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Abstrakt 
 
Det finns mycket forskning kring det psykologiska kontraktet och även kring kompetens- 

och karriärutveckling. Det är dock intressant att se huruvida kompetens- och 

karriärutveckling får betydelse för arbetstillfredsställelsen och viljan att stanna för 

specifikt chefer, något som inte är välutvecklat inom forskningen. Vilka psykologiska 

kontrakt som utvecklas för cheferna kring kompetens- och karriärutveckling är ännu en 

aspekt som är intresseväckande. Vi ville därför genom en kvalitativ studie, få förståelse 

för dessa områden. Detta genomfördes genom åtta semistrukturerade intervjuer där chefer 

på olika nivåer fick beskriva deras upplevelser och tankar. Studien utgår ifrån de två 

dimensionerna externt och internt rekryterade chefer. Dessa valdes med grund i att 

förväntningar på och betydelsen av kompetensutveckling och möjligheter till 

karriärutveckling kunde skilja sig åt beroende på externt eller internt rekryterad chef. 

Studiens resultat visar på att respondenterna till olika grad anser att kompetensutveckling 

och möjligheter till karriärutveckling har betydelse för arbetstillfredsställelsen och viljan 

att stanna. En skillnad som har visat sig är angående de förväntningar som finns på 

kompetensutveckling. De interna hade annorlunda förväntningar med anledning av deras 

erfarenhet inom organisation gentemot de externa. 
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1. Inledning 
 

I det inledande kapitlet kommer de tre styckena problembakgrund, problemdiskussion 

och syfte att presenteras. Det görs med syfte av att skapa ett inledande intresse hos 

läsaren angående kompetensutveckling, möjligheter till karriärutveckling och det 

psykologiska kontrakt som skapas kring detta. Det är sedan med utgångspunkt ifrån 

problembakgrund och problemdiskussion som syfte och tillhörande forskningsfrågor 

presenteras.    

 
 
1.1 Problembakgrund 
 
Genom skolans pedagogik blir vi i tidig ålder introducerade till ett tankesätt som 

fokuserar på utvecklingsmöjligheter. Enligt skollagen ska skolan erbjuda eleverna en 

utbildning som inspirerar till att vilja lära nya saker resten av livet samt bidra till att 

utveckla nya kunskaper där de befinner sig i dagsläget. Dessutom belyses vikten av stöd 

och handledning så att varje elev utifrån personliga förutsättningar ska kunna utvecklas. 

(SFS 2010:800). Tanken om livslångt lärande upplever vi sedan följer med oss alla ut i 

arbetslivet i form utvecklingsmöjligheter, vilket vi tänker inkluderar både 

kompetensutveckling och möjligheter till att göra karriär. Kompetensutveckling 

definieras enligt Ellström (2010) som: ”en sammanfattande beskrivning för de olika 

åtgärder som kan vidtas för att påverka utbudet av kompetens på en verksamhets interna 

marknad (hos enskilda anställda, grupper av anställda eller hela personalgruppen)” 

(Ellström, 2010 i Nilsson, Wallo, Rönnqvist & Davidson, 2011: 79). Karriär kan i sin tur 

definieras som: ”a process of development of the employee along a path of experience 

and jobs in one or more organizations” enligt Baruch & Rosenstein, 1992 i Baruch 

(2004: 59). 

 

Vidare säger OECD:s marknadsavdelning att Sverige tidigare varit ett land som man har 

kunnat se upp till vad det gäller kompetensutveckling. Idag visar det sig dock att 

arbetsgivare i Sverige är sämst i Norden på att betala fortbildning för de anställda. Som 

en konsekvens av detta ansåg 4 av 10 anställda i Sverige år 2015 att de inte har de rätta 

kompetenserna för att klara av sitt arbete. Kompetensutveckling skulle därmed vara 

nödvändigt. (Nandorf, 2015).  
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I dagens samhälle blir humankapitalet allt viktigare och även om ett företag har många 

olika resurser, är det individernas resurser som skiljer sig från alla de andra tillgångarna. 

De materiella resurserna får liv genom de anställdas kompetens. (Hansson, 2015). Att 

utveckla sina anställda möjliggör en större konkurrenskraft för företagen då kraven på 

kunskap hos de anställda ständigt ökar. Vidare leder globaliseringen till en ökad 

konkurrens om marknadsandelarna för företagen. För att kunna finna nya lösningar och 

effektivisera verksamheten är det därmed viktigt att attrahera, utveckla och behålla sina 

nyckelpersoner i företaget. (Svenskt Näringsliv, 2017).  
 

När individer och däribland cheferna får möjlighet till att utveckla sin kompetens kan det 

få konsekvenser för individer på många olika sätt. Lipman (2013) poängterar att på en 

arbetsplats i dagens samhälle är framtidsplanering för de anställda något de värdesätter då 

de strävar efter att få en bredare kunskapsgrund som gör dem än viktigare för 

organisationen. Med möjligheter till lärande och utveckling på arbetsplatsen blir anställda 

mer lojala och engagerade i sitt arbete. Dessutom är utvecklingsmöjligheter och lärande 

på arbetsplatsen viktigt för att på så sätt minimera ett missnöje och risken av att anställda 

lämnar företagen tidigt. (Lipman, 2013).  

 

Även Edenhall (2011) beskriver att just kompetens- och karriärmöjligheter är två av de 

viktigaste faktorerna för att attrahera och behålla personal. Det är exempelvis viktigare än 

höga löner och generösa bonusvillkor. Vi ser att arbetstillfredsställelse kan beskrivas 

utifrån kompetens- och möjligheter till karriärutveckling utifrån ovan beskrivna 

problembakgrund. Spector (1997: 2) definierar begreppet arbetstillfredsställelse enligt: 

”job satisfaction is simply how people feel about their jobs and different aspects of their 

jobs.” Det inkluderar många olika aspekter och synvinklar och vikten och relevansen av 

aspekterna för den anställde kan skilja sig åt (Spector, 1997). Med detta som 

utgångspunkt samt diskussionen ovan ser vi ett intresse av att kompetensutveckling och 

möjligheter till karriärutveckling kan få betydelse för arbetstillfredsställelsen och att 

behålla anställda.  

 

Vi tänker oss att i och med att möjligheter till kompetens- och karriärutveckling verkar ha 

betydelse för arbetstillfredsställelsen och viljan att stanna, tror vi att det också då finns 

förväntningar på detta. Det gör att vi finner ett intresse av att få en förståelse för vilka 

förväntningar som skapas kring kompetens- och karriärutveckling. Därför kommer 
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kompetens- och karriärutveckling samt förväntningar på detta vara av stort intresse i 

denna studie.  

 
1.2 Problemdiskussion 
 
Med tanke på att alla företag måste konkurrera om anställda med andra företag är det  

viktigt att organisationer anstränger sig för att utveckla sina anställdas kompetenser 

(Hansson, 2015) och möjliggör karriärutveckling för dem (Chen, Chang & Yeh, 2003). 

Vi tänker oss att möjligheter till kompetens- och karriärutveckling har olika betydelse för 

de anställdas arbetstillfredsställelse och viljan att stanna. Vi resonerar kring att det 

därmed också då återfinns förväntningar på kompetens- och karriärutveckling i relationen 

mellan den anställde och arbetsgivaren.  

 

Inledningsvis visar forskning från Umamaheswari & Jayasree (2016) att när 

organisationen erbjuder sina anställda utvecklings- och träningsmöjligheter, känner de 

anställda att organisationen är mer måna om dem. Det leder till att de anställda blir mer 

engagerade i arbetet, vilket i sin tur ökade lojaliteten och viljan att stanna i 

organisationen. Samtidigt visar Costen & Salazar (2011) att individens 

arbetstillfredsställelse ökar eftersom de genom kompetensutveckling känner att de har 

tillräckligt och rätt kompetens. Vidare menar de också på att kompetensutveckling har 

betydelse för individens inställning till att stanna kvar inom en organisation samt deras 

karriärutveckling (Costen & Salazar, 2011).  

 

Forskning som Chen, Chang & Yeh (2003) gjort visar på att individer känner ett större 

åtagande gentemot organisationen när den främjar karriärutvecklingsmöjligheter i form 

av olika program för karriärutveckling. Lyckas man erbjuda karriärutveckling kan man se 

det som en möjlig strategi till att minska personalomsättningen och att man då kan 

behålla anställda (Chen, Chang & Yeh, 2003). Soonhee (2009) visar på att möjligheter till 

karriärutveckling leder till anställdas arbetstillfredsställelse och viljan att stanna. Det 

förutsätter dock att den anställdes behov matchar med vad organisationen erbjuder för 

möjligheter till karriärutveckling (Chen et al., 2003). Finns inte denna matchning av 

individens mål och behov, kan det leda till att individen söker sig utanför organisationen 

(Kraimer, Seibert, Wayne, Liden & Bravo (2011).  
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Från ovanstående genomgång av forskning ser vi att möjligheter till kompetens- och 

karriärutveckling är viktiga för arbetstillfredsställelsen och de anställdas vilja att stanna 

inom organisationen. Vi tycker oss därmed förstå att möjligheter till kompetens- och 

karriärutveckling för anställda uppstår i en relation med arbetsgivaren och arbetstagaren. 

Förväntningar uppstår i en relation mellan två parter, vilket inkluderas i det psykologiska 

kontraktet (Rousseau, 1995). I relationen skapas förväntningar och däribland på 

kompetens- och karriärutveckling, vilket Kotter (1973) och De Vos & Meganck (2008) 

förklarar. Vi ser det därför som betydelsefullt att skapa en bättre förståelse kring vilka 

psykologiska kontrakt som uppstår kring kompetens- och karriärutveckling. 

 

Det psykologiska kontraktet har visat sig ha värdefull betydelse för individens vilja att 

stanna på en arbetsplats samt för dennes arbetstillfredsställelse. De flesta studier som har 

gjorts innehållande det psykologiska kontraktet har genomförts med kvantitativa metoder 

där enkätundersökningar varit av majoritet (Conway & Briner, 2005). I Robinsons & 

Rousseaus studie (1994) upplevde 55 % av de anställda att arbetsgivaren hade brutit ett 

kontrakt någon gång under deras två första anställningsår. Detta medförde att det var 

större chans till att de anställda lämnade organisationen men också att det fick betydelse 

för arbetstillfredsställelsen. Vi ser därmed att det är viktigt att tillägna resurser till att 

förstå och upprätthålla det psykologiska kontraktet mellan den anställde och 

arbetsgivaren. Samtidigt har Rousseau (2004) funnit att inom en organisation finns det 

flera unika kontrakt då alla individer är olika och därför blir det ännu viktigare att man 

kontinuerligt kommunicerar och klargör vad respektive part har för förväntningar och 

åtaganden gentemot varandra (Rousseau, 2004). Kontraktet kommer dessutom att 

utvidgas ju längre tid en individ varit anställd inom en organisation, vilket gör att det då 

inkluderar fler ömsesidiga utbyten och insatser för båda parterna (Robinson & Rousseau, 

1994). I tillägg menar Lee (2000) att då anställningarna är mer flexibla idag, får individer 

ta ansvar för sin egen utveckling och karriär än mer än tidigare, vilket har betydelse för 

det psykologiska kontraktet.  

 

Utifrån vår genomgång av tidigare forskning har vi valt att fokusera på chefer då vi ser att 

det saknas en diskussion kring huruvida möjligheter och deltagande i kompetens- och 

karriärutveckling har betydelse för deras arbetstillfredsställelse och vilja att stanna. 

Vidare förs det ingen diskussion utifrån dimensionerna internt eller externt rekryterad 

chef kring detta. Vi resonerar kring huruvida betydelsen av kompetensutveckling och 
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möjligheter till karriärutveckling skiljer sig åt mellan internt och externt rekryterade 

chefer, vilket vi tycker är intressant att skapa oss en bättre förståelse för. Vad det gäller 

kompetensutveckling resonerar vi kring att man möjligtvis behöver mer 

kompetensutveckling som extern chef då man inte arbetat inom organisationen tidigare 

och därmed inte är så insatt i organisationen. På så sätt kan det få olika betydelser för 

interna och externa chefer för arbetstillfredsställelsen och viljan att stanna. Därmed ser vi 

att studiens teoretiska bidrag är vårt fokus på chefer och dimensionen internt och externt 

rekryterad i förhållande till kompetensutvecklingens och möjligheter till 

karriärutvecklingens betydelse för arbetstillfredsställelsen och viljan att stanna. 

Ytterligare ny teoretisk förståelse kommer att ges då tidigare forskning om psykologiska 

kontrakt har genomförts dels med främst kvantitativ forskningsmetod och 

enkätundersökningar. Vi bidrar även med att belysa chefernas förväntningar på 

kompetens- och karriärutveckling och inkluderar även dimensionen internt och externt. 

Vi resonerar kring att det även kan återfinnas olika förväntningar på kompetens- och 

karriärutveckling i förhållande till om man är externt eller internt rekryterad chef. Det då 

förväntningarna möjligen kan vara mer nyetablerade och främmande för externt 

rekryterade chefer.  

 

Slutligen ser vi det som att vårt praktiska bidrag genomsyrar såväl förväntningar på som 

betydelsen av möjligheter till kompetens- och karriärutveckling för chefers 

arbetstillfredsställelse och vilja att stanna. Då studien med fokus på chefer också 

inkluderar deras chefer ser vi att studien kan ge ett praktiskt bidrag till en organisation 

genom att de olika chefsnivåerna skapar sig en bättre förståelse för relationen och 

förväntningarna dem emellan. Det ges ett praktiskt bidrag också på så sätt att de högre 

cheferna bättre kan förstå vad det finns för olika förväntningarna beroende på om man är 

externt eller internt rekryterad. Därmed fås en bättre förståelse för förväntningarna på och 

betydelsen av möjligheterna till kompetens- och karriärutveckling för 

arbetstillfredsställelsen och vilja att stanna. Vi diskuterar nämligen kring att interna 

chefer har en bättre kunskap om vilka förväntningar det finns i relationen samtidigt som 

en extern chef ska etablera en ny relation där förväntningar är främmande och kunskaper 

om möjligheter är knappa. 
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1.3 Syfte 
 
Syftet med denna uppsats är att öka förståelsen kring förväntningar på om och i så fall 

vilken betydelse möjligheten till och deltagande i kompetensutveckling och 

karriärutveckling har för interna och externa chefers arbetstillfredsställelse och vilja att 

stanna inom organisationen.  

 

Med utgångspunkt i ovanstående syfte, har vi därmed kommit fram till följande 

forskningsfrågor: 

 

Hur ser chefer på betydelsen av kompetensutveckling för deras arbetstillfredsställelse 

och vilja att stanna?   

 

Hur ser chefer på betydelsen av möjligheter till karriärutveckling för deras 

arbetstillfredsställelse och vilja att stanna? 

 

Hur kan vi förstå chefers förväntningar om kompetens- och karriärutveckling utifrån det 

psykologiska kontraktet? 

 

Hur ser förväntningar på och betydelsen av kompetensutveckling och möjligheter till 

karriärutveckling ut för interna och externa chefer?  
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2. Teoretisk referensram 
 

I detta kapitel kommer tre huvudsakliga teoretiska perspektiv som vi valt att basera vår 

studie på att presenteras. Dessa är kompetensutveckling, möjligheter till 

karriärutveckling och det psykologiska kontraktet. Vi ser ämnena som tre pelare som 

tillsammans bär upp studiens syfte. Detta då vi ser att det finns en betydelse av 

kompetens- och karriärutveckling för arbetstillfredsställelsen och viljan att stanna, vilket 

gör att det blir intressant att också se vilka psykologiska kontrakt som skapas kring det. 

 
 
2.1 Inledning 
 
Vi har valt att arbeta utifrån en teoretisk referensram som inbegriper 

kompetensutveckling, möjligheter till karriärutveckling samt det psykologiska kontraktet. 

Tidigare forskning angående kompetens- och karriärutveckling kommer att användas i 

syfte av att beskriva betydelsen av dessa för chefernas arbetstillfredsställelse och vilja att 

stanna inom en organisation. Vi har en generell uppfattning om att då cheferna erbjuds 

kompetens- och karriärutveckling, har det en betydelse för deras arbetstillfredsställelse 

och vilja att stanna. Det med grund i att vi resonerar kring att kompetensutveckling har 

betydelse för främst den personliga utvecklingen, engagemanget och handlingsförmågan. 

Även möjligheter till karriärutveckling tror vi har betydelse för den personliga 

utvecklingen, möjligheterna att nå mål och en känsla av mening. Vi vet dock inte om och 

hur möjligheter till kompetens- och karriärutveckling är något som har betydelse för 

samtliga chefer eller till vilken utsträckning, vilket blir intressant att få en förbättrad 

förståelse utav. Därför tar vi hjälp utav tidigare forskning kring kompetens- och 

karriärutveckling.  

 

Vidare kommer vi att använda oss utav det psykologiska kontraktet som inbegriper 

förväntningar som återfinns i en relation mellan arbetsgivare och arbetstagare. Detta 

teoretiska perspektiv kommer att användas i syfte av att få en bättre förståelse för vilka 

psykologiska kontrakt som skapas kring kompetens- och karriärutveckling. Då vi har 

tankar om att chefer har förväntningar på kompetens- och karriärutveckling, vilket vi från 

tidigare forskning har sett att anställda har, blir det intressant att använda det 

psykologiska kontraktet i vår studie. Vi tror att om man har förväntningar på kompetens- 
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och karriärutveckling, har förväntningarnas uppfyllelse betydelse för chefernas 

arbetstillfredsställelse och vilja att stanna.  

Vi kommer i studien att applicera dimensionerna internt och externt rekryterad på de tre 

teoretiska perspektiven kompetensutveckling, möjligheter till karriärutveckling och 

psykologiska kontraktet. Det då vi har uppfattningar om att förväntningar kan skilja sig åt 

i relationen till arbetsgivaren och förväntningarna blir då mer främmande för en externt 

rekryterad chef. Detta för att de i sin tur kan ha betydelse för arbetstillfredsställelsen och 

vilja att stanna. Vi ser och är medvetna om risken i att använda tidigare forskning inom 

våra valda områden då de är baserade på anställda. Även om chefer utifrån ett perspektiv 

kan ses som anställda, menar vi på att deras positioner som inbegriper ett annat slags 

ansvar möjligtvis kan ha inverkan på deras förväntningar och vilken betydelse 

möjligheter till kompetens- och karriärutveckling har för dem. Det kan då skilja sig från 

anställda. 

2.1.1 Arbetstillfredsställelse och viljan att stanna 
 
Arbetstillfredsställelse definieras enligt Spector (1997: 2) som: ”job satisfaction is simply 

how people feel about their jobs and different aspects of their jobs.” Huruvida en anställd 

känner arbetstillfredsställelse beror på om en individ gillar sitt arbete eller ej. Spector 

förklarar att aspekter såsom arbetet i sig, kommunikation, organisationens policys, 

personlig utveckling och möjligheter till karriär kan leda till en arbetstillfredsställelse för 

den anställde. Samtidigt förklarar han att individer inte känner arbetstillfredsställelse för 

samma saker. (Spector, 1997). Kompetensutveckling har visat sig ha betydelse för 

arbetstillfredsställelsen för de anställda och deras vilja att stanna (Costen & Salazar, 

2011). Likt kompetensutveckling har också möjligheter till karriärutveckling visat sig 

leda till arbetstillfredsställelse (Costen & Salazar, 2011) och att individen stannar i en 

organisation (De Vos & Meganck, 2008).  

2.2 Kompetensutveckling 
 
I litteraturen har begreppet kompetensutveckling definierats genom olika beskrivningar. 

Nilsson, Wallo, Rönnqvist & Davidson (2011: 79) benämner kompetensutveckling som 

”de aktiviteter som en arbetsgivare avsiktligt använder sig av för att utveckla befintliga 

medarbetares kompetens i förhållande till nuvarande eller framtida arbetsuppgifter”. 

Nilsson et al. (2011: 79) hänvisar även till en ofta använd definition av begreppet av 

Ellström (2010) som lyder: ”en sammanfattande beskrivning för de olika åtgärder som 
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kan vidtas för att påverka utbudet av kompetens på en verksamhets interna marknad (hos 

enskilda anställda, grupper av anställda, eller hela personalgruppen)”. Ellström & Kock 

(2008) presenterar karriärplanering, utbildning, träning samt kurser som möjliga åtgärder 

som kan användas i syfte för kompetensutveckling. Vi tolkar därmed ovanstående 

definitioner som att kompetensutveckling är något viktigt att kontinuerligt arbeta med, 

vilket även Nilson et al. (2011) poängterar. De lyfter vidden av att ständigt arbeta med 

kompetensutveckling då det anses vara en färskvara och för att säkerställa ökad 

kompetens (Nilsson et al., 2011). 
 

2.2.1 Förutsättningar för kompetensutveckling  
 
Aktiviteter och strategier 

Nilsson et al. (2011) förklarar att forskare inkluderar olika aktiviteter i begreppet 

kompetensutveckling. De kan delas in i icke-formella utbildningsaktiviteter, formella 

utbildningsaktiviteter samt informellt lärande i det dagliga arbetet. Konferenser och 

handledning är exempel på aktiviteter som inte är lika planerade eller organiserade som 

formella utbildningsaktiviteter och brukar därför inkluderas i icke-formella 

utbildningsaktiviteter. De formella är exempelvis planerade kurser, utbildningar och 

föreläsningar. Vidare är åtgärder så som arbetsrotation, dialog mellan kollegor och 

befordran sådana åtgärder som förbättrar det informella lärandet för de anställda i deras 

dagliga arbete (Nilsson et al., 2011).  

 

Aktiviteter och åtgärder går även hand i hand med strategier för kompetensutveckling. 

Kock & Ellström (2011) skriver om strategier för kompetensutveckling och gör då en 

åtskillnad mellan en formell eller integrerad strategi. Den formella strategin handlar 

främst om att utveckla individens möjligheter till att på ett bättre sätt utföra det dagliga 

arbetet genom att delta i kurser på eller utanför arbetsplatsen. Den integrerade strategin 

inkluderar även kurser i kombination med det dagliga arbetet och dess 

arbetsorganisatoriska förändringar. Genom denna strategi kan erfarenheter delas bättre 

genom ett bättre samarbete. Tid finns också till reflektion över arbetet, vilket då i sin tur 

leder till en förbättring av kompetensen. (Kock & Ellström, 2011).  

 

Resultat från Kocks & Ellströms (2011) studie visar på att de företag som använde sig av 

en integrerad strategi för kompetensutveckling där oplanerade möjligheter spelar in, 

nådde högre nivåer för lärandets utfall hos individerna. Där inkluderades bland annat en 
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ökad förmåga att klara nya arbetsuppgifter, ökad professionell kompetens samt en 

förbättrad motivation för inlärning. Vidare menar Kock & Ellström (2011) på att det är 

viktigt att organisationer idag inte fokuserar för mycket på för strikta strategier utan 

integrerar det i det dagliga arbetet. Det resulterar i en bättre lärandemiljö, desto fler 

möjligheter till stimulerande uppgifter och ett bättre chefsledarskap (Kock & Ellström, 

2011). Det behövs en organisationskultur som främjar lärande och utbildning, vilken kan 

uppkomma dels på grund utav organisationen själv men också av anställda som anser att 

kompetensutveckling är av betydelse (Ellström & Kock, 2008). Samtidigt är det viktigt 

att för att kunna främja lärande, tillåta anställda att göra fel och att ta risker. Det är även 

viktigt att arbeta med att fokusera på reflektion och ifrågasätta det som annars tas för 

givet för att möjliggöra en utvecklingsinriktad arbetsplatskultur (Docherthy, 1996).  

