment och förväntningar i det 

ömsesidiga förhållandet som man tidigare inte berört. Vi har genom en kvalitativ 

förståelse gett ny kunskap för det genom att vi har varit öppna inför nya aspekter som 

kan ha betydelse. Vi bidrar med ny teoretisk förståelse genom att konstatera att vilja 

stanna beror på mer än sitt eget arbete utan även det personliga värdet individen 

erhåller från organisationens arbete i helhet.  

 

6.3 Praktiskt bidrag 
Vårt praktiska bidrag består utav att belysa vilka förväntningar anställda har och vad 

som därigenom utvecklar commitment hos dem och därmed viljan att stanna. Genom 

att investera tid och resurser i anställdas kompetens- och karriärutveckling, kan 

arbetsgivare utveckla commitment hos de anställda och inspirera dem till att stanna. 
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Vi har också sett att kulturen och arbetet med employer branding har betydelse för att 

anställdas commitment. Genom att arbeta nära sina anställda, stötta deras utveckling, 

skapa och upprätthålla en stabil kultur och arbeta med sammanhållning, anser vi att 

en organisation kan inspirera anställda att vilja stanna. I och med att vi har sett att det 

återfinns förväntningar på detta, är det lättare för organisationer att bygga en 

ömsesidig relation men också upprätthålla den mellan både individen och deras 

chefer men också individen gentemot organisationen. Vi ser därmed att vi har 

bidragit med praktisk förståelse för vad som gör anställda committed och vilka 

förväntningar anställda har, vilket tillsammans har betydelse för viljan att stanna. Vi 

bidrar med förståelsen av betydelsen att organisationen identifierar och bemöter 

förväntningar anställda har för att de ska vilja stanna. Organisationer kan genom 

denna studie få en praktisk förståelse till deras arbete i att behålla anställda, och 

studien kan användas för att granska och utveckla arbetet med återväxt. 

 

6.4 Framtida forskning och studiens begränsningar 

Vi rekommenderar fler kvalitativa studier som går på djupet om varför individer 

väljer att stanna inom en organisation då majoriteten av studier kring commitment 

och det psykologiska kontraktet har genomförts kvantitativt. Vi hävdar att mer 

kvalitativ forskning är av betydelse för att på ett djupare plan se vilka faktorer i olika 

kontexter som är viktiga. Framtida forskning kan inbegripa fokusgrupper för att 

anställda ska tillsammans med andra reflektera kring vad som är viktigt för att man 

vill stanna. Diskussioner kan göra att man på ett djupare plan kommer fram till fler 

insikter som är av betydelse. Framtida forskning skulle även kunna innefatta andra 

arbetsgrupper än bara chefer för att få en större variation i det empiriska materialet. 

Vi ser även en begränsning i vår studie då vi enbart valt att studera anställda som har 

stannat, vilket gör att de som inte har trivts i organisationen redan har lämnat. 

Fortsatt forskning kan därmed inbegripa anställda som valt att lämna. Utöver det, kan 

fortsatt forskning inbegripa detta ämne i olika organisationer då processer i vårt 

fallföretag kanske inte är möjligt i organisationer med annan storlek. Vidare ser vi att 

forskning skulle kunna inbegripa organisationskultur på ett djupare plan, hur olika 

delar i det samverkar och skapar commitment då vi ser att kulturen inbegriper flera 

delar, är subjektiv samtidigt som det handlar om grupper, vilket vi inte lyckats uppnå 

till samma grad. 
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I 
 

8 Bilagor 
 
8.1 Intervjuguide chefer 
 
Intervjufrågor 
 
Anonymitet? 
Inspelning? 
 
Bakgrundsfrågor 
 
Namn? 
 
Ålder? 
 
Vad har du för befattning? 
 
Hur länge har du varit anställd inom organisationen? 
 
Hur har din resa sett ut i organisationen? 
 
Vad har varit det bästa under den tiden? 
 
Hur ser du på arbetslivet? 
 
Det psykologiska kontraktet 
Vilka förväntningar hade du när du blev anställd? 
 