 

Individens vilja att utvecklas 

Fortsättningsvis är det så att oavsett vilka aktiviteter som en organisation främjar för sina 

anställda, krävs det också att individerna visar ett engagemang och en lust att lära 

(Nilsson et al, 2011). I annat fall blir det lite som att ”Leda hästen till vattnet, men aldrig 

tvinga den att dricka” (Nilsson et al., 2011: 86), vilket då syftar till att trots insatser så 

som utvecklingsmöjligheter, resulterar det ändå inte i någon individuell utveckling. 

(Nilsson et al., 2011). Även Ellström & Kock (2008) poängterar vikten av de anställdas 

engagemang och att det då kan framkalla anställdas behov av utvecklingsmöjligheter.  

 

Kommunikationens betydelse 

Ytterligare en förutsättning som påverkar möjligheten till utveckling är kommunikationen 

inom organisationen. Det krävs att det föreligger en ömsesidig delaktighet av två parter. 

Chefer har oftast ambitionen att skapa en bra tvåvägskommunikation, förutsättningar för 

diskussion och att göra information tillgänglig. En välfungerande kommunikation främjar 

utvecklingsmöjligheter, motivation, individens känslor och blir även en bidragande faktor 

till en ökad arbetsglädje, handlingsförmåga och samordning inom organisationen. (Heide, 

Johansson, Simonsson, 2013). Dessa effekter är enklast att uppnå genom att 

kommunicera med den anställde ansikte mot ansikte, vilket möjliggör konstruktiv 

feedback och starkare relationer mellan arbetsgivaren och arbetstagaren (Mishra, 

Boynton & Mishra, 2014). Kock & Ellström (2011) lyfter upp Ellström (2001, 2006) som 

poängterar att det är viktigt med tid, reflektion och utvärdering för individens utveckling.  
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2.2.2 Kompetensutvecklingens betydelse för arbetstillfredsställelsen och 

viljan att stanna 

 
Det blir allt viktigare för en arbetsgivare att främja den anställdes anställningsbarhet då 

de anställda idag har förväntningar på kompetensutveckling och värderar det som en 

viktig komponent i arbetslivet. Från arbetstagarens synsätt anses möjligheter till 

kompetensutveckling vara en del i den relation som skapas mellan arbetstagare och 

arbetsgivare och som därmed inbegrips i det psykologiska kontraktet. (Armstrong, 2006). 

Det anses även vara en känd uppfattning att det är viktigt för organisationer att satsa på 

kompetensutveckling då det främjar förmågan att möta kunders behov (Nilsson et al., 

2011). Hansson (2015) lyfter att det är av vikt att utveckla de anställda för att företagen 

ska ha möjlighet att konkurrera med andra företag.  

 

I en granskning av tidigare forskning gjord av Ellström & Kock (2008) är en utav de tre 

huvudfrågorna inriktade på just vilka effekter som kompetensutvecklingen kan resultera i. 

I granskningen benämns Nordhaug (1991) vars forskning visar att kompetensutveckling 

får betydelse för den anställde utifrån tre dimensioner; individen skapar bättre möjligheter 

för befordran och karriärutveckling, blir mer motiverad till fortsatt inlärning samt att den 

psykosociala utvecklingen främjas genom bättre självförtroende. (Ellström & Kock, 

2008). Nilsson et al. (2011) förklarar även att kompetensutveckling kan leda till ökat 

välbefinnande och hälsa. Lee & Bruvold (2003) menar i sin tur att en dynamisk relation 

kan skapas mellan arbetsgivaren och de anställda genom investering i individers 

utveckling och kompetenser. Det också kan då leda till att individens prestationer ökar då 

de känner en större hängivenhet och arbetstillfredsställelse (Lee & Bruvold, 2003). 

 

Vidare lyfter Ellström & Kock (2008) fram Kocks, Gills & Ellströms (2007) forskning 

som pekar på att kompetensutveckling leder till en ökad arbetstillfredsställelse för 

individen. Samtidigt resulterar kompetensutveckling inte enbart i kognitiva effekter 

såsom inlärningsförmågor utan också i ökat självförtroende, intresse och motivation på 

arbetet. Det kan också leda till förbättrade kommunikations-, ledarskaps- och 

samarbetsförmågor, ett ökat engagemang och bättre förutsättningar för att utföra nya 

arbetsuppgifter. (Ellström & Kock, 2008). Även Umamaheswari & Jayasree (2016) 

undersöker vilken inverkan träning och utveckling kan få för de anställda. Studiens 

resultat visar på att när de anställda får möjlighet till kompetensutveckling, upplever de 
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att organisationen är måna om dem och deras utveckling, vilket resulterar i att de 

anställda blir mer engagerade i sitt arbete. Dessutom kunde de därmed även se att då de 

anställda blev mer engagerade, ökade deras lojalitet till organisationen, vilket förbättrade 

chanserna för att de stannade och inte såg sig om andra arbetstillfällen externt. 

(Umamaheswari & Jayasree, 2016).  

 

Även Costen & Salazar (2011) tillför diskussionen om kompetensutvecklings betydelse 

för arbetstillfredsställelsen. De fann att tränings- och utvecklingsmöjligheter påverkar 

både individens arbetstillfredsställelse och tillfredsställelse med organisationen då de 

känner att de har rätt och tillräckligt med kompetens. Kompetensutveckling inverkade 

även på deras inställning till att stanna kvar och att vara lojal gentemot organisationens 

värderingar. De poängterar även att träningsmöjligheter kan främja karriärmöjligheter för 

individen. (Costen & Salazar, 2011).  

 

Kraimer et al. (2011) förklarar i sin studie att om anställda deltar i aktiviteter såsom 

ledarskapsaktiviteteter där man utbyter erfarenheter, informella aktiviteter såsom 

mentorstöd, workshops och träningsaktiviteter, ansåg de att de hade möjlighet till 

utveckling av sina förmågor och kompetenser. De menar också på att det är en signal att 

organisationen ser de anställda som värdefulla då de investerar i dem på detta sätt 

(Kraimer et al., 2011).  

 

Vidare poängterar Sicherman & Galor (1990), likt Ellström & Kock (2008) & Costen & 

Salazar (2011), att kompetensutveckling och lärande för den anställde, är viktigt för att 

möjliggöra en karriär både inom och utanför organisationen. De förklaras att erfarenheter, 

möjligheter och lärande är viktiga beståndsdelar för att kunna avancera och göra karriär 

(Sicherman & Galor, 1990). Med ovanstående resonemang ser vi att 

kompetensutveckling har en koppling till karriärutveckling. Därav kommer vi 

fortsättningsvis att förklara karriärutveckling men även hur detta fenomen samspelar med 

individens arbetstillfredsställelse och viljan till att stanna kvar inom en organisation. Vi 

ser till viss mån att det är möjligt att kompetensutveckling och karriärutveckling hör ihop 

och därför kan det vara svåra begrepp att särskilja.  
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2.3 Karriärutveckling 
 

Karriärer kan idag enligt Baruch (2004) beskrivas som mer flexibla med större 

möjligheter till olika vägar att utvecklas som individ. Framgång i karriären definieras 

därmed också olika från individ till individ. En framgångsrik karriär kan för individen 

innebära större frihet, självständighet, inre tillfredsställelse eller bättre livsbalans och 

påverkas av ens egna mål och värderingar. (Baruch, 2004). Baruch & Rosenstein (1992) 

definierar karriär enligt följande: ”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 något som utvecklas runtom arbetet. Arbetet i sig innebär, 

förutom inkomst, även utmaning och en känsla av mening för individen. Vidare ses 

karriär som sammankopplat med kreativitet, livsutmaning, identiteten, möjliggörandet av 

socialt nätverk och statusfrämjande. Därmed kan det liknas vid en livsresa. (Baruch, 

2004).  

 

Även Garavan & Coolahan (1996) förklarar att karriär och karriärsmobilitet kan 

definieras på många olika sätt. En framgångsrik karriär kan enligt dem sammanfattas som 

framgångsrika förflyttningar i organisationen där individen under tiden har fått olika 

belöningar och befogenheter. Vidare är karriär något som bygger på erfarenheter hos 

individen själv. De förklarar även att en meningsfull karriär för individen inte endast 

behöver bygga på vertikala förflyttningar inom en organisation (Garavan & Coolahan, 

1996). Vidare poängterar Gibson (2004) att individens identitetsutveckling är något som 

inbegrips i karriär (Gibson, 2004 i Hallqvist, 2005). På så sätt skapar det mening och bör 

därför inte enbart ses som en inkomstkälla för individen utan mer som ett mål där 

personliga värderingar och intressen är viktigare numera. (Nielsen, 2000 & Hall m fl, 

1997 i Hallqvist, 2005). Ger inte arbetet inte någon mening för individen är det större 

chans att denne förflyttar sig och tänker över en karriär någon annanstans. (Hallqvist, 

2005). 

 

Vidare ser vi även att begreppet uppfattade karriärmöjligheter kan ha en koppling till 

förväntningar på möjligheter till karriärutveckling. Begreppet inbegriper de anställdas 

subjektiva uppfattningar om huruvida jobbmöjligheter i organisationen motsvarar deras 

egna intressen. Därmed innebär det att det kommer att finnas flertalet olika uppfattningar 

om karriärmöjligheter i en organisation. Dessa uppfattningar kan förändras över tid och 
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anses därmed inte som varaktiga. Förändringar i uppfattningarna kan ske på grund utav 

aktiviteter för karriärplanering, de signaler som den anställde får om karriärspotential från 

organisationen men också hur de tidigare inom organisationen varit i kontakt med 

karriärmöjligheter. (Kraimer et al., 2011).  

 

Efter de djupare resonemangen kring forskares definitioner på karriär som presenterats, 

väljer vi att fokusera på karriär utifrån individens individuella synsätt då detta är något 

som mer överensstämmer med hur karriärer ser ut för individer idag. 

 

2.3.1 Anställdas möjligheter till karriärutveckling inom en organisation 
 

Då chanser till och genomförandet av rörlighet för individer återfinns både inom och 

mellan organisationer benämner Hallqvist (2005) detta som mobilitet. Tack vare 

mobiliteten förflyttar sig kunskaper och idéer. Man gör skillnad på vertikal och 

horisontell mobilitet där det förstnämnda berör förflyttningar uppåt i hierarkin med större 

ansvar och befogenhet för individ. Den horisontella mobiliteten berör å andra sidan 

individers förflyttningar mellan yrken eller funktioner men då på samma nivå inom 

organisationen med motsvarande ansvar och befogenheter. (Hallqvist, 2005).  

 

Organisationens uppbyggnad och relationen i anställningen påverkar huruvida den 

anställdes karriär ser ut. Om organisationen arbetar utifrån att främja avancemang och 

befordran inom företaget och har en policy för detta, kommer individens chanser för 

mobilitet inom organisationen att öka (Garavan & Coolahan, 1996). Baruch (2004) 

förklarar att karriär och utveckling möjliggörs av kulturen som återfinns i organisationen 

men också av processer och strukturer i organisation. Faktorer såsom typen av 

karriärsystem, komplexiteten av den interna arbetsmarknaden, organisationslivet och 

strukturen, påverkar och skapar chanser till rörlighet. Därmed återfinns även möjligheter 

till karriärutveckling för individen. (Garavan & Coolahan, 1996). Garavan & Coolahan 

(1996) förklarar vidare att den interna rörligheten för en anställd beror på individuella och 

organisatoriska faktorer beroende på om det finns system inom organisationen som 

möjliggör karriär. (Garavan & Coolahan, 1996). I och med att karriärer är desto flexiblare 

idag är det viktigt att det inom en organisation finns stödsystem för individens utveckling 

(Baruch, 2004). Ett stödsystem skulle kunna inkludera medarbetarsamtal eller 

utvecklingssamtal. Man fokuserar på individens framtida utveckling med utgångspunkt i 

nuläget och oftast sätts en utvecklingsplan upp. Det är viktigt för både organisationen 
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men främst för individernas utveckling och delvis chefers förståelse för denna. (Nilsson 

et al., 2011). För att en individ ska kunna göra karriär inom en organisation är det därför 

viktigt att en planering som involverar både organisationen och individen görs. (Garavan 

& Coolahan, 1996). Detta ser vi därmed är betydelsefullt som stöd för den anställde och 

för att kommunikationen och förväntningarna ska vara samstämmiga med arbetsgivaren 

och den anställde.  

 

2.3.2 Karriärutvecklingens betydelse för arbetstillfredsställelsen och viljan 

att stanna inom en organisation 

 

Personalomsättningen kan minska genom att organisationer fokuserar på att möjliggöra 

individens utveckling och karriär. Även individers attityder gentemot organisationen som 

helhet och personalomsättningen kan påverkas av individens egna attityder gentemot 

utveckling och karriär och hur tillfredsställda de blir i förhållande till detta. Det är även 

viktigt att satsa på och att tillfredsställa sina anställda och nyckelpersoner då dessa 

personer är viktiga för framtiden för organisationen och kan ses som en konkurrensfördel. 

Effektiva möjligheter till karriärutveckling i form av program kan göra att personal är 

mer förberedda för sist nästa steg i sin utveckling och också mer motiverade för detta, 

vilket ökar arbetstillfredsställelsen och deras prestationer. Möjliggörande av utveckling 

av de anställda resulterar i ett djupt åtagande ifrån de anställda och skapar deras attityder 

och beteende. (Chen et al, 2003). Liknande resonemang har James & Mathew (2012) som 

förklarar att det är viktigt att utveckla strategier för att behålla de anställda utefter deras 

behov. Lyckas inte detta och de anställda inte känner någon arbetstillfredsställelse, är 

möjligheten stor att de förflyttar sig till en annan organisation (James & Mathew, 2012).  

 

När det kommer till ledarskapet för möjligheter till karriärutveckling menar Crawshaw & 

Game (2015) i sin studie att ledarskapet allt mer förflyttas från HR-avdelningen till 

avdelnings- och funktionschefer. Därav blir relationen och dess kvalité mellan den 

anställde och dennes chef viktig att förstå. Ansvaret för utvecklingen av de anställda kan 

dock ses som en relation mellan de anställda, HR och chefer. HR har fortfarande ansvar 

för strategier i de anställdas utveckling men samtidigt ligger den närmsta relationen för 

utveckling av den anställde mellan chefen och den anställde. Det har lett till att den 

anställde också får ta mer ansvar för sin egen utveckling. (Crawshaw & Game, 2015) Att 

individen har större ansvar för sin egen karriärutveckling är något som även Hallqvist 
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(2005) poängterar. Forskning visar också enligt Crawshaw & Game (2015) att anställda, 

när de planerar sin utveckling och karriär, föredrar att ha chefer som är lyhörda, stödjer 

dem och respekterar individuella behov. Erbjuder chefer stöd till de anställda vad gäller 

utveckling och karriär, leder det till att en bättre relation utvecklas samt att den anställde 

känner ett mer långvarigt åtagande och starkare tillhörighet till organisation. Forskningen 

visar också på att HR-avdelningar har en funktion som går ut på att stötta och utveckla 

chefer i deras arbete med utveckling av de anställda och deras karriärer. (Crawshaw & 

Game, 2015).  

 

Individens behov av karriär och därmed dess betydelse beror enligt Chen et al. (2003) på 

vart den anställde befinner sig i livet. I och med att man befinner sig i olika stadier och 

besitter olika positioner, har man olika utvecklingsbehov, individuella utmaningar, mål 

och frågor rörande karriären. Därmed måste organisationen se till de unika individerna 

och deras vilja till utveckling och karriär. Det är viktigt att organisationen förstår och 

beaktar de olika personliga behoven och deras förväntningar och ger möjligheter oavsett 

stadie. Det kan då leda till ett bättre samspel mellan båda parter. Uppnås det, kan 

anställdas arbetstillfredsställelse och organisationens prestation öka. Samtidigt är det av 

vikt att förstå att det är medarbetarnas syn på hanteringen och möjliggörandet av karriär i 

en organisation som är av relevans och inte själva karriärhanteringen. Därmed är det 

betydelsefullt att fokusera på hur de anställda bedömer och värderar hanteringen. (Chen 

et al., 2003).  

 
De Vos & Meganck (2008) presenterar intressant forskning som visar på betydelsen av 

möjligheter till karriärutveckling för de anställda. De inkluderar det psykologiska 

kontraktet då de anser att de subjektiva förväntningar som de anställda har i en ömsesidig 

utbytesrelation med arbetsgivaren spelar en viktig roll för förståelsen av de faktorer som 

gör att anställda stannar alternativt byter arbetsplats. Studien visar på att HR-chefer anser 

att finansiella incitament är viktigast för att behålla de anställda men de anställda värderar 

främst möjligheter till karriärutveckling för att minska riskerna att de lämnar. 

Forskningen visar därmed att det är viktigt att vara medveten om de subjektiva 

förväntningarna som de anställda har och därmed fokusera på karriärutveckling. (De Vos 

& Meganck, 2008). Även Coster & Salazar (2011) förklarar i sin studie att om 

möjligheter till karriärutveckling genom avancemang erbjuds i en organisation, kan det 

leda till en ökad lojalitet och att anställda inte lämnar företaget. Studien visade även att 

möjligheter till karriärutveckling genom avancemang ökade arbetstillfredsställelsen. 
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Samtidigt visar Kraimer et al. (2011) i deras forskning att möjligheter till 

karriärutveckling kan leda till ökad prestation för den anställde och att den stannar. 

Samtidigt visar de på att finns det inte möjligheter till karriärutveckling som matchar 

individens mål, kan det göra att de inte stannar kvar inom organisationen. Därför 

tydliggör dem att det i framtiden är viktigt att fokusera på möjligheter till utveckling och 

karriär i arbetet med personalomsättningen. (Kraimer et al., 2011). Garavan & Coolahan 

(1996) lyfter också att individer till större del väljer att stanna om det finns möjligheter 

till karriärutveckling. 

För att lägga tydligare fokus på arbetstillfredsställelse, visar Chen et al. (2003) på att 

möjligheter till karriärutveckling och behovet av det, påverkar arbetstillfredsställelsen. 

Effektiva möjligheter och program för att göra karriär kommer leda till en större 

arbetstillfredsställelse. Program för karriärutveckling kan leda till att de individuella 

karriärsmålen och förväntningarna möts samt att de känner sig mer förberedda inför nästa 

steg i karriären. Är det en stor skillnad på vad det finns för möjligheter till karriär och vad 

man har för behov kan arbetstillfredsställelsen minska. Vidare menar de på att i början av 

en anställning påverkas arbetstillfredsställelsen störst av om det finns en lucka mellan vad 

man har för mål för utveckling och de aktuella möjligheterna till karriär. Vid denna fas 

jämför anställda sina egna mål gentemot organisationens. (Chen et al., 2003). Å andra 

sidan kan även jobbet i sig vara viktigare för arbetstillfredsställelsen i jämförelse med hur 

de känner om möjligheter till karriär, vilket van der Vaart et al. (2015) poängterar. 

Fortsättningsvis förklarar Gerber, Grote, Geiser & Raeder (2010) i deras studie att för de 

anställda som är mer självständiga i sitt ansvar för sin karriär, påverkar ett brytande av 

det psykologiska kontraktet för möjligheter till karriär de anställdas arbetstillfredsställelse 

negativt. Därav är det viktigt för dessa att få möjligheter till ansvar, stöd i sin utveckling 

och karriär men också möjlighet till kompetensutveckling. Det gäller även för de som har 

ett traditionellt synsätt på karriär där jobbsäkerhet värderas hos samma arbetsgivare. Är 

däremot inte den anställde intresserad av utveckling och karriär, är ett brytande av denna 

möjlighet inte lika påverkbar på arbetstillfredsställelsen enligt Gerber et al. (2010). 

(Gerber et al. 2010). Davis (2015) förklarar i sin forskning att om specialister inom HR 

inte känner tillfredsställelse i sitt arbete och med den karriärutveckling som det finns 

möjlighet till, minskar engagemanget, lojaliteten och ökar chansen till att de lämnar 

organisationen. 69 % av respondenterna svarade att de lämnade en organisation för att de 
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inte kände tillfredsställelse i fråga om karriärutveckling, vilket ökade missnöjet, 

minskade tillfredsställelsen och därmed engagemanget på arbetsplatsen (Davis, 2015).  

James & Mathew (2012) förklarar också i sin forskning att den personliga 

tillfredsställelsen påverkades av möjligheter till karriärutveckling och personligt växande. 

Det verkade även som en motivationsfaktor och detta var något som framkom i flertalet 

organisationer (James & Mathew, 2012). Vi antar därmed att den personliga 

tillfredsställelsen är sammankopplad till individens arbetstillfredsställelse. 

Karriärutveckling var även en del av strategierna som togs upp för att behålla anställda, 

vilket hade inverkan på tillfredsställelsen. Därav ser vi att stanna kvar och 

tillfredsställelse hos en individ är ihopkopplade. (James & Mathew, 2012). Lee & 

Bruvold (2003) lyfter i sin forskning att möjligheter till karriärutveckling kan leda till ett 

bättre välmående för den anställde, bättre arbetstillfredsställelse och åtaganden gentemot 

organisationen. Även Soonhee (2009) visar på att om organisationen stöttar möjligheter 

till karriärutveckling, leder det till en ökad arbetstillfredsställelse och vilja att stanna 

bland de anställda. Samtidigt medför interna möjligheter till karriärutveckling en 

tillfredsställelse i att individen känner en jobbsäkerhet (Garavan & Coolahan, 1996).  

 

2.4 Det psykologiska kontraktet 
 

Det psykologiska kontraktet som koncept kan härledas tillbaka till 1960-talet men det var 

först i slutet av 1980-talet som man med större medvetenhet började uppmärksamma 

konceptet. Argyris (1960) använde tidigt begreppet för att förklara relationen mellan 

anställda och förmän men också den implicita förståelsen utav det (Argyris, 1960 i 

Conway & Briner, 2005). När Rousseau (1989) publicerade sitt verk började konceptet 

utforskas på riktigt (Rousseau, 1989 i Conway & Briner, 2005). Rousseau bidrog 

framförallt med ny kunskap om hur man empiriskt kan studera det psykologiska 

kontraktet samt dess mening och funktion utifrån främst arbetstagarens perspektiv. 

(Conway & Briner, 2005).  

 

Rousseaus (1995: 9) egna definition på det psykologiska kontraktet lyder enligt följande: 

”the psychological contract is individual beliefs, shaped by the organization, regarding 

terms of an exchange agreement between individuals and their organization”. Detta tyder 

då på att fokus inte ligger på att beskriva relationen mellan två parter utan på vad en 
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individ har för förväntningar på överenskommelsen mellan individen och organisationen. 

Ytterligare en beskrivning är i sin tur Kotters (1973: 92) definition av det psykologiska 

kontraktet: ”an implicit contract between an individual and his organization which 

specifies what each expect to give and receive from each other in their relationship”. Då 

vi anser att förväntningarna är subjektiva från både arbetstagarens och arbetsgivarens 

perspektiv, är Rousseaus definition att föredra eftersom att parterna förmodligen 

vanligtvis inte har samma uppfattningar gällande förväntningar. Det skulle då även styrka 

att kontraktet bygger på individens förväntningar på relationen mellan parterna. Vad vi 

även tycker är viktigt att belysa samt att ha i åtanke är att kontraktet bygger på relationer 

och förväntningar, vilket vi ser som gemensamt för definitionerna.  
 

Fortsättningsvis poängterar Middlemiss (2011) att det psykologiska kontraktet är ett 

förhållandevis svårdefinierat begrepp då det innehåller en mängd olika föreställningar. På 

en arbetsplats har anställda många olika förväntningar på relationen till arbetsgivaren och 

det kan naturligtvis variera i förhållande till anställningsform, arbetsuppgifter eller andra 

omständigheter runt själva arbetet. En del av det psykologiska kontraktet inkluderar de 

anställdas föreställningar och tro som rör den ständiga relation de har till arbetsgivaren. 

Dessutom omfattar kontraktet även arbetsgivarens förväntningar på de anställda. Att 

kontraktet bygger på förväntningar och trosföreställningar mellan arbetsgivaren och 

arbetstagare som ibland kan vara uttalade men till större delen är outtalade, gör att det är 

viktigt att parterna osagt gör antaganden om att deras överenskommelse är rättvis för 

båda. (Middlemiss, 2011). Rousseau & Robinson (1994) återger det psykologiska 

kontraktet som ömsesidiga skyldigheter mellan arbetstagare och arbetsgivare som 

inkluderar någon form av löfte där båda parter accepterar villkoren i kontraktet. De riktar 

även blicken mot att då en individ upplever att det finns ett ömsesidigt utbytesförhållande 

och när individen bidrar med något, skapas det framtida skyldigheter för den andra 

parten. (Robinson & Rousseau, 1994).  
 

Vidare menar Rousseau (1990) att förväntningarna blir avtalsenliga mellan parterna när 

den anställde anser att denne är skyldig att bidra arbetsgivaren med exempelvis lojalitet 

och hårt arbete. I utbyte från arbetsgivaren vill individen då ha motivation i form av 

exempelvis jobbsäkerhet. Det är det bakomliggande ömsesidiga utbytet för en handling 

eller ansträngning som skapas i relationen mellan arbetstagare och arbetsgivare som antas 

ligga till grund för kontraktet. Denna relation kan vara under en kortare eller längre 

period (Rousseau, 1990). Exempel på vad arbetstagare genom att bidra med kreativitet, 
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kunskap och prestationer vill ha i utbyte är förutom respekt och betalning, även träning 

och utveckling. (Conway & Briner, 2005). Kotter (1973) förklarar att anställda 

exempelvis har förväntningar på att få utmanande arbetsuppgifter och karriär- och 

utvecklingsmöjligheter i utbyte mot lojalitet, kunskap och kommunikationsförmåga. I 

tillägg poängterar även Rousseau (2001) att det psykologiska kontraktet tar form som ett 

mentalt schema eller modell. Det är löftesbaserat och är överlag stabilt över perioder. Det 

generella som gäller det psykologiska kontraktet är att en individ anser att det finns en 

ömsesidig förståelse av en överenskommelse mellan parter, vilket gör att parterna binds 

för framtida händelser (Rousseau, 2001).  
 

Det psykologiska kontraktet skiljer sig åt från ett anställningskontrakt på så sätt att det 

inte är lagligt bindande (Middlemiss, 2011). Kontraktet skiljer sig även åt från andra 

aspekter som används för att förstå beteenden och relationer på arbetsplatsen. I och med 

att det psykologiska kontraktet bygger på förväntningar och ett ömsesidigt utbyte ser man 

de anställda som aktiva deltagare. (Conway & Briner, 2005). Dessutom är det 

psykologiska kontraktet något som kan förändras och återfinns i en dynamisk relation 

som är subjektiv. Det bygger på subjektiva förväntningar från tidigare erfarenheter som 

individen har. (Lee, 2000). Även Middlemiss (2011) poängterar betydelsen av att 

föreställningar och förväntningar som inkluderas i kontraktet är subjektiva och 

kontraktets betydelse har främst uppkommit då det har visat sig vara ett effektivt verktyg 

som underlättar förståelsen av de anställdas attityder, prestationer och hälsotillstånd. I 

tillägg visar forskning gjord av Dabos & Rousseau (2004) med en utgångspunkt i 

arbetsrelationerna, att det blir till en fördel för både den anställde och arbetsgivaren om 

ömsesidighet och tillfredsställelse finns. De förklarar också i sin studie att ömsesidighet 

mellan parterna även kan leda till bättre framgång och prestation för den anställde. 

(Dabos & Rousseau, 2004).  

 

2.4.1 Det psykologiska kontraktets olika dimensioner 
 
Det har visats sig att det finns olika dimensioner i det psykologiska kontraktet som går att 

urskilja i en relation mellan arbetsgivare och arbetstagare (Rousseau, 2004). Det två 

dimensionerna som forskare har uppmärksammat mest är de relationella och 

transaktionella. Den relationella dimensionen anses vara den som är mest relaterad till det 

traditionella synsättet av kontraktet. Det inkluderar ett utbyte som baseras på långsiktiga 

förpliktelser. Det inbegriper att anställda värderar utvecklingsmöjligheter, jobbsäkerhet 
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och karriärmöjligheter. För att få det i utbyte är de anställda i sin tur lojala gentemot sin 

arbetsgivare. (Cavanaugh & Noe, 1999). 
 

Till skillnad från den relationella dimensionen, behandlar den transaktionella förpliktelser 

mellan arbetsgivare och arbetstagare som inte kräver lika långtgående engagemang. Det 

rör sig om åtagande som är korta, specifika och involverar materiella och monetära 

medel. (Cavanaugh & Noe, 1999). Kännetecken för dimensionen blir därmed höga 

konkurrenskraftiga löner och inga långsiktiga åtaganden från någon av parterna 

(Rousseau, 1990). Det är viktigare med direkt kompensation för den anställdes insatser i 

denna dimension (Morrison & Robinson, 1997). 
 

2.4.2 Det nya psykologiska kontraktet  
 
På grund utav ökad osäkerhet, konkurrens och globalisering har organisationer ställts 

inför nya utmaningar, vilket har tvingat dem till att vara mer flexibla vad det gäller 

anställningsförhållanden. Det har påverkat och förändrat det psykologiska kontraktet 

(Eilem-Shakir & Yaakobi, 2014).  
 

Förändringar i det psykologiska kontraktet har fått konsekvenser för både organisation 

och individ (Eilem-Shakir & Yaakobi, 2014). Mindre stabila anställningsrelationer där 

lojalitet, säkerhet och ömsesidigt åtagande inkluderas, återfinns inte längre till lika stor 

grad. Dessa förändrade förväntningar påverkar individers beteende i en organisation, hur 

starkt band man har till den, arbetstillfredsställelsen, prestationen och viljan att vara kvar 

(Andersson & Schalk, 1998 och Turnley & Feldman, 1999, i Eilem-Shamir & Yaakobi, 

2014). I och med att lojalitetsbanden mellan den anställde och arbetsgivaren har 

förändrats och det finns ett krav på flexibilitet, är det viktigt att förstå förväntningar på 

relationerna för att kunna behålla nyckelpersoner som besitter värdefull kunskap. (Lee, 

2000).  
 

En av förändringarna vad det gäller det psykologiska kontraktet är att det transaktionella 

kontraktet har fått större uppmärksamhet. Det finns dock få empiriska forskningar som 

visar att det psykologiska kontraktet innebär nya element för anställda. (Eilem-Shakir & 

Yaakobi, 2014). En studie från Chauhdry (2009), beskriver också att detta påstående har 

delade meningar och är tvetydigt (Chauhdry, 2009 i Eilam-Shamir & Yaakobi, 2014). 

Även Cavanaugh & Noe (1999) poängterar att det är otydligt vilka de nya komponenterna 

i kontraktet är. De förklarar att när det kommer till den relationella komponenten, har 
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fokus skiftat till en relation som liknar ett partnerskap mellan individen och 

organisationen. Där återfinns numera trosföreställningar om behållande av de anställda 

och karriärutveckling. Arbetsgivaren ska främja tillfällen och verktyg för att den anställda 

ska utvecklas. (Cavanaugh & Noe, 1999). Även Lee (2000) poängterar att det ska ske 

med hjälp utav organisation men att det främst är individen som har ansvar för sin 

utveckling. Organisationer erbjuder numera individer mer självständiga arbetsuppgifter, 

mentoring, coaching och guidning för deras framtida karriär (Lee, 2000). Anställningsbar 

är därmed något som kan beskriva det relationella kontraktet som numera finns mellan 

parterna (van der Vaart, Linde, de Beer & Cockeran, 2015). 

 

2.4.3 Då det psykologiska kontraktet bryts 
 

“Breach is probably the most important idea in psychological contract theory as it is the 

main way of understanding how the psychological contracts affects feelings, attitudes and 

behaviour of employees.” - (Conway & Briner, 2005: 63). 
 

Att styra det psykologiska kontraktet kan vara oerhört komplicerat då det påverkas av 

individers individuella förväntningar och attityder. På grund av komplexiteten är det 

därför viktigt för arbetsgivaren att skapa sig en förståelse för när kontraktet anses brutet. 

Arbetsgivaren kan genom en bättre förståelse påverka de anställdas förväntningar. 

(Middlemiss, 2011). Rousseau (1995) förklarar att ett brytande kan uppkomma i 

relationer där man inte litar på varandra, i en relation där den ena parten inte lägger till 

lika mycket värde men också där det finns underliggande konflikter. 

 

I Robinsons & Rousseaus studie (1994) framkom det att majoriteten av anställda,  

55 %, någon gång hade upplevt att arbetsgivaren brutit det psykologiska kontraktet och 

dess löften under de två första anställningsåren. De menar på att ett brytande av 

kontraktet kan leda till uppsägningar och påverka arbetstillfredsställelsen (Robinson & 

Rousseau (1994). Middlemiss (2011) poängterar detsamma men också att det kan leda till 

klagomål och försämrade prestationer. Betydelsefullt att ha i åtanke är att även om ett 

specifikt brytande av det psykologiska kontraktet kan verka irrelevant sett från 

arbetsgivarens perspektiv, kan det vara betydelsefullt för den anställde (Middlemiss, 

2011). Robinson & Rousseau (1994) anser att det är viktigt att fokusera på att göra 

relationen mer tillförlitlig för parterna genom realistiska och tydliga förväntningar.  
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2.4.4 Utveckling av det psykologiska kontraktet 
 

Till skillnad från det stabila anställningskontraktet är det psykologiska kontraktet något 

som skapas, förändras och utvecklas under anställningstiden. Ju längre tid båda parterna 

interagerar genom ömsesidiga utbyten och insatser, desto mer kommer kontraktet att 

innehålla vad det gäller detta. (Robinson & Rousseau, 1994). Rousseau (1995) förklarar 

att en ömsesidig förutsägbarhet utvecklas över tid allt eftersom individer arbetar på 

förståelsen av de olika åtagandena parterna har till varandra. Denna förståelse kan 

utvecklas från tidigare erfarenheter samt kommunikationen parterna emellan (Rousseau, 

1995). 

 

Rousseau (1990) fann att de nyrekryterades intentioner att stanna samt deras motivation, 

påverkas av vad de har för förväntningar på sina egna respektive sin arbetsgivares 

skyldigheter. Även vilken form av åtaganden, engagemang och relation man utvecklar 

redan från början beror på huruvida individen initialt har en vilja att stanna en längre tid 

inom organisationen. Detta betyder att huruvida anställningsprocessen ter sig antingen 

som en hållbar relation eller transaktionell, påverkar vad den nyanställde förväntar sig för 

åtaganden. Vidare menar Rousseau på att det är viktigt i detta skede att fokusera på båda 

parterna, vilket stärker förståelsen och ömsesidigheten. (Rousseau, 1990). Individers 

psykologiska kontrakt skapas genom deras egna mål för karriären, vilket kommer 

påverka vilken typ av åtaganden man binder sig till för organisationen (Rousseau, 2004). 

Rousseau (1995) poängterar också att det är viktigt att under en rekryteringsprocess 

förklara jobbkraven, vilket gör arbetsförhållandena mer realistiska för framförallt den 

anställde. Olika praktiker kan urskiljas såsom realistiska förhandsvisningar såsom ansvar 

och möjliga utvecklingsmöjligheter, tydligare jobbspecifikationer men också att det förs 

en diskussion kring vilka förväntningar som finns från jobbet och den anställde. 

(Rousseau, 1995).  

Fortsättningsvis menar Rousseau (2004) att det är viktigt att implementeringen av det 

psykologiska kontraktet sker över hela organisationen på ett konsekvent sätt. Det går 

dock inte att genomföras på samma sätt för alla anställda, då individer är olika. 

Arbetsgivare kommer därmed hantera flera olika kontrakt. Arbetsgivaren måste därför 

ständigt fråga medarbetare, chefer och HR-anställda om åtaganden som finns, motsvaras 

av vad organisationen har för åtagande med individen. (Rousseau, 2004). Olika 

meddelanden så som vilka värderingar som är viktiga för organisationen, 
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organisationspolicy, jobbspecifikationer eller historier från tidigare upplevelser är 

exempel på åtaganden som organisationen uttrycker kontinuerligt (Rousseau, 1995).  

 

Rousseau (1995) förklarar också att en del i det psykologiska kontraktets utveckling är 

organisationskulturen, vilken är en del av det normativa kontraktet i kontraktet. Det 

skapas när flera personer samtycker med andra om aspekter som finns i varje parts egna 

psykologiska kontrakt. Det viktiga är att alla parter har samma versioner och förståelse 

utav de olika delarna, vilket leder till att sociala normer ska skapas. Kulturen består av 

trosföreställningar, beteenden och värderingar hos en organisation. Det är viktigt att 

organisationskulturen är konsekvent för att kontraktsskaparna ska vara lierade med 

organisationen, vilket skapar väletablerade kontrakt. (Rousseau, 1995). Vad 

organisationer kommunicerar är något som påverkar det psykologiska kontraktet och hur 

stabil och välmående relationen är mellan den anställde och arbetsgivaren. Det är viktigt 

att de värderingar som individer har i livet, överensstämmer med organisationens för att 

kontraktet ska upprätthållas och den anställde ska vilja stanna. (Clutterbuck, 2005). 

Samtidigt diskuterar Clutterbuck (2005) kring vilka aspekter som påverkar de kritiska 

delarna i relationen. En viktig aspekt kan vara huruvida den anställde är stolt över vad 

organisationen står och arbetar för och deras egen insats. Det är viktigt att det finns en 

överenstämmelse med värderingar för att en starkare relation ska byggas. (Clutterbuck, 

2005). Anställda blir gladare och tillfredsställda när deras värderingar överensstämmer 

med organisationens (Berings et al., 2004 i Cohen, 2012). Det verkar även som att det i 

dag är viktigt att anställda känner att deras arbete uppfyller någon mening i samhället i 

stort (O’Donohue & Nelson, 2009).   

 

I skapandet av ett kontrakt finns det enligt Rousseau (1995) olika typer av 

kontraktskapare inom en organisation. Vem som helst som tillsammans med en annan 

individ skapar ett framtida åtagande är en skapare av ett kontrakt. En primär 

kontraktskapare är chefer då de skapar kontrakt för sig själva och organisationen, vilket 

gör det komplext. Samtidigt kan de lösa problem med förväntningar som inte blivit mötta 

genom att erbjuda och lägga fram möjligheter men också stödja och bygga 

självförtroende i de anställda. (Rousseau, 1995). McDermott, Conway, Rousseau & 

Flood (2013) menar också på att chefer dagligen bör förklara vad de förväntar sig och vad 

de anställda kan förvänta sig på arbetet. De borde även förklara vad den anställde bör 

fokusera på och göra. Deras arbete har stor påverkan på hur den anställde når sina mål, 
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uppmärksammar saker och hur de presterar. De påverkar därmed det psykologiska 

kontraktet de har med den anställde genom deras arbete. (McDermott et al., 2013).  

 

Van Stormbroek & Blomme (2017) har i sin forskning riktat fokus på den viktiga 

aspekten att upprätthålla kontraktet för att förebygga att anställda lämnar. De lyfter fram 

att organisationens erbjudanden redan från början borde överensstämma med individens 

förväntningar. Samtidigt måste detta upprätthållas under individens fortsatta anställning. 

Vidare lyfter de fram att det är viktigt att det finns en rättvisa och ärlighet i 

organisationen för att upprätthålla kontraktet. Det är då betydelsefullt att cheferna är 

medvetna om individens attityder av detta. De poängterar också betydelsen av att 

individen får feedback på saker de inte har uppfyllt för att förstå förväntningarna bättre 

och möjliggöra bättre beteenden och attityder på arbetsplatsen. Samtidigt är det inte bara 

viktigt att fokusera på tränings- och utvecklingsmöjligheter utan också att hålla löften och 

att implementera en organisationskultur som bygger på ärlighet. (Van Stormbroek & 

Blomme, 2017). 

 

Eftersom att det är i en relation mellan en anställd och arbetsgivare som möjligheter till 

att utveckla den anställdes kompetens och möjligheter till karriärutveckling, växer fram 

eller ej, är det psykologiska kontraktet användbart i denna studie. Det psykologiska 

kontraktet bygger på förväntningar och relationen mellan den anställde och arbetsgivaren 

och därför kan en bättre förståelse av kompetensutveckling och möjligheter till 

karriärutveckling fås. Det är viktigt att båda parter förstår vad man har för förväntningar 

och skyldigheter till varandra för att i sin tur kunna förstå behov och känslor som finns 

hos parterna. Detta leder till större engagemang hos båda parter då förväntningarna också 

är desto mer ömsesidiga, vilket i sin tur stärker relationen. Samtidigt har forskning visat 

på att kompetensutveckling och möjligheter till karriärutveckling är viktiga aspekter i det 

psykologiska kontraktet som återfinns mellan den anställde och arbetsgivaren. Vidare har 

kompetensutveckling och möjligheter till karriärutveckling visat sig ha betydelse för den 

anställdes arbetstillfredsställelse och därmed viljan att stanna kvar inom en organisation. 

Det gör det viktigt att förstå förväntningarna, upplevelserna och möjligheterna av dessa. 

Dessutom har forskning visat på att ansvaret och förväntningar på den anställdes 

utveckling vad det gäller kompetensutveckling och karriärutveckling, förändrats. Vi ser 

därför att det är viktigt belysa betydelsen av kompetensutveckling och möjligheter till 

karriärutveckling tillsammans med det psykologiska kontraktet.  
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3. Metod 
________________________________________________________________________ 

I det kapitel som följer kommer vi att redogöra och diskutera kring de beslut som gjorts 

angående de metodologiska utgångspunkterna. Vidare skildras även studiens 

genomförande med hänsyn till urval, materialinsamling och bearbetning. Avslutningsvis 

presenterar vi även analysprocessen följt av ett avsnitt med etiska överväganden och 

kvalitetsaspekter. 

_________________________________________________________ 
 
3.1 Ontologiska och epistemologiska ställningstaganden 
 
Den vetenskapliga forskningen består av olika traditioner med olika synsätt huruvida man 

ser på förhållandet mellan vår värld om människor samt individers erfarenheter. Därmed 

blir det viktigt för oss att skapa förståelse kring vilka epistemologiska och ontologiska 

ställningstaganden som påverkar våra metodologiska val. Vi gör antaganden om att 

chefers förväntningar på kompetens- och karriärutveckling och betydelsen av dessa 

aktiviteter för cheferna är subjektiva. Detta för att individen troligen har erfarenheter och 

tankar som påverkar synsättet. Vidare tänker vi att chefernas förväntningar och upplevda 

erfarenheter inte kan existera skiljt från individen, vilket också kan appliceras på chefers 

chefer och HR-chefen. Med detta till grund har vi en icke-dualistisk utgångspunkt och tar 

avstånd från den dualistiska ontologin då vi anser att människa och värld är 

sammanflätade (Sandberg, 1999). Inom ontologin förespråkar Bryman & Bell (2013) två 

åskådningar; objektivism och konstruktionism. Konstruktionismen förordar att den 

sociala ordningen är något som ständigt förändras genom ett samspel mellan oss 

människor och får på så sätt mening (Bryman & Bell, 2013). Dessutom tillägger 

Sandberg (1999) att objektiva beskrivningar av verkligheten ej är möjliga då människors 

olika föreställningar inte går att frigöra sig ifrån (Sandberg, 1999). Motsvarigheten till 

konstruktionismen är objektivism, vilken anser att sociala företeelser finns och har en 

betydelse som är oberoende av sociala interaktioner (Bryman & Bell, 2013).  

 

Med insikt om att människa och värld ej är separerbara, anser vi att kunskap skapas i 

interaktionen mellan individer. Kunskapen är då socialt producerad, vilket vi tolkar 

stämmer överens med intersubjektivistisk epistemologi (Sandberg, 1999). Epistemologi 

är enligt Bryman & Bell (2013) ett begrepp som inkluderar antaganden om hur kunskap 

blir till där tolkningsperspektivet och positivism är två utgångspunkter. Det förstnämnda 
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förordar att institutioner och människor skiljer sig från naturvetenskapens studier och 

viktigt är förståelse av sociala handlingar genom dess subjektivitet. Positivismen 

förespråkar naturvetenskapliga metoder och fokus är ett objektivt synsätt vid studie av 

den sociala verkligheten. (Bryman & Bell, 2013).  

 

Vi ser att chefernas förväntningar och betydelsen av möjligheten och deltagandet i 

kompetens- och karriärutveckling präglas av subjektivitet då de kan skilja sig åt. Den 

unika relation som uppstår mellan cheferna skapar individuella förväntningar, 

interaktioner och erfarenheter. Vi ser även att relationerna bidrar med subjektiv kunskap 

genom erfarenheter kopplat till kompetens- och karriärutveckling. I tillägg förstår vi det 

som att relationen ständigt revideras och respektive chefs erfarenheter kommer bidra med 

olika subjektiva synsätt på förväntningar och betydelsen av kompetens- och 

karriärutveckling. För att möjliggöra en undersökning i linje med vårt syfte har det varit 

av vikt att låta subjektivitet prägla tolkningen av chefernas upplevelser av förväntningar 

på och betydelsen av möjligheter till kompetens- och karriärutveckling. Vår studie 

kännetecknas av ett konstruktionistiskt synsätt med ett tolkningsperspektiv. Det blir 

därmed viktigt att se, tolka och förstå.  