Stämde dessa överens med hur du senare upplevde din tillvaro här? 
 
Upplever du att arbetsgivaren någon gång brutit emot vad de lovat att hålla? 
 
Hur skulle du känna om arbetsgivaren bröt något löfte gentemot dig? 
 
Arbetssituation och ledarskap 
Hur upplever du din arbetssituation? 
Stöd? Stress? 
 
Om du skulle få förändra din arbetssituation, vad skulle det vara? 
 
Möjligheter till utveckling 
Hur upplever du möjligheter till kompetensutveckling?  
På vilket sätt är det viktigt för dig eller inte? Har det någon betydelse för att du väljer 
att stanna inom organisationen? 
 
Hur upplever du möjligheten till karriärutveckling? 
Är det viktigt för att du väljer att stanna? 
 
 



  
 

II 

 
Lojalitet/Employer branding/Organisationskultur/Commitment 
 
Varför arbetar du för denna organisation? 
Vad anser du är bäst med att arbeta här? 
 
Hur upplever du organisationskulturen här? 
Upplever du att du har knutit an till organisation och i så fall hur? 
 
Är organisationskulturen viktig för att du ska stanna?  
Hur betydelsefullt är det att dina värderingar du har stämmer överens med 
organisationens du arbetar för? 
 
Vad är det som betyder mest för att du väljer att stanna inom en organisation? Inom just 
denna? 
 
Vad skulle få dig att lämna organisationen? 
 
Upplever du att det skulle vara svårt att lämna organisationen? 
 
Är det något som skulle göra att du känner dig bunden att vara kvar inom 
organisationen? 
 
Hur upplever du att organisationen arbetar för att behålla anställda? 
 
Vad har du för mål eller framtidsplaner? 
 
Avslutande frågor: 
Har du några frågor till oss? Finns det något du vill tillägga? 
Kan vi återkomma om det uppkommer fler frågor? 
 
 
 
8.2 Intervjuguide HR-chef 
 
Intervjufrågor 
Anonymitet? 
Inspelning? 
 
Bakgrundsfrågor 
 
Namn? 
 
Ålder? 
 
Vad har du för befattning? 
 



  
 

III 

Hur länge har du varit anställd inom organisationen? 
 
Hur har din resa sett ut i organisationen? 
 
Det psykologiska kontraktet  
Vad har man för förväntningar när man söker sig till IKEA?  
Tror du att anställdas förväntningar uppfylls när man väl blir anställd? 
 
Tycker du att IKEA är bra på att hålla vad ni lovar? 
 
Hur arbetar ni för att möta förväntningarna för att hålla det IKEA lovar?  
 
Finns det något som du känner att IKEA inte kan leva upp till och kan förbättra?  
 
Arbetssituation 
Hur arbetar ni för att man ska ha en bra arbetssituation? 
 
Finns det något som du tycker att ni kan förbättra i chefernas arbetssituation? 
 
Möjligheter till utveckling 
Hur upplever du att anställda har möjlighet till kompetensutveckling? 
 
Hur upplever du möjligheter till karriärutveckling? 
 
Arbetar ni för att fler ska ha möjlighet till det?  
 
Lojalitet/Employer Branding/Organisationskultur/Commitment 
Varför tror du man söker sig till IKEA?  
Vad vill ni att IKEA ska vara?  
 
Hur arbetar ni för att era anställda ska ta till sig vad IKEA är?  
 
Hur arbetar ni kring rekrytering? 
 
Hur skulle du beskriva organisationskulturen?  
 
Tror du att kulturen är viktig för att man väljer att stanna?  
 
Varför tror du anställda väljer att stanna på IKEA? 
 
Varför skulle man lämna IKEA?  
 
Tror du det upplevs som svårt att lämna organisationen?  
 
Hur arbetar ni för att behålla anställda?  



  
 

IV 

Finns det några förbättringar som kan göras?  
 
Finns det något annat IKEA gör för att ha en god återväxt? 
 
Avslutande frågor 
Har du några frågor till oss? Finns det något du vill tillägga? 
 
Kan vi återkomma om det uppkommer fler frågor? 
 