 
3.1.1 Kvalitativ forskningsstrategi  
 

Vår studie bygger på kvalitativa forskningsmetoder som förespråkar ett tätt och nära 

förhållande mellan forskaren och de studerade. Forskaren är då intresserad av den 

subjektiva upplevelsen av verkligheten hos individerna (Repstad, 2007). Ett alternativt 

tillvägagångssätt hade varit en kvantitativ forskningsstudie, vilket då hade inneburit att vi 

skulle gjort mätningar och kvantifierat våra resultat (Backman, 2016). Då vårt intresse låg 

i att skapa en bättre förståelse för cheferna samt deras chefers subjektiva synpunkter och 

verklighetsuppfattningar, uteslöts en kvantitativ metod. Istället ville vi använda oss av en 

forskningsmetod där vi kunde få verbala och tolkningsbara resultat, vilket skulle kräva 

intervjuer där respondenterna ges möjlighet att fritt prata om sina erfarenheter.  

 

3.1.2 Angreppsätt  
 
Hur man skall relatera verkligheten och teorin till varandra är centralt inom den 

vetenskapliga forskningen. Möjliga arbetssätt för forskaren är deduktion, induktion eller 

abduktion. Deduktiv teori följer bevisandets väg och utgår ifrån att teorin styr 

forskningen. Utefter teorin härleds hypoteser som undersöks utifrån en empirisk 
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undersökning. I motsats står induktion där teorin generas som resultat av observationer 

och följer då upptäcktens väg. Om forskaren däremot väljer att kombinera 

tillvägagångssätten resulterar det i vad som kallas abduktion. Abduktion anses vara ett 

flexibelt sätt för forskaren att relatera teori och empiri. Forskaren har en tanke om den 

teori som kan förklara fallet då man studerar empirin och sedan sker en rörelse mellan 

empiri och teori där förståelse utvecklas. (Patel & Davidson, 2014). I processen utesluts 

inte förföreställningar som forskaren har vid studie av empiri, vilket underlättar 

förståelsen av underliggande mönster (Alvesson & Sköldberg, 2008).  

 

I vår studie har det abduktiva tillvägagångsättet använts för att skapa en bättre förståelse 

av chefers förväntningar på och betydelsen av möjligheter till kompetens- och 

karriärutveckling. För att kunna dra slutsatser kring studiens resultat blev det för oss 

viktigt att arbeta växelvis och röra oss fram och tillbaka mellan teori och empiri. Det blev 

betydelsefullt för att ha en möjlighet att med hjälp av teorin kring det psykologiska 

kontraktet finna eventuella mönster i empirin och därmed tyda ett resultat.  

 

3.2 Studiens upplägg 
 
3.2.1 Val av företag och respondenter  
 
För att stärka vår studies pålitlighet vill vi beskriva den del av forskningsprocessen som 

behandlar våra val av företag och respondenter. Det fanns förhoppningar att samarbeta 

med en större organisation med väletablerade arbetsmetoder och möjligheter till 

kompetens- och karriärutveckling. Då en av oss sedan tidigare har arbetet inom 

organisationen IKEA och den andre fortfarande jobbar där, upplever vi att anställda har 

möjligheter att utvecklas och förflytta sig inom organisationen. De marknadsför sig även 

utåt som ett företag som främjar utveckling och karriär. Vi tror att många oavsett anställd 

eller ej, har hört talas om ”There’s no typical IKEA career” och ”När du växer, växer 

också IKEA” samt uppmuntran till att testa olika funktioner, nya arbetsroller eller att 

flytta utomlands (IKEA, 2017). Med detta i åtanke kontaktades HR-chefen Emmy 

Andersson på IKEA Kalmar för att undersöka huruvida intresse fanns för medverkan i 

studien. Lyckligtvis mottog vi av ett positivt svar. Vi valde endast ett företag för att få en 

djupare förståelse i den specifika kontexten av ett etablerat svenskt multinationellt företag 

med ett starkt fokus på de anställdas utveckling. Preciseringen ämnade även gynna 

analysen av jämförelsen mellan externt versers internt rekryterade.   
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Vidare när det kommer till val av respondenter fanns ett intresse av att förstå chefers 

synssätt då personal inom IKEA uppmanas till att testa nya roller och då vi efter 

genomgång av tidigare studier upplevde att fokus oftast låg på anställda. Dessutom ville 

vi att studien skulle präglas av dimensionerna externt och internt rekryterade chefer då vi 

ansåg att det var av intresse då individuella uppfattningar efterfrågas. Vidare hade vi 

också fått indikationer på att företaget hade svårare att behålla de externa. Utifrån egna 

föreställningar tänker vi att huruvida du är rekryterad internt eller externt kan influera 

förväntningar och vilken betydelse kompetensutveckling och möjligheter till 

karriärutveckling får. Internt rekryterade chefer i förhållande till externt är förmodligen 

mer socialiserade i organisationens arbetssätt och förväntningar på och betydelsen av 

kompetensutveckling och möjligheter till karriärutveckling skiljer sig åt. Dimensionerna 

ökar den trovärdiga och rättvisa bilden av syftet då man inte kan utesluta möjliga 

skillnader och likheter mellan externt och internt rekryterade.  

 

Kontakt med respondenterna tog vi initialt efter kontakt med HR-chefen. Specificerade 

önskemål framfördes angående viljan till kontakt med fyra avdelnings- och/eller 

gruppchefer med jämn fördelning av internt och externt rekryterade chefer, två 

funktionschefer som då anses vara chefer över cheferna samt en intervju med Emmy i 

rollen som HR-chef. Vi ville intervjua två chefers chefer för att bättre förstå betydelsen 

av kompetens- och karriärutveckling men också hur de ser på förväntningar på detta från 

de chefer de är chefer över. I och med att förväntningar uppstår i en relation och även 

möjligheterna till kompetens- och karriärutveckling, var det viktigt att få en bättre 

helhetsbild genom att även inkludera chefers chefer. Intervjun med HR-chefen 

genomfördes i sin tur för att få en bättre förståelse för hur relationen mellan cheferna ser 

ut vad gäller kompetens- och karriärutveckling men också utöka helhetsbilden av 

eventuella förväntningar på detta. Därutöver framfördes önskningar om en anställningstid 

för cheferna på helst minst 2 år. Det med grundantaganden om att erfarenhet främjar 

möjligheten till en djupare förståelse av förväntningar samt betydelsen av kompetens och 

karriär, vilket ökar informationsutlämnandet.   

 

Vår chans att via Emmy vidare kontakta cheferna möjliggjorde att vi kunde tillfråga 

individer vilka vi ansåg viktiga för vårt syfte. Dessutom innebar det att vi utifrån vår tid- 

och referensram kunde se till att cheferna skiljde sig åt. Det blev viktigt för skapandet av 
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en trovärdig empirisk grund utifrån dimensionerna. Därmed anser vi inte att det är möjligt 

eller av relevans att generalisera till en population. Utifrån de villkor som val av 

respondenter har baserats på kan det tänkas ses som ett målstyrt urval och ett så kallat 

icke-sannolikhetsurval då individer inte nödvändigtvis har haft samma möjlighet till att 

bli valda. Det på grund av att vi valde respondenter efter svar från HR-chefen. (Bryman 

& Bell, 2013).  

 

Vidare kommer nu våra åtta respondenter presenteras. En av de internt rekryterade 

cheferna är Moa Hyltén, 34 år, och har jobbat som shopping experience manager i 2 år 

men på IKEA 15 år. Den andra är Emma Andersson, 35 år, som har varit chef för 

avdelningen recovery i ett halvår men jobbat på IKEA i 11 år. I kategorin externt 

rekryterade finner vi 59-åriga Georgios Kalcidis, kökschef sedan januari och uppfyller 

därmed inte kriteriet på 2 år. Trovärdigheten och den rättvisa bilden hade möjligtvis 

förbättrats om längre erfarenhet hos honom hade funnits då han möjligtvis inte ännu har 

hunnit skapa sig tillräckliga erfarenheter för att kunna tydliggöra sina åsikter. Å andra 

sidan har han nyare erfarenheter om förväntningarna. I och med att det bara fanns två 

externt rekryterade chefer kunde vi inte undkomma detta. Den andre chefen inom denna 

kategori har valt att vara anonym, vilket innebär att ingen personlig information kommer 

att återges varken här eller vidare. Denna respondent säger vi heter Anna och arbetar som 

chef på en säljavdelning. Anonymiteten ser vi kan inverka negativt på studiens 

överförbarhet, då vi inte kan redogöra för detaljer.  

 

För att skapa oss en bättre förståelse för cheferna intervjuade vi även två av deras chefer. 

Vi höll en inledande intervju med Ulrika Blomqvist, 40 år och commercial manager i 

restaurangen som sedan fick tas bort då hon tyvärr inte ansågs som placerbar inom 

kategorin chefers chef. Istället medverkade logistik- och foodchefen Therese Berg, 42 år, 

samt 37-åriga Johanna Nelson, kundrelationschef. Den förstnämnda har jobbat på IKEA i 

24 år men i positionen i 1 år. Johanna har varit på IKEA i 11 år och i positionen i 2 år. 

Även HR-chefen Emmy Andersson, 42 år, tillför vårt syfte då hon bidrar med kunskap 

om organisationens arbete vad det gäller kompetens- och karriärutveckling och placeras 

därför inte nödvändigtvis in i en egen dimension. Hon har jobbat på IKEA i 9 år och i sin 

position i 8 år. Trovärdigheten hade kunnat öka om vi också valt att intervjua samtliga 

chefers chefer för att på så sätt få en tydligare bild av relationen och förväntningar mellan 

dem men i och med tidsramen var detta inte möjligt att åstadkomma.  
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3.2.2 Semistrukturerade intervjuer  
 

Vi har utfört åtta stycken kvalitativa semistrukturerade intervjuer för att samla in det 

empiriska materialet till vår studie varav en är med HR-chefen, fem med 

avdelningschefer och resterande två är med funktionschefer.  

 

Vårt val av semistrukturerade intervjuer beror till stor del på att vi är intresserade av att 

studera chefernas egna uppfattningar och synsätt genom deras erfarenheter. Vi ansåg i vår 

studie att det var mycket viktigt att skapa en intervjuprocess som tillät både oss och 

respondenterna att agera på ett flexibelt sätt där man kan inkludera intervjupersonens 

uppfattningar och förståelser. (Bryman & Bell, 2013). Ett kännetecken för de 

semistrukturerade intervjuerna är att frågorna som ställs ger personen ett stort utrymme 

att med egna ord besvara dem (Patel & Davidson, 2014). Även om vi förhöll oss till en 

utformad intervjuguide med öppna frågor för att följa ett tema och lät cheferna själva 

svara öppet på frågorna, hade vi en långtgående möjlighet till följdfrågor (Patel & 

Davidson, 2014). Möjligheten att ställa följdfrågor gjorde att vi fick en tydligare 

förståelse av och mer detaljerade redogörelser från dem då vi kunde följa riktningen som 

respondentens svar gick. Vi ville heller inte vara en styrande part i intervjun då 

respondenternas individuella åsikter om kompetens- och möjligheter till karriärutveckling 

och förväntningar på detta var det väsentliga.  

 

Med utgångspunkt i resonemanget ovan anser vi att det hade varit svårare att få ut lika 

värdefull information om vi endast använt oss utav lösa minnesanteckningar och låtit 

respondenten utefter ett fåtal frågor associera fritt. Därför valde vi bort intervjumetoden 

ostrukturerade intervjuer. Vi menar att det kan vara svårt för cheferna att associera fritt 

angående förväntningar på kompetens- och möjligheter till karriärutveckling om vi som 

intervjuare ej leder samtalet till viss mån genom förutbestämda öppna frågor samt 

möjliggör följdfrågor. (Bryman & Bell, 2013). Nedan följer vår struktur för intervjun där 

vi valt att lägga samman de olika chefsnivåerna då frågorna varit snarlika och fokuserar 

på betydelsen för och förväntningarna från cheferna. Vi ser det som viktigt för studiens 

pålitlighet att detaljerat beskriva intervjuguiden och tankarna bakom till de olika 

frågorna.  
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Vi började först med att förklara studiens syfte och var noga med att inte ge falska 

förespeglingar och uppfyller därmed även informationskravet. Vidare var det viktigt för 

genomförandet av studien att säkra anonymitetskravet. Därmed lät vi cheferna välja om 

de ville vara anonyma eller ej samt frågade vi ifall de godkände att vi spelade in 

intervjun. Vi förklarade att de när som fick avbryta intervjun och att det var ett frivilligt 

deltagande i studien, vilket är viktigt för att uppfylla den etiska principen om samtycke. 

Därefter bad vi dem oavsett nivå presentera sig själva och hur det gick till när de fick den 

tjänst som de har idag. Detta för att skapa oss en djupare förståelse för cheferna men även 

kunna börja skapa en underliggande uppfattning av dimensionen externt och internt 

rekryterad. Samtidigt ville vi skapa en situation där respondenterna känner sig bekväma, 

vilket möjliggör att de förhoppningsvis svarar ärligt på frågorna. Fortsättningsvis har vi 

ställt frågor utefter områdena kompetens- och karriärutveckling men också förväntningar 

på detta. Detta har vi gjort för att få en röd tråd och då delarna är relaterade till varandra 

med tanke på vårt syfte men också för att kunna relatera empirin till teorin.  

 

Vi lät cheferna berätta vad möjligheter till kompetens- och karriärutveckling innebär för 

dem, vilken erfarenhet de har utav möjligheterna till det samt huruvida de ser på ansvaret 

för detta. Frågorna möjliggjorde att vi kunde skapa oss en bra uppfattning om chefernas 

associationer till dessa aspekter och redan här börja ana vissa individuella betydelser och 

förväntningar. Det bidrog också till dimensionen att se det från chefer samt externt eller 

internt rekryterad. Vidare bad vi cheferna beskriva fritt om kompetens- och 

karriärutveckling har någon betydelse för deras vilja att stanna och arbetstillfredsställelse. 

Frågorna ställdes för att se om det har någon betydelse för cheferna, vilket är vårt syfte 

med studien och vad vi inspirerats av i teorin där vi sett att forskning pekar på detta. Här 

är viktigt att betona att det är med olika fokus som dessa frågor ställs beroende på 

chefsposition. De högre chefernas frågor är mer inriktade på att uttala sig om de lägre 

chefernas uppfattningar medan de lägre chefernas frågor är mer individuella. Det bidrog 

till problematisering kring att se på vårt undersökningssyfte utifrån olika chefers 

perspektiv och internt och externt rekryterad. Det gjorde att vi kunde skapa oss en 

uppfattning om de lägre chefernas möjligheter till kompetens- och karriärutveckling är 

något som hänger samman med arbetstillfredsställelsen och viljan att stanna.  

 

Vidare i intervjuprocessen ställdes frågor om förväntningar där frågorna för de högre 

cheferna riktades in på en beskrivelse av hur de uppfattar de lägre chefernas 
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förväntningar på kompetens- och karriärutveckling i fråga om rekryteringsprocessen, 

uppfyllande och samsyn. Ur de lägre chefernas perspektiv var alla frågor ur deras 

synpunkt där fick de berätta om sina erfarenheter vad de gäller samma förväntningar. 

Genom dessa frågor ville vi få en bättre förståelse om huruvida det finns 

överenskommelser i form av förväntningar på kompetens- och karriärutveckling mellan 

de olika chefsleden och vilken betydelse de i sin tur kan ha för relationen. Frågorna 

rörande förväntningar ställdes på grund utav att vi i det psykologiska kontraktet ser att 

förväntningar återfinns i en relation mellan två parter men också åtaganden och löften. 

Därmed ville vi se vilka förväntningar de olika parterna hade på kompetens- och 

karriärutveckling för att bättre förstå relationen. Ännu ett syfte var att på så sätt se 

huruvida dessa förväntningar uppfylls eller ej och vilka eventuella konsekvenser det kan 

tänkas få, vilket vi kan sammanföra med ett brytande av det psykologiska kontraktet i vår 

teori. Därmed ville vi se vad det kan leda till för konsekvenser för chefen ifråga om 

arbetstillfredsställelsen och viljan att stanna. Den avrundande frågan berörde eventuella 

känslomässiga band till organisationen. Vi ville genom att få information om detta på så 

sätt även se om det är något som kan ha att göra med kompetens- och karriärutveckling 

och viljan att stanna för att inte ta för givet att detta är något som har stor betydelse. 

 

Gällande frågorna till HR-chefen är de lika ovanstående med syftet att se hur denna 

person ser på betydelsen av kompetens- och karriärutveckling och förväntningar på detta 

för cheferna. Den tydliga skillnaden är att vi i början ställde frågan vilken roll HR har i 

arbetet med kompetens- och karriärutveckling. Detta för att skapa oss en bättre bild av 

hur relationerna ser ut vad det gäller att möjliggöra kompetens- och karriärutveckling för 

cheferna. De tre fullständiga intervjuguiderna som har använts i vår studie hittas i bilaga 

2, 3 och 4. Samtliga intervjuer spelades in för att sedan transkriberas och analyseras 

tillsammans med de anteckningar som fördes under intervjutillfällena. 

 

 
3.2.3 Intervjuprocessen 
 
 
Intervjuprocessen inleddes via ett personligt möte med HR-chefen Emmy Andersson där 

intresse för studien undersöktes. Vid positiv respons fick vi en specifikationslista på 

chefer utifrån våra önskningar, vilket gav oss möjlighet att ta vidare kontakt. Kontakten 

skedde via mail samt enstaka samtal, där vi tillfrågade cheferna om intresse att delta med 

hänsyn till studiens syfte. Efter positiva gensvar även här bokades samtliga från början 
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sju intervjuer in. Dessa intervjuer kompletterades sedan med ytterligare en då den ena 

chefen som vi tänkt inkludera i dimensionen högre chefer, inte var möjlig att inkludera 

där.  

 

Samtliga intervjuer hölls mellan 25:e april och 3:e maj och varade cirka 45 minuter. De 

resulterade i totalt sex timmars inspelat material. Med syfte att minska risker för nekande 

till medverkan på grund av tidsbrist och standardiserade svar delgavs respondenterna inte 

intervjuguiden innan. I tillägg kan intervjuprocessen delas in i två delar utifrån 

dimensionerna intervjuer utförda via fysiska möten eller telefon. Repstad (2007) 

poängterar att personliga möten ökar möjligheten att uppfatta budskap som är icke-

verbala samt den sociala kontexten. Det underlättar en fördjupad kunskap om 

respondenterna. Även att välja en ostörd plats där respondenterna är hemmastadda är 

viktigt (Repstad, 2007). För att påverka studiens materialinsamlingen positivt hölls alla 

utom två intervjuer på IKEA. De som på grund av tidsbrist från chefernas sida utfördes 

via telefon var med den externa chefen Anna samt funktionschefen Johanna. Intervjun 

med Johanna sattes in då ett missförstånd uppstod under intervjun med Ulrika Blomqvist 

då hon inte tillhörde dimensionen chef över chefer.  

 

Sammanlagt genomfördes åtta intervjuer då en intervjuade och den andre förde 

anteckningar. Vi valde att genomföra intervjuerna och hantera empirin utifrån 

förutsättningen av den kända relationen mellan oss och respondenterna. Då en av oss 

arbetar på IKEA och den andra sommarjobbade där i fjol föreligger en känd relation med 

nuvarande och före detta kollegor. Repstad (2007) menar på att konkurrens, lojalitetsband 

och andra faktorer kan påverka forskningen. Han lyfter exempelvis eventuell påverkan på 

respondenternas öppenhet (Repstad, 2007). I vår studie upplever vi att de kända 

relationerna främst resulterade i fördelar även om det finns en medvetenhet om nackdelar. 

En fördel är den lättillgängligheten vi hade till respondenter då en av oss under arbetstid 

hade kontakt med HR-chefen. Vi upplevde även att cheferna hade lätt att vara öppna i 

sina svar då de ofta angav personliga detaljer. Vi tror också att de kanske gav mer precisa 

svar då de har vetskap om att vi besitter information om hur företaget fungerar. Det kan 

även bidragit till att de i vissa fall antog att kunskaper fanns som de då uteslöt, trots att 

fallet inte var så. Det försökte undvikas genom följdfrågor. De kan såklart även ha 

utelämnat viss information då det finns en möjlighet att rapporten läses av deras chefer.  
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3.3 Beskrivning av analysprocessen  
 
Efter insamling av empiriska materialet vidtogs bearbetnings- och analysprocessen. Vad 

vi fick erfara är precis vad Bryman & Bell (2013) beskriver, att kvalitativa 

undersökningar genererar mycket datamaterial och kräver en stor analysprocess. 

Materialet från de semistrukturerade intervjuerna innehöll mycket information och för att 

underlätta hanteringen gjordes en uppdelning i mindre analysbara delar. Det första steget 

i vår bearbetningsprocess var transkriberingen. Vi lyssnade först på ljudupptagningarna 

för att få en helhetsbild och därefter transkriberades materialet. En kompletterande 

sammanställning gjordes genom att jämföra de från intervjun förda anteckningarna med 

det transkriberade materialet. Detta tillvägagångssätt stärker studiens rättvisa bild då vi 

får en bättre möjlighet att förstå chefernas redogörelser. Vi ansåg att det skulle vara till 

fördel att transkribera hälften av intervjuerna både tidsekonomiskt och ur aspekten att 

minnas intrycken. Vi blev under transkriberingen påminda om att då vi använt 

semistrukturerade intervjuguider, skulle vi i analysprocessen behöva tolka och förstå även 

fall där vi använt oss av följdfrågor och indirekta frågor. Frågorna behandlade olika 

sammanhang, vilket för förståelsen innebar att det var viktigt att tillsammans diskutera 

och tolka de ibland oklara svaren. Innan analysen inleddes skickades sammanställningen 

av transkribering samt anteckningar till samtliga respondenter för att säkra att vi förstått 

cheferna rätt, vilket stärker både studiens tillförlitlighet och ökar den rättvisa bilden.    
 

Vidare i analysprocessen och dess tolkning utgick vår hantering av materialet ifrån en 

växelvis samverkan med den teoretiska referensramen. Det gjorde att vi hade möjlighet 

att utifrån det empiriska materialet koppla samman det med den teoretiska referensramen 

för att då skapa oss en förståelse genom att grunda den teoretiska referensramen i det 

material som vi samlat in (Bryman & Bell, 2013). Under denna process har vi varit 

medvetna om att vår tolkning ej får speglas av våra personliga värderingar, vilket bidrar 

till en bättre konfirmering. Både den empirin och analys som vi presenterar följer de tre 

temana kompetensutveckling, karriärutveckling och förväntningar. Det motiveras med 

grund i att vårt syfte inbegriper både betydelsen av kompetens- och karriärutveckling och 

förväntningar på detta. Dessutom har respondenterna skiljt på kompetens- och 

karriärutveckling men även förväntningar på detta, vilket vi vill lyfta.  
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3.4 Etiska överväganden 
 
”Ingen forskning i världen kan vara så väsentlig att den får tulla på de etiska kraven” - 

Trost (2005: 103). Citatet anser vi är en tydlig skildring av etikens betydelse, vilket vi 

medvetet försökt att ta hänsyn till i studien. Vi utgår från de fem etiska principerna 

beskrivna av Bryman & Bell (2013). Informationskravet är den första principen. Vi har 

därför tydligt informerat cheferna om vårt syfte med studien och att vi är intresserade av 

de lägre chefernas egna upplevelser och förväntningar samt de högre chefernas 

synvinklar på detta. Samtyckeskravet är den andra principen. För att uppfylla detta krav 

berättade vi för respondenterna innan intervjuerna att de har rätt att avbryta om de så 

skulle vilja. Vi förklarade även att det inte är ett tvingande åtagande att delta i studien, 

utan allt sker frivilligt. Studien präglats även av konfidentialitets- och anonymitetskravet 

då deltagarna har fått erbjudande om att vara anonyma. Vi ser även till att respondenterna 

är medvetna om att information som delges ej sprids utan användas inom ramarna för 

studien, vilket faller inom nyttjandekravsprincipen. Den femte principen falska 

förespeglingar kan inkluderas i våra tankar kring att skapa en bekväm och tillitsfull 

intervjusituation för att öka trovärdigheten och ärligheten. Därmed har det varit centralt 

med uppriktighet och att inte ge falska förespeglingar om studien, vilket har skapat en 

större tillit till oss och bättre förutsättningar för respondenterna. (Bryman & Bell, 2013).   

 
3.5 Utvärdering av studiens kvalitet  
 
Inom vetenskaplig forskning är medvetenhet om kvalitetskriterier viktigt. Äkthet och 

trovärdighet är enligt Bryman & Bell (2013) två viktiga kriterier för kvalitativa studier. I 

följande sektioner redogörs dessa kriterier med koppling till vår studie.  

 

3.5.1 Trovärdighet 
 
I trovärdighetskriteriet ska fyra olika delkriterier tas i beaktan: tillförlitlighet, 

överförbarhet, pålitlighet och konfirmering. För att uppfylla tillförlitlighetskriteriet 

använde vi oss av respondentvalidering. Efter transkribering och sammanställande av 

intervjuanteckningar lät vi respondenterna via mail ta del av insamlat material. På så sätt 

försäkrar vi att vår och chefernas uppfattning av redogjorda beskrivelser överensstämmer. 

I förhållande till detta kriterium upplever vi det svårare med överförbarhetskriteriet. Då 

en av respondenterna valde anonymitet och då cheferna är från en specifik kontext och 
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specifika avdelningar på IKEA, kan det innebära begränsningar för överförbarheten. Det 

då vi inte i samma utsträckning kan redogöra för detaljer och delge en djupare 

beskrivning av sammanhanget kring cheferna. Positivt är dock att det har varit möjligt i 

majoriteten av fallen. Vidare har vi ökat studiens pålitlighet genom att beskriva 

forskningsprocessen så att utomstående har möjlighet att skapa en fullständig bild. Det 

genom skildringar av intervjuguide, val av respondenter, begrepp, problemformulering 

och teori. Genomsyrande i studien har varit att bidra till hög konfirmering. Därför har det 

med kunskapen om att vi ej kan skapa objektiv kunskap, varit viktigt att ta hänsyn till att 

inte låta våra egna personliga värderingar påverka varken utförandet av studien eller och 

slutsatserna av chefernas skildringar (Bryman & Bell, 2013).  
 

3.5.2 Äkthet  
 
Rättvis bild, ontologisk pedagogisk och taktisk autenticitet är några av de delkriterier som 

uppmärksammar frågor som inkluderas i bedömningen av en studies äkthet (Bryman & 

Bell, 2013). Rättvis bild är det kriteriet vi anser har störst relevans för studien. Då vi 

använde respondentvalidering, avlyssning av intervjuinspelningar samt tolkning av 

intervjuanteckningar för att tyda vårt empiriska material, har vi främjat en rättvis bild. En 

mer rättvis bild av chefernas uppfattningar och åsikter kring förväntningar på och 

betydelsen av kompetens- och karriärutveckling har därmed uppnåtts. Att främja en 

rättvis bild av cheferna och deras personliga synpunkter men även bilden av 

organisationen IKEA har varit en del av ett viktigt huvudfokus. Vi är medvetna om att de 

åsikter och uppfattningar som skildrats genom intervjuer med cheferna inte på något sätt 

speglar övriga anställdas bild. Det speglar endast en rättvisande bild av valda chefer och 

HR. (Bryman & Bell, 2013). Vi vill även lyfta att den rättvisa bilden kan ha påverkats av 

den ena externa chefen endast arbetat på IKEA sedan januari. Det kan göra att 

respondenten inte har hunnit bilda sig en uppfattning som kan förmedlas vidare på ett 

tydligt sätt, vilket gör att det även kan bli svårare för oss att ge en rättvis bild av 

respondentens åsikter. 
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4. Empiri och analys 
 
________________________________________________________________________ 

Vi kommer nedan att presentera vår empiri, vilket följs av en analys efter vardera del. 

Vår empiri och analys följer frågestrukturen i de utförda intervjuerna och genomsyras av 

våra forskningsfrågor och syfte. Först presenterar vi de interna chefernas synvinkel följt 

av de externa cheferna, för att avslutningsvis presentera HR-chefens och funktionschefers 

tolkningar i ett sammansatt stycke. Funktionschefer och HR-funktionen ämnar ta plats för 

att förstå cheferna bättre samt den relationen dem emellan. 

________________________________________________________________________ 

 
 
4.1 Interna chefer 
 
Det är den 25:e april och en solig förmiddag då vi befinner oss på IKEA-varuhuset i 

Kalmar. När Moa kommer in med sitt glada leende fylls det förbokade rummet med 

energi. Efter intervjun med Moa inväntade vi vår andra respondent Emma Andersson som 

efter utförd introduktion för de kommande sommarjobbarna dyker upp, även hon väldigt 

pigg och glad.  

 

4.1.1 Betydelsen av kompetensutveckling 
 

Inledningsvis förklarar chefernas sin syn på kompetensutveckling. Båda nämner formella 

utbildningar såsom klassrumsvarianten. Emma lyfter vikten av mogenhet för att vara 

mottaglig för ny kompetens. Vidare säger hon: ”För mig är kompetensutveckling något 

som pågår hela tiden” och att lärande i vardagen är det viktigaste, vilket Moa också lyfter. 

Samtidigt poängterar Moa att för henne handlar det mycket om ”try and error” och att 

hitta sina egna vägar, vilket möjliggörs genom lång erfarenhet på IKEA.   

 

Fortsättningsvis presenteras möjligheter till och erfarenheter av kompetensutveckling. 

Både Moa och Emma förklarar att de har genomgått många utbildningar för att öka 

kompetensen. Moa lyfter att då hon började fanns ett behov av fler utbildningar då 

verkligheten visade sig vara mer ”Hej och välkommen till IKEA”. Båda har deltagit i 

flera ledarskapsutbildningar och ledardagar med fokus på individens agerande i 
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ledarskapet och utvecklingen som individ i arbets- och privatlivet. I chefsrollen har de 

båda gått ledarskapsutbildningen aspiranten och Emma även development for leaders. 

Vidare flyttas fokus från utbildningar till en annan form av kompetensutveckling när Moa 

säger: ”Jag använder mina chefskollegor mycket för att bolla saker med och på så sätt 

bygger man ju också kompetens”, vilket även Emma håller med om. I tillägg förklarar 

Moa att hon ofta träffar så kallade clusterkompisar, där erfarenheter utbyts med chefer i 

samma roll. Emma lyfter också detta men även lärandet i möten med chefer och 

medarbetare. Hon menar att det är viktigt att man är nyfiken, ärlig och har ett driv. Detta 

har lett till att hennes nuvarande chef integrerar henne på ett bra sätt i det dagliga arbetet. 

Båda lyfter fram deras eget ansvar som det viktiga för sin utveckling och att tala om att 

man vill framåt. Emma lyfter fram att hon vill utvecklas, tycker att det är viktigt att hon 

kan saker och är därmed nyfiken.  

 

Vidare tillfrågas respondenterna om betydelsen av kompetensutveckling för deras 

arbetstillfredsställelse. Enligt Moa har kompetensutveckling oerhört stor betydelse för 

arbetstillfredsställelsen och det har varit en av de främsta faktorerna till att hon har 

stannat inom organisationen. När hon har känt att hon stått stilla har det alltid funnits 

möjlighet och stöttning till att utvecklas. Emma å sin sida säger: ”Det är klart att det 

aldrig känns bra att vara i en situation där man känner sig inkompetent i sin arbetsroll och 

man kan då känna sig frustrerad”. Hon vill dock inte påstå att hon tappar 

arbetstillfredsställelse om hon inte får tillräckligt med kompetensutveckling för det är ju 

hon själv som har sökt sig till tjänsten. Ibland kanske man känner att man inte förstår 

menar hon men det är en mognadsprocess. Det handlar mycket om att man måste ha en 

öppen dialog med chefen i exempelvis medarbetarsamtalen där man då kan klargöra vad 

man inte kan och för att det inte skall finnas förväntningar på att kunna allt, vilket även 

Moa lyfter.  

 

Vi har även ett intresse att fråga om vad kompetensutveckling har för betydelse för 

chefernas vilja att stanna i företaget. Moa säger att för hennes vilja att stanna är det 

viktigt att hon har möjligheten att utveckla sin kompetens och att det finns en möjlighet 

att gå vidare när hon känner att hon står still. Hon poängterar dock att för henne är det 

inte viktigast att utveckla den individuella kompetensen eller att vara specialist. Det är 

viktigare för henne att främja hennes medarbetare eller att ha en bra 

arbetstillfredsställelse. Emma säger i sin tur: ”Det är inte avgörande för min vilja stanna 
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huruvida företaget främjar kompetensutveckling eller ej”. Hon lyfter att på IKEA handlar 

det mycket om nyfikenhet och att ifrågasätta möjliga utvecklingsvägar. Vidare berättar 

hon att det är viktigt att bestämma sig vad man vill då det finns många olika vägar att gå. 

För henne är företagskulturen och tryggheten i att värderingarna ligger henne nära, det 

viktigaste för att hon ska stanna.  

 

Vidare frågar vi om de upplever att kompetensutvecklingen kan ha betydelse för 

möjligheter till karriärutveckling. ”Ja, men det är klart.” utbrister Moa. Hon utvecklar 

sedan att ledarskapsutbildningen aspiranten gav henne verktyg i ledarskapet och 

förutsättningar att ta sig an chefsroller, vilket även Emma berättar. Moa säger att även om 

det underlättar att ha bra kompetens, krävs inte specialistkunskaper då 

ledarskapsförmågorna är viktigast för att inta nya roller.  
 

Utifrån ovanstående kan vi se att kompetensutveckling kan leda till ett ökat 

välbefinnande, vilket Nilsson et al. (2011) förklarar. Samtidigt lyfter Ellström & Kock 

(2008) utifrån Kocks, Gills & Ellströms forskning (2007) att det leder till 

arbetstillfredsställelse, vilket Moa poängterat. Vi ser att för Moa får kompetensutveckling 

och möjligheter till kompetensutveckling stor betydelse för hennes arbetstillfredsställelse 

eftersom det är viktigt för henne att aldrig “stå still”. Vi tolkar hennes tankar, likt 

Umamaheswari & Jayasree (2016), som att när det finns möjligheter till utveckling, blir 

anställda mer engagerade. Vi tycker oss förstå att hon tycks vara en person som är oerhört 

engagerad i att ha en kontinuerlig utvecklingsprocess och därmed får det en positiv 

betydelse för hennes tillfredsställelse då hon utvecklar sin kompetens. Emma tycker 

samtidigt, även om hon vill utvecklas, inte att det är lika avgörande men att inte ha rätt 

kunskap menar hon kan skapa en frustration. Därmed tolkar vi det som att 

kompetensutveckling är viktigt för att få ökade kunskaper, vilket även Nilsson et al. 

(2011) förklarar. Vi tolkar det som att Emma inte tappar arbetstillfredsställelse av inte få 

tillgång till kompetensutveckling direkt då hon vet att hon kommer skaffa sig 

kunskaperna över tid, vet vad det är hon står inför och att det är en successiv process som 

får ta tid då hon själv sökt tjänsten. Samtidigt resonerar vi därmed kring att hon bara kan 

känna en delvis frustration i att inte kunna vissa saker men tappar inte direkt 

arbetstillfredsställelse.  
 

Samtidigt ser vi att kompetensutveckling leder till att Moa vill stanna kvar på IKEA, 

vilket hon förklarat när hon beskrev att det hade en betydelse för arbetstillfredsställelsen. 
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Därmed tolkar vi det som att kompetensutveckling har betydelse för 

arbetstillfredsställelsen, vilket i sin tur också leder till att man vill stanna kvar på 

arbetsplatsen. Detta är något som även Umamaheswari & Jayasree (2016) och Costen & 

Salazar (2011) poängterar när de förklarar att kompetensutveckling leder till både 

arbetstillfredsställelse, lojalitet och att man stannar. För Emma verkar värderingar och 

företagskultur vara viktigare än kompetensutveckling för att hon ska stanna. Detta är 

något som Clutterbuck (2005) menar på då det är viktigt att individens värderingar 

överensstämmer med företagets samtidigt som att den känner att den gör något 

betydelsefullt. Därmed ser vi att det är viktigare för Emma att organisationens 

värderingar överensstämmer med hennes egna för att hon ska vara kvar än att främja 

kompetensutveckling. Det verkar som att det är viktigt att hon känner att hennes 

värderingar spelar roll i det hon gör för att hon ska stanna på en arbetsplats. Samtidigt ser 

vi det som att då Moa säger att hon aldrig vill ”stå still” och vill ha nya 

utvecklingsmöjligheter, överensstämmer det också med organisationens värderingar och 

gör att hon stannar. Vi tycks se att de har olika förväntningar på kompetensutveckling, 

vilket leder till att vi därmed redan här tycks se att det återfinns olika psykologiska 

kontrakt på grund av att det är subjektiva. 
 

Genom chefernas resonemang förstår vi att kommunikation, eget ansvar, mogenhet och 

engagemang har inverkan på kompetensutveckling för att det ska ha betydelse för 

arbetstillfredsställelsen och viljan att stanna. Lee (2000), Crawshaw & Game (2015) och 

Hallqvist (2005) förklarar att det numera är individens ansvar för sin utveckling, vilket 

Emma och Moa lyfter. Detta är något som vi tolkar som att de är tillfreds med på grund 

av deras nyfikna personlighet och inte har förväntningar på att det är deras chefer som har 

ansvar för deras utveckling. Samtidigt verkar kommunikation vara viktig för att 

kompetensutveckling ska ha någon betydelse. Van Stormbroek & Blomme (2017) 

förklarar att det är viktigt att det finns en ärlighet i relationen mellan parterna men också 

att individen får feedback för att den ska veta vad som ska göras. Vi ser det som att då de 

värdesätter kommunikation i deras utveckling, är tydliga förväntningar viktiga då en 

missuppfattning skulle kunna leda till mindre tillfredsställelse. Vidare har 

kompetensutveckling först betydelse för Emma då hon känner en mogenhet och 

engagemang för intag av kunskap. Detta är något som Ellström & Kock (2008) lyfter och 

vi tolkar det därmed som att om du har uppnått en mogenhet och trygghet, menar vi på att 

du blir mer medveten om hur du kommer att kunna använda den nya kompetensen och 

därmed blir du mer engagerad inför det. 
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4.1.2 Betydelsen av möjligheter till karriärutveckling 
 

”Min karriär handlar väldigt mycket om att ha arbetslust, att jag skall trivas på jobbet och 

tycka att det är roligt”, säger Moa då hon förklarar vad karriärutveckling innebär för 

henne. Hon förklarar att trivsel i sin tur har bidragit till att hon har bytt chefsjobb 

vartannat år. Det viktigaste är att hon kan styra så att hon känner en arbetslust och då 

spelar det ingen roll om hon delar ut korv i bistron eller är chef. Likväl Emma säger: 

”Karriär behöver inte vara en titel utan det kan vara en trivsel på arbetet”. Hon stannade 

länge i sin förra roll för att hon trivdes. Både cheferna har en lång erfarenhet inom 

organisationen. Moa började som sommarjobbare i kallköket. Hon gick sedan aspiranten 

och fick en gruppchefstjänst, vilket har följts av olika chefsroller i olika länder och städer. 

Likväl Emma har gjort en lång resa och började som marknadsansvarig för IKEA family. 

Hon säger: ”Många såg att det fanns mycket driv i mig”, vilket har gjort att hon har varit 

säljare och chef för olika avdelningar.  

 

Det blir tydligt när vi kommer in på området ansvar för karriärutveckling att de anser att 

det är deras eget ansvar. ”Det är bara jag, ingen annan som har ansvar för min 

karriärutveckling”, säger Moa, likt Emma. Moa spinner vidare på att även om det är 

viktigt med eget ansvar, passion och driv, har hon fått mycket stöd av chefer. Även 

Emma säger att man ofta får tips, råd och feedback på vad man skulle behöva jobba 

vidare med. ”På IKEA vänder man potentialer till en utmaning”, menar hon och båda 

tycker att IKEA är fantastiska vad det gäller stöttning. Båda är även medvetna om vilka 

möjligheter till karriärutveckling det finns inom företaget. 

 

Fortsättningsvis har vi även ett intresse för att se huruvida karriärmöjligheter har 

betydelse för arbetstillfredsställelsen. Moa svarar snabbt: ”Superviktigt, absolut. Det har 

ju varit allt”. Hon förtydligar att möjligheten till att kunna flytta inom Sverige men också 

utomlands i och med att IKEA finns på många olika ställen, är jätteviktigt. Samtidigt 

lyfter hon att det handlar om att hon känner att hon älskar sitt jobb då dagarna är 

varierande. För henne är arbetstillfredsställelse att känna att hon kan gå hem med en 

känsla av att ha gjort någons dag. Emma är inne på samma spår och förklarar att det är 

häftigt att det finns många möjligheter till karriärutveckling på IKEA. Hon lyfter att man 

kan ha olika mål för karriären och det kan innebära att nå en viss position eller att jobba 

utomlands. I dagsläget är det viktiga med karriär att hon trivs med jobbet, har kul, har en 
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bra arbetsmiljö, känner tillfredsställelse och utvecklas som person. Samtidigt tycker hon 

att det är häftigt att man kan bli sedd när man gör ett bra jobb som kan skapa en 

utvecklingsmöjlighet. Exempelvis såg hennes chef att hon skulle kunna utvecklas bra i 

den rollen som hon har idag. Hon tycker också att möjligheten att byta roller och 

arbetsuppgifter är bra då det bidrar med ny och viktig kompetens för att man får en bra 

helhetsbild. 

 

Vidare ställer vi frågan om vilken betydelse möjligheter till att göra karriär har för viljan 

att stanna kvar. Som Moa förklarade ovan att det var viktigt för henne att hon såg att det 

fanns möjligheter till att förflytta sig och göra karriär på IKEA för hennes 

tillfredsställelse, är det även en viktig aspekt för att hon ska stanna kvar. Hon förklarar att 

de många möjligheterna för olika jobb inom IKEA är anledningen till varför hon är kvar 

och samtidigt kan stanna kvar 15 år till inom organisationen. Även värderingarna har 

spelat en stor roll för att Moa ska vilja utvecklas i olika roller och även för att hon har 

stannat kvar. Emma poängterar också att möjligheten till karriär har och är en viktig del 

för att hon vill stanna kvar och för att hon har stannat kvar så länge som hon har gjort.  

 

Utifrån intervjun tolkar vi det som att båda anser att en framgångsrik karriär för dem är 

då de känner tillfredsställelse. Vi påstår därför att det verkar som att det handlar mycket 

om att karriär är något som utvecklas runt arbetet, vilket även lyfts av Baruch (2004). Vi 

tolkar båda som att det viktiga är att de trivs och då spelar position ingen roll. Därmed 

tolkar vi det som att karriär kan likställas med att känna arbetstillfredsställelse. Vad vi 

också ser som en intressant koppling till relationen mellan karriär och 

arbetstillfredsställelse för de interna cheferna är Chens et al. (2003) uttalande om att 

individens behov av karriärutveckling och individuella utmaningar påverkas av position 

och livsstadie som den anställde befinner sig i livet i. Vi tolkar Moa som att 

karriärutveckling inte är något hon känner att hon är i behov av idag utan vill utvecklas 

och därmed göra karriär i rollen. Att utvecklas i rollen verkar också ha betydelse för 

arbetstillfredsställelsen.  
 

Chen et al. (2003) påpekar att stor skillnad mellan erbjudna karriärmöjligheter och 

individens behov, kan ha negativ betydelse för arbetstillfredsställelsen. Utifrån Moas 

beskrivning av den viktiga betydelsen för henne att det finns möjlighet att byta varuhus 

inom Sverige men även utomlands, förstår vi att hon anser att möjligheterna till 

karriärutveckling var och är viktigt för hennes arbetstillfredsställelse. Vi tolkar det som 
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att båda men kanske främst Moa har ett behov av att det finns möjligheter till förflyttning 

eftersom att de har innehaft olika gruppchefs- och avdelningschefsroller inom Sverige 

men även i Danmark. Garavan & Coolahan (1996) poängterar att det är viktigt att främja 

avancemangsmöjligheter för att underlätta mobilitet, vilket vi kan koppla till Moa och 

Emmas förflyttningar. Vi ser att i och med att de har förflyttat sig mellan olika positioner 

och varuhus kan vi tolka det som att de har känt att de har varit tillfreds med de 

möjligheter som har funnits för karriär, vilket vi då även tror har bidragit till att vi kan se 

att de har stannat kvar. Samtidigt verkar det ha betydelse för deras arbetstillfredsställelse. 

 

I tillägg lyfter van der Vaart et al. (2015) att själva jobbet i sig kan ha betydelse för 

arbetstillfredsställelsen mer än hur anställda känner att de har möjligheter till karriär. 

Detta är något som vi delvis tycker oss se vad det gäller båda cheferna då Moa lyfter 

vikten av att hon älskar sitt jobb då hon kan göra någons dag och Emma poängterar 

vikten av en bra arbetsmiljö och trivsel. Vi tycker oss förstå att karriärutveckling och 

arbetstillfredsställelse är två områden som inte självklart kan separeras då de verkar höra 

ihop. Det verkar därmed som att karriärutveckling är att känna en arbetstillfredsställelse i 

sin roll idag och utvecklas där. Vi vill påstå att likt James & Mathew (2012) har ett 

personligt växande betydelse för den personliga tillfredsställelsen och i vårt fall 

chefernas. Då vi tolkar det som om att det föreligger en trivsel och man har roligt på 

jobbet, ser vi det som att de känner att de har möjlighet att utvecklas som personer oavsett 

om det innebär en förflyttning eller ej. Därmed tolkar vi det som att karriärutveckling 

också handlar om att utveckla sig som individ och ett självuppfyllande. 
 

Vidare förstår vi det som att möjligheten till att göra karriär ur deras perspektiv har varit 

en betydelsefull aspekt till varför de är kvar och kan tänka sig vara kvar inom 

organisationen en lång tid. De Vos & Meganck (2008) och Soonhee (2009) menar på att 

erbjuds anställda möjligheter till karriärutveckling, har man större chans till att behålla de 

anställda. Kraimer et al. (2011) lyfter att det i detta arbete blir avgörande att man matchar 

individens mål för att anställda ska stanna. Vi tolkar chefernas uttalande såsom 

”irrelevans av att ha mycket på CV:et”, “fantastiskt att man kan byta roller” och “viktigt 

med en tillfredsställelse”, som att det tyder på att deras mål med karriär inte handlar om 

att nå en viss position utan att få utlopp för sitt driv och vara tillfreds. Vi tycker oss därför 

se att IKEA:s arbete med karriärutveckling tillåter individuella tolkningar av karriär, 

vilket har möjliggjort att de båda cheferna har sett ett stort värde i att stanna inom 

organisationen.  
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Både Hallqvist (2005) och Crawshaw & Game (2015) förklarar att individen idag har ett 

stort ansvar för sin egen karriärutveckling. Då cheferna är eniga i synsättet angående det 

egna ansvaret ser vi det som att en bakomliggande anledning kan vara att organisationen 

IKEA är tydliga i sin kommunikation, vilket Rousseau (1995) menar påverkar hur stabil 

och välmående relationen är. Vi tycker oss därför förstå att en del i att cheferna känner en 

arbetstillfredsställelse och vill stanna på arbetsplatsen kan förstås genom att båda är väl 

medvetna om vilket ansvar de själva har angående karriären.  

 
4.1.3 Förväntningar på kompetens- och möjligheter till karriärutveckling 
 
Vi vill nu vidare fördjupa oss i chefernas förväntningar på kompetensutveckling och 

möjligheter till karriärutveckling. Inledningsvis berättar de om generella förväntningar 

vid anställningstillfället. Emma säger att det fanns stora förväntningar och trodde att det 

skulle bli en utmanande resa då hon skulle vara ställföreträdare åt en chef med lång 

erfarenhet. Moa kände att i och med att hon kom in i en grupp som stått utan chef under 

en längre tid, förväntade hon sig hårt jobb där man behövde vara närvarande. Hon förstod 

att det var viktigt att arbeta med dessa kompetenser i hennes ledarskap. 

 

Sedan leddes samtalet in på förväntningar kring kompetens- och möjligheter till 

karriärutveckling. Moa berättar att hon hade förväntningar på att lära sig kassasystemet, 

vilket hon visste låg på hennes ansvar. Hon vet genom lång erfarenhet på IKEA att man 

måste lösa mycket på egen hand, vilket hon tror att man måste arbeta mer med då man 

rekryterar chefer externt. Samtidigt är hon nöjd med den utveckling hon har fått på IKEA. 

Vidare säger Emma: ”Det var enbart för min egen kompetensutveckling som jag tog 

denna tjänst”. Hon ville få kunskap om nya delar av varuhuset och känner att hon har 

utvecklats mycket då hon sitter med nya processer. Vad det gäller förväntningar på 

möjligheter till karriärutveckling menar Moa på att då hon har familj, blir det inte lika 

viktigt för henne att tänka på vad nästa steg blir. Hon är nöjd, lugn och säger: ”Det är ju 

också utveckling att faktiskt våga vara kvar och arbeta i en och samma grupp”. Emma 

däremot förklarar att då hon tog denna tjänst fanns tankar om att bredden hon skulle få 

kunde leda till att hon skulle kunna bli varuhuschef, även om det kanske inte är det 

primära målet.   
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Vidare vill vi nu skapa oss en bättre kunskap kring hur förväntningar kring kompetens- 

och möjligheter till karriärutveckling diskuterades vid rekryteringen, vilka förväntningar 

arbetsgivarens kan tänkas ha nu och hur det diskuteras. Moa berättar att IKEA har ett 

behov av att exportera chefer, vilket gör att man tidigt diskuterar mål och flyttbarhet. Hon 

lyfter även att det är och har alltid varit viktigt att för att kunna rekrytera långsiktigt och 

säkra återväxt, diskutera kompetensutveckling och karriärutveckling både ur 

arbetsgivarens och arbetstagarens perspektiv. Moa upplever att denna diskussion förs 

oftare då IKEA rekryterar externt än internt. Emma upplever att hon har svårt att bidra 

med information då hennes rekryteringsprocess inte såg ut som normalfallet då 

varuhuschefen såg att hon passade för rollen.  

 

Emma skrattar och säger: ”Oh. Det är många förväntningar”, på frågan vad hon tror 

hennes chef har för förväntningar på kompetens- och möjligheter till karriärutveckling för 

henne. Det finns förväntningar på att hon skall sätta sig in i processer och vara ett stöd 

och support. Moa tror att de är att hon ska vara en bra ambassadör för kundens 

upplevelser och utveckla hennes gruppchef. Karriärmässigt har hon sagt stopp just nu då 

hon inte vill utveckla kompetenser mot exempelvis funktionschef. Däremot då hon säger: 

”NU”, förväntar sig de mer och att hon då återigen ska ansvara för sin utveckling. Båda 

förklarar att förväntningarna på utveckling diskuteras kontinuerligt men även i 

månadsavstämningar, uppföljningar och medarbetarsamtal. Båda förklarar att de har ett 

öppet och ärligt klimat med sina chefer för att diskutera uppfyllandet av förväntningarna 

för att veta vart man står i relationen. Hur mycket man diskuterar förväntningar menar de 

beror på öppenhet och hur mycket man bjuder in till dialog.  

 

Avslutningsvis vill vi fråga respondenterna hur de skulle känna om förväntningar kopplat 

till kompetens- och möjligheter till karriärutveckling bryts men också vilka förväntningar 

och löften som är viktigast. ”Det viktigaste för mig är att det finns tydliga förväntningar 

på vad jag som chef ska fokusera på så att man inte efter ett halvår inser att man fokuserat 

på fel saker”, säger Moa. Hon tycker att förväntningarna kommuniceras tydligt i 

businessplanen. Emma säger att de förväntningar som är viktigast för henne är ärlighet 

och ansvar och menar att det är viktigt att man är ärlig med vad man klarar av. Vidare 

säger båda att de skulle uppstå en besvikelse om de skulle känna att förväntningar kopplat 

till kompetens- och möjligheter till karriärutveckling inte hålls. Moa säger dock att det 

ligger i hennes ansvar att om hon känner att förväntningarna inte är tydliga eller att hon 
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inte får stöttning, är det hennes ansvar att få till ett samtal och diskutera vilka 

förväntningar man inte är överens om. Emma menar på att det oftast finns bakomliggande 

anledningar. Samtidigt säger båda att de är väldigt knutna till organisationen i sig. Moa 

förklarar tydligt ”Jag är typ gift med IKEA” och det beror mycket på företagets 

värderingar och att hon har möjlighet att påverka människors vardag. Det gör att hon har 

förväntningar på att värderingarna och personalidén ska hållas. Emma säger i sin tur: ”Jag 

har väldigt starka band till denna lilla blåa lådan” och menar på att de är viktiga i hennes 

arbete.  

 

Redan då cheferna redogör för de generella förväntningarna de hade på den tjänst som de 

innehar idag tycker vi oss kunna se att de är individuella då olika förväntningar angående 

att vara ställföreträdare och att behöva vara en chef som finns till hands, skiljer sig åt. Vi 

ser därmed att olika psykologiska kontrakt skapas i en relation då förväntningarna är 

subjektiva (Rousseau, 1995 & Lee, 2000).  
 

Vi tycker oss utifrån tidigare presenterad empiri och även i denna del se att cheferna 

lyfter fram mer specifika förväntningar angående kompetens- och möjligheter till 

karriärutveckling. Då de har poängterat att kompetens- och möjligheter till 

karriärutveckling i olika grad har betydelse för arbetstillfredsställelsen och viljan att 

stanna kan vi även se ett mönster i att de har individuella förväntningar på detta. Även om 

Emma inte tappar arbetstillfredsställelse på grund utav att hon inte får 

kompetensutveckling, ser vi att båda tycker det är viktigt med kompetensutveckling då de 

vill utveckla sig som personer. Därmed resonerar vi att de också har förväntningar på det. 

Vi ser ett mönster i att det är viktigt att deras individuella förväntningar möts för att inte 

arbetstillfredsställelsen ska minska och cheferna ska lämna organisationen, vilket också 

Robinson & Rousseau (1994) förklarar kan hända. Samtidigt kan vi se att deras 

förväntningar på kompetensutveckling har uppfyllts, vilket vi tolkar som att det leder till 

större engagemang och att de stannar. Kotter (1973) tillägger att det finns förväntningar 

på utvecklingsmöjligheter som om det uppfylls leder till lojalitet. Vi resonerar att det är 

viktigt att förväntningar uppfylls för att man ska känna sig tillfreds, relationen ska stärkas 

och att man stannar.  

  

Vi ser ett mönster i att kommunikationen är en bidragande och viktigt anledning till att 

förväntningarna om kompetens- och möjligheter till karriärutveckling upprätthålls i 

kontraktet. Enligt Rousseau (2004) måste arbetsgivaren föra en diskussion om hur 
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respektive parts åtaganden uppfylls för att upprätthålla ett kontrakt, samt menar 

McDermott et al. (2013) att chefer därför dagligen bör prata med anställda om båda 

parters förväntningar. Vi gör då tolkningen av att bland annat kontinuerliga avstämningar 

som båda pratar om har bidragit till att en bättre förståelse och arbetstillfredsställelse har 

uppnåtts. Vi tolkar det därmed som att det är viktigt för deras arbetstillfredsställelse och 

utveckling att man pratar om huruvida parterna upplever att man uppfyller förväntningar 

för att på så sätt veta vart man befinner sig i relationen. Det tolkar vi som är viktigt då 

individen har subjektiva förväntningar som återfinns i en relation (Lee, 2000). Samtidigt 

kan vi även se att det ändå återfinns förväntningar på stöttning från cheferna i deras 

utveckling och psykologiska kontrakt, vilket Cavanaugh & Noe (1999) pekar på.  

 

Även om vi sett att de båda har haft förväntningar på möjligheter till karriärutveckling 

tidigare och framförallt Moa, ser vi att de idag har förväntningar på att utvecklas i 

positionen. Vi kan därmed se ett mönster i att det psykologiska kontraktet kan förändras 

över tid, vilket Lee (2000) och Conway & Briner (2005) förklarar. Därmed tolkar vi det 

som att det är viktigt att förväntningarna är ömsesidiga för att man ska veta vart man står 

i relationen. Van Stormbroek & Blomme (2017) poängterar att det är viktigt att alltid 

upprätthålla kontraktet. Därmed tolkar vi det som att för att en ömsesidig förutsägbarhet 

ska utvecklas, måste också förväntningarna kontinuerligt diskuteras för att 

uppmärksamma eventuella förändringar om vart man står i relationen.  

 

Vi tolkar båda som att de vet att det handlar mycket om att lösa saker genom eget ansvar 

och utveckling också är deras eget ansvar i deras psykologiska kontrakt. Vi får då 

ytterligare en förståelse varför de båda cheferna inte verkar ha haft så många direkta 

förväntningar på att ansvaret ska ligga på cheferna för deras kompetensutveckling och 

möjligheter till karriärutveckling. Rousseau (1995) förklarar att det vanligtvis genom 

erfarenhet utvecklas en förutsägbarhet mellan den anställde och arbetsgivaren, som leder 

till att man bättre förstår vilka åtaganden respektive part har men också att de ökar. Vi 

tänker oss att det är just chefernas erfarenheter inom organisationen som gör att de alltid 

vet och särskilt i en ny tjänst inte förväntar sig att arbetsgivaren ska ta ansvar för deras 

kompetens- och karriärutveckling. De är istället medvetna om deras egen roll i ansvaret 

och hur relationen med tanke på utveckling fungerar. Därmed ser vi att de har ett 

väletablerat psykologiskt kontrakt här som inbegriper tydliga förväntningar på att det är 

deras eget ansvar. Vi tolkar det som att kommunikationen om dessa förväntningar är 
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viktiga för att inte de ska brytas, vilket Middlemiss (2011) poängterar är viktigt. Vi ser 

dock här att det är deras eget ansvar att diskutera detta. Samtidigt kan vi se att 

kompetensutvecklingen och dess mindre betydelse för Emmas arbetstillfredsställelse 

därmed grundar sig i att hon vet att det är hon själv som sökt sig till tjänsten och vet att 

hon skaffar sig kunskaperna över tid.  

 

Vi tycker oss förstå att cheferna har förväntningar på kompetens- och möjligheter till 

karriärutveckling genom att utvecklas på den position som de är i idag, vilket kan lägga 

en grund för framtiden. Vi tolkar det som att de upplever att man kommunicerar 

förväntningar om kompetens- och möjligheter till karriärutveckling på ett bra sätt, vilket 

vi resonerar kan grunda sig delvis redan vid rekryteringen till nuvarande tjänst, vilket 

även Rousseau (1995) menar är av vikt för att kunna upprätthålla ett psykologiskt 

kontrakt. Vi resonerar som så att då de har varit inom IKEA tidigare, har de redan byggt 

upp ett kontrakt innefattande förväntningar om kompetens- och möjligheter till 

karriärutveckling och vet därmed vad som krävs av parterna. Robinson & Rousseau 

(1994) lyfter att kontraktet innehåller desto mer ömsesidiga utbyten och insatser ju längre 

parterna interagerar och nya arbetsuppgifter kan göra att äldre åtaganden byts ut för nya. 

Vi tror då att en dialog vid rekryteringsprocessen om förväntningar kan ha bidragit till att 

en bra långtgående partnerskapsrelation dem emellan har utvecklats, vilket Cavanaugh & 

Noe (1999) lyfter att den relationella dimensionen av kontraktet numera kan liknas vid. 
 

I dagsläget tolkar vi det som att de båda cheferna har känslomässiga band till 

organisationen och förväntningar på att det finns en tydlighet i vad som förväntas av dem 

och att ärlighet och ansvar återfinns för att man ska vilja stanna, vilket Van Stormbroek 

& Blomme (2017) anser är en viktig del för att det psykologiska kontraktet. Vi tolkar 

bland annat Moas beskrivelser om att ”nu har hon sagt stopp”, som att finns det en 

förståelse från arbetsgivarens som därmed anpassar förväntningarna. Det tycker vi tyder 

på att IKEA som organisation har skapat en kultur som präglas av dels att individerna 

själva bär ett stort ansvar för både kompetens- och karriärutveckling men samtidigt 

främjar ärlighet. Samtidigt kan vi se ett mönster i deras psykologiska kontrakt att de båda, 

som tidigare nämnt, tycker att organisationskulturen och dess värderingar överlag är 

viktiga för att de ska stanna kvar och utvecklas här då de ligger dem varmt om hjärtat. 

Detta kan vi koppla ihop med vad Clutterbuck (2005) nämner finns i ett psykologiskt 

kontrakt. Vi kan tycka oss se att de båda därmed har utvecklat ett relationellt kontrakt, 

vilket Cavanaugh & Noe (1999) förklarar inbegriper ett mer långtgående engagemang. Vi 
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kan därmed se ett mönster i att de har arbetat länge inom organisationen och därmed har 

ett mer relationellt psykologiskt kontrakt till organisationen och i sin tur då chefen. 

 
4.2 Externa chefer 

Det har hunnit bli eftermiddag den 25:e april och in genom dörren kommer en sprudlande 

glad men något jäktad restaurangchef. ”Vad kul att se er tjejer. Vill ni ha något att 

dricka?”, är något som Georgios inleder med att säga när vi presenterat oss. Vi avböjer 

och efter att han själv har hämtat en kopp kaffe kan intervjun börja. Vår andra intervju 

med den externa chef som vi i vår studie har valt att kalla Anna, gjordes på telefon en 

eftermiddag på universitetsbiblioteket några dagar efteråt.  

 

4.2.1 Betydelsen av kompetensutveckling 
 
Inledningsvis ber vi respondenterna berätta vad kompetensutveckling är för dem. 

Georgios säger: ”Som en boll som man kan pumpa, man kopplar ihop erfarenheter och ny 

kunskap. Det är en process som fortgår.” Han menar att det inte endast är utbildningar 

utan framförallt att man pratar med och träffar människor, vilket bidrar med kunskap som 

underlättar arbetet. Anna å sin sida tar fasta på utbildningarna. Hon beskriver att hon ser 

det som de möjligheter hon får till att gå utbildningar för att utvecklas i den roll hon har 

idag, vilket även gynnar henne i framtiden.  

 

Vidare berättar cheferna om vilka erfarenheter av kompetensutveckling som de har och 

vilka möjligheter till det som finns. Georgios säger att då matproduktionen är väldigt 

styrd på IKEA, utvecklas han mest i de administrativa uppgifterna och sin engelska. Han 

har lärt sig genom att någon visar och han memorerar. Anna berättar att bara man visar 

framfötterna och viljan att ta ansvar, är möjligheterna till kompetensutveckling många. 

Hon säger att en viktig ledarskapsutbildning som hon deltagit i är aspiranten. Hon menar 

att IKEA är duktiga på att uppmuntra henne till nya uppdrag där hon lär sig men att 

mycket handlar om att lära sig i vardagen och ta eget ansvar. Georgios nämner att hans 

chef och kollegor involverar honom i arbetsdelar som han inte riktigt tänker på. Det gör 

att han kan lära sig att leda bättre. Vidare berättar båda att det finns ett antal 

arbetsspecifika utbildningar för chefer såsom brandutbildningar och jourutbildningar, 

som de har gått eller ska gå.   
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Vidare fortsätter de berätta om de upplever att kompetensutveckling har någon inverkan 

på deras arbetstillfredsställelse. ”Att kunna allt”, säger Georgios vore det ultimata för 

arbetstillfredsställelsen. Han menar att om man har arbetskompetenser är man som chef 

tillgänglig och kan vara till hjälp för andra medarbetare. Då minskar chanserna för att 

börja tvivla på sig själv och istället påverkas arbetstillfredsställelsen positivt säger han. 

För hans tillfredställelse menar han att det är viktigt att han hela tiden utvecklas och 

säger: ”Utveckling är som livet. Det går inte att vara still för varje dag händer det något 

nytt”. Även Anna anser att kompetensutveckling har betydelse för hennes 

arbetstillfredsställelse men poängterar att hon måste få de rätta förutsättningarna och 

tiden för att kunna känna sig tillfreds och utvecklas. Tiden är något som hon känner är en 

bristvara och det hämnar därmed kompetensutvecklingen och arbetstillfredsställelsen.  

 

Det blir vidare av intresse att se vad kompetensutveckling har för betydelse för viljan att 

stanna. Georgios inleder med att säga: ”Jag tycker att det är ett måste att det finns 

utrymme att utvecklas”. Är det så att han känner att han inte utvecklar sina kompetenser i 

eller får utvecklas inom det område som han vill, medför det att han inte trivs lika bra. 

Det kan då i sin tur resultera i att han väljer att byta jobb. Vidare säger Anna att hon som 

person är sådan att om arbetet inte erbjuder nya utmaningar och blir allt för monotont, 

tröttnar hon lätt. Det leder då till att kompetensutveckling blir en avgörande faktor för att 

hon skall vilja stanna kvar på sitt arbete. Hon uttrycker det som så att då hon inte 

utvecklas så tröttnar hon och tycker att arbetet är tråkigt. Dessutom tillägger båda att de 

anser att kompetensutveckling spelar roll för deras möjligheter till att göra karriär. ”Det 

jag lär mig idag kommer att vara en nytta imorgon” säger Georgios samtidigt som Anna 

lyfter att det är viktigt att hon känner att det man jobbar för, gynnar en längre fram.  

 

Först och främst tolkar vi det som att chefernas synsätt på kompetensutveckling skiljer 

sig åt. För Anna är utbildningar viktigt, vilket Kock & Ellström (2011) benämner som 

den formella strategin med planerade utbildningar. Vi tolkar det som att för Anna blir 

utbildningar betydelsefullt för att klara av sin nuvarande roll och då känna 

arbetstillfredsställelse. Georgios ser det mer som ett ständigt lärande där teori och praktik 

sammankopplas, vilket vi tolkar som att det samstämmer med den integrerade strategin 

som Kock & Ellström (2011) lyfter. Vi ser därför att det är viktigt för Georgios att både 

ha teorin och det praktiska lärandet i vardagen för att han ska känna sig engagerad och 

klarar av sina arbetsuppgifter. Därmed resonerar vi kring att det är viktigt att både erbjuda 
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utbildningar och vardagligt lärande för att man ska uppnå en bättre arbetstillfredsställelse 

av kompetensutveckling. 

 

Vi ser att kompetensutveckling har betydelse för chefernas arbetstillfredsställelse. Tid 

och förutsättningar är dock något som verkar vara en förutsättning för att 

kompetensutveckling ska få betydelse för dem, faktorer som även lyfts av Ellström 

(2001, 2006) i Kock & Ellström (2011). Därmed tolkar vi det som att Anna upplever att 

för hennes arbetstillfredsställelse är det viktigt att arbetsgivaren främjar utveckling och 

ger tid till det. Vi ser även att kompetensutveckling har stor betydelse då Georgios gärna 

hade velat träna och förstå mer för att utvecklas. Vi tolkar det då som att det är viktigt att 

han känner att han har tillräckligt med kompetens och får han då möjligheter och tid att 

utveckla den så får det en betydelse för hans arbetstillfredsställelse, något som Costen & 

Salazar (2011) även är inne på.    

 

Samtidigt ser vi att båda tycker att det är viktigt att få möjligheter till kontinuerlig 

utveckling för att bli engagerade, prestera och förebygga känslan av att stå still i 

utvecklingen, vilket har betydelse för arbetstillfredsställelsen. Georgios lyfter särskilt upp 

att det är viktigt att ha kompetens för att kunna leda sina medarbetare. Att 

kompetensutveckling leder till arbetstillfredsställelse och förbättrade prestationer är något 

som Lee & Bruvold (2003) poängterar. Ellström & Kock (2008) pekar på att det leder till 

ökad motivation, ökade förutsättningar för att utföra arbetsuppgifter och engagemang. Vi 

tolkar det därmed som att både cheferna tycker att kompetensutveckling är viktigt för att 

de ska kunna utföra sina arbetsuppgifter och prestera men också fortsätta utvecklas. Vi 

ser även därmed att finns det inte tid eller möjlighet till kompetensutveckling, kommer 

det leda till att de inte känner sig engagerade och tillfreds då det alltid verkar finns en 

strävan till att kunna och utvecklas mer. Exempelvis har Georgios lyft att han helst skulle 

vilja kunna allt. Vi tolkar det därmed som att skulle inte han ha möjlighet till att 

utvecklas, skulle det vara svårt att uppnå en arbetstillfredsställelse. Samtidigt diskuterar 

vi kring hur han känner att han inte kan utvecklas lika mycket i köket och ser därför att 

det är viktigt att han känner att han utvecklas på andra sätt för att känna 

arbetstillfredsställelse. 

 

När det kommer till chefernas vilja att stanna inom företaget verkar det, likt de interna 

cheferna, finnas en koppling mellan kompetensutveckling, arbetstillfredsställelse och att 
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stanna kvar. Detta är något som både Costen & Salazar (2011) och Umamaheswari & 

Jayasree (2016) förklarar. De lyfter att kompetensutveckling leder till engagemang och 

arbetstillfredsställelse vilket leder till ökad lojalitet och att man stannar. Vi tolkar det som 

att de båda cheferna känner att kompetensutveckling leder till arbetstillfredsställelse 

eftersom att de då utvecklas och slipper känna att de står still och har ett monotont arbete. 

Då de utvecklar sina kompetenser tolkar vi det som att de inte tröttnar på arbetet och 

stannar därför längre. Därmed tyder vi att det är viktigt både för arbetstillfredsställelsen 

men även för viljan att stanna kvar att arbetsgivaren kontinuerligt främjar 

kompetensutveckling.  

 

Samtidigt förstår vi det som att de båda anser att det man lär sig antingen genom 

utbildningar eller i det dagliga lärandet, är till nytta för framtiden och karriären. Vi tolkar 

det då som att kompetensutveckling är viktigt för att de inom organisationen ska kunna 

axla nya roller och utveckla karriären, vilket lyfts fram av Costen & Salazar (2011). 

Samtidigt säger Anna att för henne är det viktigt att då man jobbar hårt och försöker lära 

sig nytt, att man ser att det lönar sig i längden. Vi tolkar det därmed som att det finns en 

strävan framåt och då är kompetensutveckling en viktig beståndsdel i detta för att hon ska 

känna en arbetstillfredsställelse. I tillägg tolkar vi det som att för att kompetensutveckling 

ska blir betydelsefullt för cheferna är kommunikation viktigt, vilket Heide et al. (2013) 

poängterar kan leda till ökade utvecklingsmöjligheter, arbetsglädje och 

handlingsförmåga. De externa cheferna verkar värdesätta kommunikation med chefer och 

kollegor för att få uppmuntran och hjälp i utvecklingen. De värderar att organisationen 

visar omtanke och ger möjlighet till kompetensutveckling och på så sätt ökar deras 

tillfredsställelse och engagemang, vilket vi ser kan styrkas genom Umamaheswari & 

Jayasree (2016) uttalanden.  

 

4.2.2 Betydelsen av möjligheter till karriärutveckling 
 
Respondenterna får först resonera kring vad karriärutveckling kan tänkas vara för dem. 

”Karriärutveckling för mig är inte att klättra. Det handlar mer om att kunna röra sig bra i 

de kretsar som man jobbar” säger Georgios. Han förklarar att för honom är det mer att 

utvecklas på den plats som han befinner sig nu. Anna å sin sida säger att det är att hon tar 

nästa kliv och har utvecklats så pass mycket att hon kan gå från en lägre till en högre 

chefsroll. De båda innehar den position som de för inte så länge sedan rekryterades till.  
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Vidare berättar cheferna om de är medvetna om vilka möjligheter det finns att göra 

karriär och vem de anser har ansvaret för deras karriärutveckling. Georgios säger: ”Ja, det 

finns möjligheter att göra karriär inom IKEA om man vill. Det vet jag då jag har träffat 

många inom organisationen som har gjort det”. Han vill dock själv utvecklas vidare i den 

positionen som han har idag, vilket han säger är svårt då han redan har mycket kunskap 

inom matlagning. Han säger också att det är hans eget ansvar att ta hand om sin egen 

karriärutveckling även om hans chef har en liten del i ansvaret. Även Anna säger att hon 

är väl medveten om möjligheter till karriärutveckling då det är något som det ofta pratas 

om. Hon säger likt Georgios att hon bär ansvaret för sin karriärutveckling men 

tillsammans med sin chef. Hon säger vidare: ”Jag tycker att min chef ska se mina 

svagheter och trigga mig så att jag vill utveckla dem och gå vidare till nästa steg”.  

 

Fortsättningsvis frågar vi de externa cheferna om vilken betydelse möjligheter till 

karriärutveckling har för deras arbetstillfredsställelse. Georgios förklarar att det handlar 

om att kan han mycket, kan han bidra med mer till sina anställda och arbetsgivaren, vilket 

gör att man då mår bättre. Han klargör också att när han har utvecklats på sina jobb 

tidigare i livet, har han blivit mer sugen på att testa ytterligare något nytt och att klättra. 

Med ökade kompetenser har han också trivts bättre. Samtidigt är han idag inte lika 

intresserad av karriärutveckling i form av att byta positioner. Anna å sin sida berättar att 

hon hela tiden vill känna att hon utvecklas och uttrycker det enligt följande: ”Finns det 

inte möjligheter till att utvecklas, kan man ju aldrig komma till det målet som man vill 

nå”. Hon tydliggör att möjligheter till karriärutveckling därmed har betydelse 

arbetstillfredsställelsen för att då finns det en strävan till något som kan förverkligas. 

 

Under intervjuerna går samtalet sedan in på kopplingen mellan karriärutveckling och 

viljan att stanna kvar inom organisationen. Anna säger: ”Ja, för mig är det viktigt att veta 

att jag kan ta mig åt vilket håll som helst om jag vill”. Hon förtydligar att om hon inte 

visste att det fanns möjligheter till karriärutveckling skulle hon tröttna. Samtidigt 

förklarar hon att man kämpar vidare just för att man vet att det finns möjligheter som kan 

dyka upp. För Georgios del ser han att det är viktigt att det finns möjligheter till att 

utvecklas i den position man är i idag. Vidare tror han att det är viktigt för anställda att 

det finns möjligheter generellt för att man ska vilja stanna kvar. Han menar att det är 
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viktigt för viljan att stanna att man har möjligheter och att företaget visar att de vill satsa 

på en. 

 

För Georgios del verkar det som att han idag inte längre är lika intresserad av att göra 

karriär i form av att byta position, utan han värdesätter karriärutveckling sett som en 

ständig utveckling i nuvarande position. Vi tolkar däremot Anna som att för henne är det 

viktigt med möjligheter till karriärutveckling. Hon vill ha så mycket kompetens att hon 

kan ta vilken roll som helst, utmanas och byta chefsroller i framtiden. Samtidigt verkar 

utveckling vara viktigt för att hon ska uppnå sina mål som hon tycker är viktigt för att i 

sin tur kunna känna en arbetstillfredsställelse. Vi kan koppla ihop detta med Chen et al. 

(2003) som poängterar att det är betydelsefullt att se till själva individen. De förklarar att 

behov av att göra karriär beror på vart man befinner sig i livet, vilket medför olika mål 

och behov av utveckling gällande karriären (Chen et al., 2003). Samtidigt kan en 

arbetstillfredsställelse öka för den anställde om organisationen förstår behoven och ger 

möjligheter oavsett stadie. Vi förstår det som att för att Georgios ska känna en 

arbetstillfredsställelse måste utveckling i hans nuvarande position möjliggöras. Då han 

kan mer lär han trivas bättre. För Annas tillfredsställelse blir det betydelsefullt att hon 

uppfattar att det finns karriärmöjligheter som stämmer in på hennes mål.  

 

Vi kan även koppla ovan förda resonemang till förväntningar. Vi tolkar det som att det 

blir viktigt för chefernas arbetstillfredsställelse att organisationen förstår hur de upplever 

karriärutveckling. Detta är något som vi kan koppla ihop med De Vos & Meganck (2008) 

som förklarar att det är betydelsefullt att förstå de subjektiva förväntningarna de anställda 

har för att det ska leda till en ömsesidig relation. Karriärutveckling och förväntningar på 

detta är något som då inbegrips. Georgios har inte förväntningar på att klättra men han 

känner en tillfredsställelse i att det finns möjligheter att byta positioner om viljan finns. 

Vetskapen om att möjligheter till karriärutveckling kan ha betydelse för 

arbetstillfredsställelsen lyfts även av Lee & Bruvold (2003). Anna å sin sida ser det som 

viktigare att kunna byta position. Då det finns skillnaderna i chefernas synsätt tolkar vi 

det som att det är något som organisationen måste ha förståelse för. Det för att 

förväntningarna skall stämma överens och för att främja en fungerande relation med en 

ökad tillfredställelse.  
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Även Kraimer et al. (2011) fokuserar på att det är viktigt att individer uppfattar 

möjligheterna till karriärutveckling och att de motsvarar individens intressen. Därmed 

tolkar vi det som att det är betydelsefullt för främst Anna att hon uppfattar att det finns 

möjligheter till karriärutveckling. Vidare förklarar även James & Mathew (2012) att 

karriärutveckling och personligt växande leder till personlig tillfredsställelse, likt Lee & 

Bruvold (2003) som förklarar att det leder till arbetstillfredsställelse. Vi tolkar det som att 

det är extra viktigt för Anna att det finns möjligheter till ta sig till andra positioner, vilket 

tyder på att karriärutveckling är viktig för hennes arbetstillfredsställelse. Idag verkar det 

som att de båda uppfattar att det finns många möjligheter till karriärutveckling. Samtidigt 

verkar de vara nöjda med att de vet om att det är deras eget ansvar att driva sin 

utveckling. De tycker dock att deras chefer ska utmana dem, se svagheter, och se vad 

behövs för att de ska utvecklas, vilket även Crawshaw & Game (2015) resonerar kring.  

 

Vi tolkar det som att Anna ser karriärutveckling som viktigt för att hon ska kunna ta nästa 

kliv i organisationen och därmed ser vi att det kan ha betydelse för att man ska vilja 

stanna kvar på arbetsplatsen. Samtidigt förstår vi det som att det är viktigt att det finns 

möjligheter att ta sig åt vilket håll som helst för att hon inte ska tröttna. Det verkar som 

att det är det hon alltid jobbar för då hon vill nå nya mål. Då hon tror att det kommer att 

dyka upp nya möjligheter blir karriärutveckling viktigt för att hon ska stanna, vilket även 

lyfts som en viktig strategi att behålla anställda enligt James & Mathew (2012), De Vos 

& Meganck (2008) och Soonhee (2009). Vi tolkar Georgios som att inte är intresserad av 

karriärutveckling i form av att klättra utan vill utveckla sig i positionen han befinner sig i, 

vilken är en del i att han stannar. 

 

4.2.3 Förväntningar på kompetens- och möjligheter till karriärutveckling 

 

När vi kommer in på förväntningar på deras nuvarande tjänst förklarar båda att de inte 

trodde att det skulle vara så ”stort” eller så mycket ansvar. Anna trodde att hon skulle 

arbeta närmre medarbetarna i driften och inte ha så mycket personalansvar som hon har. 

Hon förväntade sig inte heller att hon skulle uppleva att arbetsfördelningen skulle vara så 

otydlig mellan gruppchefs- och avdelningschefsrollen. Hon trodde att det större ansvaret 

skulle ligga på avdelningschefen. Georgios säger: ”Man har alltid en bild men när man 

sedan kommer till en arbetsplats får man en annan”, vilket kan vara både positivt och 

negativt. Han förväntade sig också att han skulle klara av jobbet från första dagen i och 
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med att han hade bra kunskaper sedan innan då han arbetat på ”golvet”. Han förklarar att 

det istället blev en chock med mycket mer att lära främst i de administrativa uppgifterna 

men även engelskan. Arbetet är dock så spännande som han hade förväntningar om.  

 

Sedan fortsätter vi att fråga om förväntningar på kompetensutveckling. Anna förväntade 

sig att få gå så pass många utbildningar för att hon skulle kunna axla den roll hon 

tillsattes till, passa in på IKEA men också för att i framtiden kunna bli avdelningschef. 

Samtidigt poängterar hon att hon trodde att man skulle bli mer inlärd på ett annat sätt. 

Hon har fått lära sig mycket och hitta saker själv efter att någon sagt: ”Det här skall vi 

göra”. Hon tycker därmed att förväntningarna delvis har uppfyllts genom en del 

utbildningar men förväntade sig få gå mer utbildningar i olika system. Samtidigt säger 

hon också att man blir rekryterad på värderingarna, vilka innefattar mycket eget ansvar. 

Georgios var beredd på att han skulle kunna utvecklas och lära sig mer men visste inte att 

det var så mycket att lära sig. Han anser att han har fått det mesta som han förväntade sig.  

 

När vi kommer in på förväntningar på möjligheter till karriärutveckling skiljer det sig 

mellan respondenterna. Anna förklarar att då hon visste att det fanns många möjligheter 

var karriärmöjligheter något som triggade henne då hon sökte tjänsten. Samtidigt är hon 

nöjd i sin position idag. Georgios å andra sidan är inte lika intresserad av att göra karriär 

längre men visste att möjligheterna fanns här om han skulle vara intresserad. När de 

rekryterades in förklarar de att dessa aspekter kom på tal och att det fanns möjligheter. 

Anna förklarar att hon fick höra att hon rekryterades in delvis för att de såg potentialen i 

att hon senare kunde ta andra chefspositioner. Frågan om vad ens nästa steg är inom 

IKEA var något som kom på tal. 

 

På frågan om vad de tror att cheferna förväntar sig idag gällande kompetens- och 

karriärutveckling, tror Anna att hennes chefer förväntar sig att hon ska göra sig hörd, hitta 

bättre arbetssätt för att nå mål men också vara redo för nästa steg. Det är dock hennes 

eget ansvar även om de stöttar. ”Sedan är ju frågan vad man själv vill”, förklarar hon. 

Georgios tror att de förväntar sig att han har det tempot han har idag och gör sitt bästa för 

att de förutsätter att han tycker att det är spännande. Detta är något som diskuteras både i 

vardagen där man fångar upp varandra och i medarbetarsamtalet förklarar båda, vilket 

båda tycker är viktigt. Georgios förklarar dock att nu går man mer in på vilka specifika 
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saker som är viktiga för hans utveckling då han kommit in i jobbet mer. Detta får han 

hjälp med och information om från av cheferna.  

 

När det kommer till vilka förväntningar och löften som anses vara viktiga för dem 

förklarar Georgios att det är att han får den ”rätta hjälpen” för att kunna utvecklas i 

situationen han befinner sig i. Anna lyfter upp att det viktigaste är att hon och hennes chef 

är tydliga i arbetsfördelningen för att inte slösa energi och tid på att göra samma saker. 

Båda tror att det är viktigt att alltid diskutera förväntningarna för att förstå hur båda parter 

tänker för att i sin tur då kunna utvecklas vidare. Skulle förväntningarna på deras 

utveckling brytas, skulle båda känna en besvikelse. De hade velat att information för vad 

som krävs för positionen hade kommit fram tidigare för att kunna göra åtgärder.  

 

I slutet kommer vi in på hur de känner att de upplever en samhörighet med arbetsplatsen. 

Anna förklarar då att hon alltid engagerar sig vilken arbetsplats hon än är på och därför 

känns IKEA som vilken arbetsplats som helst. Samtidigt säger hon: ”Ibland kan man ju 

känna att det är för mycket att göra och då kan man ställa sig frågan om det är här man 

ska vara”. Georgios tycker alltid att det skapas ett band mellan anställd och arbetsgivare. 

Värderingarna och kulturen tilltalar honom här, vilket gör att det alltid finns en glädje.  

 

Även här har vi tidigare i empirin sett att kompetensutveckling har betydelse för 

arbetstillfredsställelse och viljan att stanna och samma gäller för karriärutveckling men 

utifrån olika behov. Därmed ser vi också att det även här finns förväntningarna på detta 

och att det är viktigt att dessa upprätthålls. Detta för att inte arbetstillfredsställelsen ska 

minska eller för att man ska lämna en organisation, vilket Robinson & Rousseau (1994) 

förklarar är möjligt om inte individers förväntningar uppfylls. 

 

Redan från början ser vi ett mönster i de psykologiska kontrakten då ingen utav dem hade 

förväntningar som helt överensstämde med vad tjänsten sedan egentligen innebar vad 

gäller kompetensutveckling, eget ansvar, hur mycket kompetens som behövdes men 

också hur man blir upplärd. Här ser vi att individen har olika subjektiva förväntningar i 

de psykologiska kontrakten, vilket också Middlemiss (2011) poängterar. Samtidigt kan vi 

se att det återfinns subjektiva erfarenheter i kontraktet (Lee, 2000). Detta då båda inte har 

arbetat inom organisationen innan och tar därmed sig erfarenheter från tidigare 

arbetsplatser. Anna hade bland annat förväntningar om att bli upplärd på ett annat sätt.  
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Med anledning av att vi sett att det fanns olika förväntningar på kompetensutveckling 

gentemot de högre cheferna, ser vi ett mönster av att kommunikation är en viktig del i det 

psykologiska kontraktet för individens utveckling, arbetstillfredsställelse och vilja att 

stanna. Rousseau (1990) förklarar att en nyrekrytering och förväntningarna där på 

varandra redan från början påverkar vilken relation, åtaganden och engagemang man 

utvecklar. Vi tolkar detta som att det är viktigt att förväntningarna redan från början 

redogörs för att en bra relation ska utvecklas och för att förväntningar inte ska skilja sig. 

Vi tolkar det som att en större arbetstillfredsställelse hade kunnat nås om förväntningarna 

hade varit mer ömsesidiga främst vad det gäller deras ansvar och upplärning redan från 

början då vi utifrån cheferna uppfattar att de hade andra förväntningar på detta än vad 

deras chefer hade. Vi kan därmed se att det är viktigt att förväntningar kommuniceras om 

vad en roll innebär, vilken kompetens som behövs och hur utvecklingsmöjligheterna ser 

ut. Detta för att inte ett kontrakt ska brytas, vilket Middlemiss (2011) förklarar kan hända 

och lyfter vikten av att anställda kan värdera ett brytande av förväntningar mer än 

arbetsgivaren gör. Det är även betydelsefullt för att det ska utvecklas ett relationellt 

psykologiska kontrakt med långtgående åtagande (Cavanaugh & Noe, 1999).  

 

Samtidigt ser vi ett mönster av att det är viktigt att förväntningarna kontinuerligt fortsatt 

diskuteras för att nå en bättre arbetstillfredsställelse och möjliggöra deras kompetens- och 

karriärutveckling. McDermott et al. (2013) förklarar att det är viktigt att chefen tydliggör 

vad man som anställd förväntas göra för att kunna prestera bättre och nå mål. Dabos & 

Rousseau (2004) menar på att arbetsgivaren måste föra en diskussion om hur respektive 

parts åtagande uppfylls för att upprätthålla ett kontrakt och ömsesidighet. Vi tolkar 

därmed det som att den dialogen de har med sin chef är viktig för deras 

arbetstillfredsställelse och utveckling då man vet vart man befinner sig i relationen. Detta 

då Georgios verkar vara nöjd med den kompetensutveckling han har fått och delvis också 

Anna. Med tanke på detta ser vi att för att upprätthålla och möjliggöra ytterligare 

utveckling och därmed mer samstämmiga förväntningar, att en fortsatt bra 

kommunikation om kompetens- och karriärutveckling blir avgörande för relationen. 

Särskilt då Anna tycker det är viktigt med möjligheter till karriärutveckling. Det verkar 

också vara viktigt i den mån då det återfinns tydliga roller och förväntningar mellan 

parterna för att en bättre tillfredsställelse ska uppnås. Samtidigt ser vi ett mönster i att de 

har förväntningar på att de ska få stöd i sin kompetens- och karriärutveckling, vilket Lee 
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(2000) menar på att organisationen ska erbjuda. Därmed ser vi att kommunikationen om 

dessa förväntningar också är betydelsefulla. 

 

Vi kan vidare se ett mönster vad det gäller förutsägbarheten i förväntningar i att de 

utvecklas, vilket Rousseau (1995) poängterar. Vi ser att båda cheferna numera är insatta i 

sin roll och vet vad som förväntas utav dem vad det gäller kompetens- och 

karriärutveckling och ansvaret i deras utveckling. Därmed tolkar vi det som att över tid 

blir förväntningarna tydligare från Georgios och Anna men också deras chefer vad det 

gäller ansvaret för att ta sig vidare och utvecklas. Vi tolkar även detta som att det kan 

leda till en bättre arbetstillfredsställelse då man vet hur förväntningarna ser ut mellan 

parterna av erfarenhet. Vi kan även se att förväntningar förändras i det psykologiska 

kontraktet ju längre tid parterna interagerar med varandra då åtaganden blir fler, vilket 

(Robinson & Rousseau, 1994) förklarar. Kontrakten cheferna har utvecklat, innebär nu 

mer förväntningarna från dem och arbetsgivaren vad det gäller kompetens- och 

karriärutveckling. Vi grundar detta bland annat på att Anna har fler förväntningar på att 

vara redo för nästa position och att ta ansvar. Samtidigt har Georgios fler förväntningar 

på sig att lära sig specifika saker. Vi kan även då se att det är väldigt viktigt att 

förväntningarna fortsätter att vara tydliga då de är fler, för att kontraktet inte ska brytas, 

vilket även Robinson & Rousseau (1994) lyfter upp. Samtidigt tolkar vi det som att det 

behövs ständig utveckling och möjligheter till kompetens- och karriärutveckling då man 

också får mer ansvar i sin roll och för att de båda tycker att det är viktigt med 

kontinuerlig utveckling för deras arbetstillfredsställelse och att man stannar.  

 

Vi kan när det kommer till organisationskulturen och viljan att stanna, se att det återfinns 

olika psykologiska kontrakt. Cavanaugh & Noe (1999) förklarar att den relationella 

dimensionen i kontraktet består av mer långtgående engagemang och först och främst 

verkar det inte som att Anna har ett lika relationellt kontrakt. Detta för att hon ser att hon 

engagerar sig på vilken arbetsplats hon än befinner sig på och vi tolkar henne som att hon 

inte är lika bunden till organisationen. Det för att hon har ställt sig frågan om det är här 

man ska vara. Även om Georgios jobbat inom organisationen en kort tid verkar han 

känna en tillfredsställelse i att han är i en organisation där han tilltalas av värderingarna, 

vilket vi tolkar som kan leda till att han också stannar kvar en längre tid och därmed 

utvecklar ett relationellt kontrakt. Detta är något som Clutterbuck (2005) lyfter upp och 

förklarar att det är viktigt att det finns en överenstämmelse mellan individens värderingar 
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och organisationens för att det ska skapas en stark relation och för att upprätthålla 

kontraktet. Vi tolkar dock det som att i och med att vi ser att utveckling är viktigt för 

Anna, är det viktigt att hennes behov av utveckling främjas och att förväntningarna där 

möts från arbetsgivarens sida. Det då hon värderar utvecklingsmöjligheter och att hon kan 

byta positioner, vilket Kotter (1973) lyfter upp som något anställda har förväntningar på i 

utbyte mot lojalitet.  

 
4.3 Funktionschefer och HR-chef 

Den 27:e april tog vi oss åter till Kalmar där vi denna dag fick möjligheten att träffa först 

HR-chefen Emmy men också Therese som är funktionschef för food-avdelningen men i 

övergången till att bli logistikchef. Johanna har vi telefonintervju med den 3:e maj och 

hon jobbar som kundrelationschef.  

 

4.3.1 Betydelsen av kompetensutveckling 
 

Cheferna börjar först med att berätta hur de ser på kompetensutveckling och insatser för 

detta. Emmy menar att motivation och engagemang är viktigt för att kunskapen man får 

genom kompetensutveckling ska vara värd något. Johanna lyfter upp betydelsen av 

individens vilja till utveckling även om det finns ledardagar, ledarskapsutbildningar och 

utvecklingssamtal. Therese förklarar att det handlar om att utgå från individens behov och 

krav och att lära sig i vardagen. Man inte kan lära sig allting direkt. Är man ny chef 

försöker man se vad de behöver men annars är de mer självgående, förklarar Johanna. 

Intressant är dock att Therese lyfter att de är dåliga på att introducera chefer och att de 

inte riktigt har en utarbetad grund för det. Externt rekryterade får gå grundläggande 

utbildningar, introduktioner och lära känna varuhuset. Det gäller att vara närvarande för 

både externa chefer men även interna chefer då det för dem även kan vara en helt ny 

värld att sätta sig in i. Man vet dock då mer vart man ska vända sig. Man får också om 

man är ny som chef ha en mentor, grundläggande kunskaper och gå bredvid personer i 

olika funktioner för att få en helhetsbild. Samtliga förklaras också att den närmsta 

relationen chefen har är med dennes chef, vilken är ett stöd. Det är med denna som 

chefen diskuterar sin utveckling med även om man kan använda sig utav HR för att 

”bolla idéer”. Vidare berättar de att det är individen själv som har ansvaret för sin egen 

utveckling, vilket alltid har varit viktigt i värderingarna. Att vara nyfiken och driven är 

något som också kommer fram.  



 

 66 

 

Samtalet förs sedan in på vilken vad kompetensutveckling har för betydelse för att 

behålla deras chefsanställda. Emmy förklarar att hon tror att kompetensutveckling har 

stor betydelse för möjligheten att behålla cheferna. Det möjliggör att cheferna känner sig 

tryggare i sitt ledarskap och att de kan utföra sitt arbete på ett bättre sätt då det alltid sker 

nya saker på IKEA. Samtidigt förklarar hon att det kan vara svårt att komma in på IKEA 

med en stark kultur. Hon menar på att det inte riktigt är samma sak som att vara chef på 

ett annat ställe. Therese säger att för att behålla chefer är kompetensutveckling väldigt 

viktigt. Hon förklarar att det därför är viktigt att de kommunicerar till cheferna när de 

rekryteras att IKEA inkluderar mer än att bara sälja möbler. Man har möjligheter att 

utveckla många olika kompetenser. De måste vara tydliga med vad det innebär att vara 

chef här. Även Johanna poängterar att det är viktigt med möjligheter till 

kompetensutveckling för att behålla chefer. Hon vill dock vara tydlig med att det är varje 

individs ansvar att se till att få den utvecklingen man eftersträvar och att utveckling är 

viktigt på IKEA och tror att inom varje individ finns det en strävan att vilja utvecklas. 

 

Vi går vidare in kompetensutvecklingens betydelse för arbetstillfredsställelsen. Samtliga 

förklarar att de tror att det är väldigt viktigt. Emmy lyfter dock upp att de kunde bli bättre 

i arbetet på hur cheferna kommer in i sin roll och att då ge tillräckligt med tid. Hon tycker 

att det behövs mer tid för dem att reflektera innan man dömer. Hon tror att det är 

annorlunda att vara chef här och lyfter även här kulturen. Therese är inne på att vet man 

inte vad man ska göra, är det inte lätt att känna någon tillfredsställelse med arbetet och 

det kan skapa en frustation i sig. Hon tror att ”de går hand i hand” men förklarar också att 

de kan bli bättre på att erbjuda en tydligare plan för vad som krävs för att vara chef.  

 

När vi kommer in på om kompetensutvecklingens roll för chefernas karriär förklarar 

Therese att hon tycker att det handlar mycket om att vara hungrig och att man brinner för 

något istället för att använda ordet karriär. Hon poängterar att det inte alltid handlar om 

kunskapen samtidigt som hon säger att man kan utveckla ledarskapet genom 

kompetensutveckling för att kunna gå vidare. Johanna tillägger att det alltid går att skaffa 

kompetensen på IKEA men att viljan och ledarskapet är det viktiga.  

 

Vi ser här tydligt att ansvaret för utvecklingen för chefen är funktionschefernas även om 

man kan ”bolla idéer” med HR, vilket vi kan koppla ihop med vad Crawshaw & Game 
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(2015) förklarar. Armstrong (2006) förklarar att möjligheterna till kompetensutveckling 

uppstår kring förväntningar i en relation mellan arbetsgivaren och arbetstagaren, vilket i 

sin tur inbegrips i det psykologiska kontraktet. Här ser vi då att arbetsgivaren i detta fall 

främst är chefens närmsta chef och att det är i den relationen som möjligheterna uppstår 

om förväntningarna är tydliga. 

 

Vi tolkar samtliga som att de tycker att kompetensutveckling har betydelse för chefernas 

arbetstillfredsställelse. Det på grund av att man då vet hur ens framtid ser ut, vad man 

saknar och därmed inte behöver känna frustration i sin roll. Även om vi tolkar det som att 

IKEA främjar en kultur där man får testa sig fram på sitt sätt, verkar det som att det skulle 

behövas kompetensutveckling i form av en tydligare plan för hur man kommer in i 

chefsrollen främst för externt rekryterade men även internt. Vi tolkar det som att det 

skulle leda till en bättre handlingsförmåga och engagemang men också självförtroende, 

vilket Ellström & Kock (2008) poängterar. Därmed skulle även arbetstillfredsställelsen 

öka, vilket Lee & Bruvold (2003) pekar på. Samtidigt resonerar vi kring att man också då 

snabbare skulle komma in i rollen, vilket vi också tänker har betydelse för 

arbetstillfredsställelsen. Vi kan då koppla ihop det med att cheferna blir mer engagerade, 

vilket Umamaheswari & Jayasree (2016) ser som ett resultat av kompetensutveckling.  

 

Vidare tolkar vi det som att det är viktigt att mer tid och reflektion skulle behövas för att 

introducera cheferna då det skulle göra att chefen lättare kom in i rollen och att 

kompetensen förbättrades och att man därmed känner en arbetstillfredsställelse. Tid och 

reflektion är något som Ellström (2001, 2006) i Kock & Ellström (2011) lyfter upp som 

viktigt. Samtidigt resonerar vi kring att särskilt externa skulle få fler chanser att våga, 

testa och därmed inte göra fel, vilket Docherty (1996) lyfter upp som viktigt. Vi ser 

därmed att kompetensutveckling i form av mer resurser och tid och reflektion där man får 

chans att testa sig fram skulle leda till en större arbetstillfredsställelse då de bättre kom in 

i sin roll och i organisationskulturen. Samtidigt tolkar vi det som att det är viktigt att 

alltid främja kompetensutveckling och inte bara i början av en anställning då det är 

viktigt att utvecklas och lära sig nya kunskaper för att känna en arbetstillfredsställelse och 

engagemang, vilket vi förstår är betydelsefullt enligt Lee & Bruvold (2003).   

 

Vi tolkar också det som att de anser att det är viktigt att främja kompetensutveckling för 

att cheferna ska känna sig tryggare i sin chefsroll och därmed behålla dem. 
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Umamaheswari & Jayasree (2016) förklarar att kompetensutveckling leder till större 

engagemang och därmed lojalitet och att man stannar, vilket även Costen & Salazar 

(2011) poängterar. Därmed tolkar vi det som att då man får kompetensutveckling leder 

det till att man känner mer engagemang då man är trygg i sin roll och därmed är man 

också engagerad i att stanna. Därmed ser vi även en koppling till arbetstillfredsställelsen 

och viljan att stanna.  

 

Vi tolkar det också som att kompetensutveckling är viktigt här för att kulturen och 

värderingarna är starka. Det verkar inte vara som så att det bara handlar om att komma in 

i rollen som chef utan även i kulturen för att man ska kunna axla sin roll för att känna en 

arbetstillfredsställelse. Rousseau (1995) förklarar att organisationen sänder ut olika 

meddelanden och värderingar, vilket tydliggör åtaganden i en relation och bygger upp det 

psykologiska kontraktet som utvecklas över tid i kontraktet. Detta ser vi därmed som 

nödvändigt för att man ska komma in i rollen då kulturen verkar spela stor roll för att 

hantera sin chefsroll i och med att det finns förväntningar på hur man ska agera som chef. 

Vi tolkar det som att det är särskilt viktigt för externa chefer då man vet mer vart man ska 

leta, vilket externa kanske inte gör till lika stor grad.  

 

Samtidigt tolkar vi det som att de är tydliga med att individerna har ansvar för sin egen 

utveckling men att deras chefer finns där som stöd och vägledning, vilket vi anser är 

viktigt för individens utveckling och deras arbetstillfredsställelse. Detta är något som 

Heide et al. (2013) poängterar är viktigt att ha för en ökad arbetsglädje men också bättre 

handlingsförmåga. Att det är individens eget ansvar är något som också Hallqvist (2005) 

och Crawshaw & Game (2015) poängterar. Samtidigt verkar det som att det dagliga 

lärandet är betydelsefullt här, vilket Kock & Ellström (2011) förklarar är viktigt. Vi 

resonerar kring att detta är viktigt för chefers arbetstillfredsställelse då man kan lära sig 

både av formella utbildningar men framför allt i det dagliga arbetet och från kollegor då 

det verkar vara ett högt tempo på IKEA. 

 

Samtidigt ser vi att kompetensutveckling inte behöver påverka direkt huruvida man har 

möjligheter till karriärutveckling då det verkar som det är viktigare att man har de rätta 

förmågorna och drivet. Detta är något som går emot vad Nordhaug (1991) i Ellström & 

Kock (2008) och Costen & Salazar (2011) förklarar. Vi tolkar det som att kompetenserna 
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inte alltid är nödvändigt här, även om exempelvis ledarskapsutbildningar är viktiga för 

ledarrollen, för att möjliggöra karriärutveckling. 

  

4.3.2 Betydelsen av möjligheter till karriärutveckling 
 

Inledningsvis förklaras på frågan om vad karriärutveckling är inom IKEA att man ofta 

inte pratar om karriär här utan mer om att ”utvecklas på IKEA”. Det behöver heller inte 

vara att avancera uppåt eller att bli chef utan det kan också vara att ta en specialistroll. All 

sorts utveckling är viktig då det viktigaste är att individen själv utvecklas, vilket kan vara 

en karriär i sig. Alla är eniga om att det är individen som har ansvar för möjligheten till 

att växa och göra karriär. Vidare förklarar de att de jobbar mycket med återväxt då det är 

viktigt att de har anställda som vill växa och som de då ger andra uppgifter och stödjer. 

Även Emmy lyfter fram att det idag också handlar om ”med stöd av”.  

 

När vi kommer in på möjligheter till karriärutveckling lyfts rätt profil och förmågor upp 

som viktiga saker för då är ”världen väldigt stor” och möjligheterna ”oändliga”. Just i 

Kalmar kan det variera och ibland finnas många eller färre möjligheter men att många 

som börjat som medarbetare, idag faktiskt är chefer på varuhuset. Therese jämför med sig 

själv och hur många möjligheter hon har gått igenom. Flyttbarheten lyfts också fram för 

att möjligheterna ska öka men också viljan till att utvecklas.  

 

Det lyfts även fram att är man villig att skapa kontakter finns det ännu mer möjligheter 

och ofta åker man till andra varuhus och träffar andra kollegor. Samtidigt poängteras 

intranätet som något viktigt för att visa möjligheterna där man kan se jobb inom IKEA 

över hela världen. Man kan även se och kontakta andra som gått olika vägar på olika 

plattformar såsom IKEA journey. Det görs även successionsplaner där man mappar in 

kompetenser i olika delar och ser vart det behövs återväxt. Det görs med anledning av 

individens framtid och för att se vad denne behöver för kompetenser.  

 

Andra sätt de jobbar med möjligheterna till karriär är exempelvis Talent Week där man 

fick prata med någon annan än sin närmsta chef men även genom medarbetarsamtalen. 

Samtidigt poängteras det att kompetensen eller utbildningen inte är det viktiga för 

möjligheterna utan det är förmågorna, egenskaperna, engagemanget och viljan. Det lyfts 

även fram att man kan bli bättre på att kommunicera att det finns fler möjligheter utanför 
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Kalmar samtidigt som det förklaras att det inte är något konstigt att flytta på sig inom 

IKEA utan det är ett naturligt steg. 

 

Vi går över till att fråga om hur de tror att möjligheter till karriärutveckling spelar roll för 

att behålla sina chefsanställda. Alla tror att det är en viktig del, dels för att det är nyttigt 

att byta avdelning eller funktion för sig själv men också att man stannar kvar för att man 

ser att det finns många möjligheter. Vidare kommer det fram att många som jobbar på 

IKEA oftast gillar förändringar och även då också uppskattar att det finns möjligheter och 

att man kan förändra och göra saker på ett nytt sätt. Det är också kopplat till 

värderingarna.  

 

Sedan kommer vi in på frågan om de tror att karriärutveckling har någon betydelse för 

arbetstillfredsställelsen hos cheferna och då förklarar de att det går lite hand i hand med 

det som svarades på att behålla anställda. Johanna lyfter dock upp att individer är olika 

men om man känner att det är viktigt, blir man också säkert gladare om man befinner sig 

på en arbetsplats som möjliggör detta. Emmy poängterar att hon tror att utmaningen i det 

är viktigt för arbetstillfredsställelsen och Therese resonerar kring att det är viktigt för 

arbetstillfredsställelsen och motivationen.  

 

Vi slås av likheten i funktionscheferna och HR-chefens resonemang angående 

möjligheter till karriärutveckling i förhållande till hur vi i sammantaget uppfattade 

chefernas synsätt, vilket tyder på att de har liknande förväntningar. Vi uppfattar det som 

att de interna och externa cheferna ser det som att utvecklas i nuvarande roll, att känna en 

arbetslust och ha roligt leder till att man utvecklas som person, vilket i sig är karriär men 

möjliggör också en förflyttning. Detta är något som även tas upp av funktionscheferna 

och HR-chefen. Enligt Chen et al. (2003) är det viktigt att organisationen förstår och 

beaktar de personliga behoven och förväntningarna om karriär för att få ett bra samspel 

mellan parterna i de olika livsstadierna. Vi tolkar det som att i och med att de högre 

cheferna redogör för liknande synsätt visar det på en medvetenhet av de lägre chefernas 

behov och förväntningar. Det ser vi likt Chen et al (2003) som en grundförutsättning för 

att möjligheterna för karriärutveckling ska ha betydelse för de lägre chefernas 

arbetstillfredsställelse. I tillägg menar Chen et al. (2003) att i början av en anställning 

påverkas arbetstillfredsställelsen av om det finns en lucka mellan vad personen har för 

behov till karriärutveckling och möjligheterna. Vi tolkar då det som att i och med att då 
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de både externa cheferna är relativt nyanställda, blir det än viktigare att funktionscheferna 

har ett liknande synsätt för att de skall kunna vara ett stöd, för att det ska ha en betydelse 

för arbetstillfredsställelsen och viljan att stanna.  
 

Vidare redogör dem för att de tror att det är viktigt för de lägre cheferna att det finns 

många möjligheter inom organisationen då de ser att flertalet av cheferna gillar 

förändringar och möjligheter till det, vilket också är kopplat till värderingarna. Det 

handlar dock om att ”utvecklas på IKEA”, vilket kan innefatta olika vägar att gå. Vi ser 

att det kan ligga till grund för chefernas arbetstillfredsställelse och vilja att stanna. På 

IKEA uppmuntrar man att anställda ska byta position ofta och man har stödjande 

program för det. Vi ser det som att IKEA:s organisationskultur främjar utveckling, vilket 

vi då tror leder till att cheferna stannar längre på grund utav. Att främja utveckling och 

karriär är något som Kraimer et al. (2011) menar har betydelse för att man vill stanna. 

Samtidigt lyfter James & Mathew (2012) att ett personligt växande och möjligheter till 

karriärutveckling leder till en personlig tillfredsställelse och Soonhee (2009) tillägger 

även arbetstillfredsställelse. Därmed tolkar vi det som att det är viktigt för 

arbetstillfredsställelsen och att man därmed vill stanna. Vi tolkar det även som att 

funktionscheferna och HR-chefen vill visa på att en anledning till varför möjligheter till 

karriärutveckling inom IKEA kan ha betydelse för möjligheten att behålla cheferna och 

deras arbetstillfredsställelse, är mycket tack vare kulturen och samstämmigheten med 

chefernas behov. Vi ser därmed att det är viktigt att främja möjligheter till 

karriärutveckling för att det har en betydelse för arbetstillfredsställelsen och viljan att 

stanna. Baruch (2004) lyfter att karriär är något som möjliggörs i kulturen och vi vill 

tolka det som att då värderingarna på IKEA om “ständig förändring” och uppmuntran till 

förflyttning är något som är väl förankrat i de olika chefsleden. Detta är något som vi med 

vårt resonemang grundat i Berings et al. (2004) i Cohen (2012) anser kan vara en 

bidragande faktor till en ökad tillfredsställelse. Vi tolkar det därför som att en vilja till 

ständig förändring och att det är betydelsefullt med många möjligheter är stabilt 

förankrade i organisationen, vilket vi tror kan göra att cheferna känner en större vilja till 

att stanna, vilket vi styrker i Rousseaus (1995) forskning. 
 

Vi förstår att de är eniga om att det är upp till varje individ att ta ansvar för sina 

möjligheter till karriärutveckling och för att man skall trivas blir därmed egen motivation, 

vilja och utmaningar viktigt. Vi tolkar det dock som att de fungerar som stöd, vilket 

Crawshaw & Game (2015) menar på att anställda föredrar i sin utveckling. Vi tolkar det 
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som att då funktionscheferna och HR-chefen står eniga i synen på vilka förväntningar 

man har på ansvaret för karriärutveckling kan det skapa en tydligare relation till cheferna. 

Detta menar Robinson & Rousseau (1994) är viktigt för att inte bryta det psykologiska 

kontraktet. Vi tolkar också kommunikationen mellan närmsta chef och medarbetarsamtal 

som viktig, vilket Nilsson et al. (2011) poängterar är viktigt för individens utveckling och 

chefernas förståelse av den. Vi ser därmed det som viktigt för att minska risken för 

missförstånd och främja en ökad tillfredsställelse och att man i längden stannar kvar. 

 

4.3.3 Förväntningar på kompetens- och möjligheter till karriärutveckling 
 

Vi går vidare för att se hur förväntningar på kompetensutveckling och möjligheter till 

karriärutveckling diskuteras vid rekryteringen. Främst diskuteras kompetensprofilen och 

ansvaret denna innebär. Emmy och Therese förklarar att det diskuteras vid vissa 

rekryteringar när man har en vilja att personen ska kunna ta ett steg uppåt för att få en 

återväxt men annars är det mer generellt. Samtidigt undrar Emmy hur tydliga de är med 

det mer än att det finns utvecklingsmöjligheter och att det beror på vad det är för position 

de rekryterar till. De har dock alltid en tanke om att den person de rekryterar in ska vilja 

utvecklas åt något håll eller mot en högre position. Hon känner inte att de alltid har en 

”supertydlighet när vi rekryterar chefer med vad som kommer i paketet” och att vägen 

inte är utstakad. Mycket får utkristalliseras efterhand för chefer och det är mycket eget 

ansvar.  

 

Det skulle möjligtvis behövas en tydligare plan för vad cheferna ska gå för utbildningar. 

Hon tycker dock att de kan bli tydligare med vad det finns för möjligheter men samtidigt 

handlar det om att vara tydliga med att låta det ta tid för att det inte ska finnas olika 

förväntningar på utveckling. Samtidigt menar Therese på att man kanske inte förstår 

rollen förrän man är inne i den. Johanna kommer in på att det är viktigt att hon vet att de 

hon anställer trivs och att hon därför diskuterar möjligheter till utveckling då men också 

frågar vad individen ser sig själv om tre år för att få ett flöde i organisationen. Hon 

poängterar att det är viktigt att individen vill utvecklas med IKEA. Samtidigt förklaras 

det att om hon rekryterar en extern chef förtydligas det mer hur framtiden ser ut i form av 

vilka utbildningar man ska gå och att det finns introduktion. 
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Efter detta går in vi på vad de tror att deras chefer förväntar sig av dem som chefer. 

Therese förklarar att hon tror att det beror på vilken roll det är men att hon jobbar med 

deras kompetenser samtidigt som Johanna säger att hon tror att de förväntar sig att hon är 

tydlig och har en öppen och ärlig dialog. Hon poängterar samtidigt att hennes chefer är 

medvetna om att det är upp till dem att ”hojta till” om vad de vill men att hon ger dem 

öppningarna. Detta diskuteras i både medarbetarsamtal och generellt under året.  

 

Vidare berättar Therese att hon inte alltid tror att förväntningar på kompetensutveckling 

uppfylls då hon får känslan av att man förväntar sig mer utbildningar än att det är lärande 

i vardagen som det oftast gäller. ”Kommer man utifrån vet man inte lika mycket hur det 

fungerar”, förklarar hon. Samtidigt förklarar hon att man kanske inte vet att det är så 

mycket eget ansvar om man kommer utifrån som Emmy också nämner. Emmy förklarar 

dock att det finns många interna utbildningar. Johanna tror att det är individuellt och 

beror på vilka förväntningar man har. De försöker också följa upp förväntningarna genom 

medarbetarundersökningen Voice och medarbetarsamtal. När det gäller möjligheter till 

karriärutveckling fås ungefär samma svar men Therese poängterar att det kan vara svårt 

om individen vill någonstans men om man inte ser det som chef. Flyttbarheten kan också 

vara något som gör en frustrerad om man inte har möjlighet att flytta, vilket Emmy också 

är in på. Emmy förklarar att hon tror att många vet att det finns möjligheter och att de är 

tydliga med att det finns möjligheter om man är intresserad av ledarskapet. Det kan då 

vara svårt om man verkligen brinner för exempelvis logistiktjänster och inte ledarskapet.  

 

När vi går in och frågar om hur de arbetar med att chefernas förväntningar ska motsvaras 

av deras egna förklarar alla att det handlar om en ständig daglig dialog och att följa upp 

men också om medarbetar- och prestationssamtal. Det handlar om ledarskap, är något 

som kommer fram men också transparens och tydlighet i kommunikationen. Johanna 

förklarar att det är eget ansvar att gå in och kolla vilka utbildningar man är intresserad av 

men att det gäller att visa vad som finns. Therese kommer dock in på att hon tror att 

hennes chefer möjligtvis har högre förväntningar om en annan kompetens. Det handlar 

om att man måste försöka ta bort de olika förväntningarna och då nämner hon att hon 

måste fundera över hur man exempelvis kan coacha. Det är viktigt att gå igenom och ser 

vart man måste fräscha upp kompetensen. Intressant är att Emmy förklarar att ju längre 

en person varit i en roll, desto mer förväntar man sig att denne ska dela med sig utav hur 

den känner men också att den ska ta tag i mer saker.  
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Vi kan utifrån funktionschefers och HR-chefens beskrivningar tolka det som att en av 

förväntningarna som finns i relationen till cheferna är att de förväntas ha en vilja till att 

på olika sätt fortsätta utvecklas, inte nödvändigtvis uppåt utan även i sin roll eller inom 

andra funktioner. Trots förväntningar på utveckling tycker vi oss förstå att det handlar om 

att se till individens behov, det vill säga hur och vart man vill utvecklas. Samtidigt har vi 

sett från vad de har sagt tidigare att samtliga anser att kompetens- och möjligheter till 

karriärutveckling är betydelsefullt för chefers arbetstillfredsställelse och viljan att stanna. 

Därmed ser vi att det är viktigt att dessa förväntningar möts upp och är tydliga, vilket 

Robinson & Rousseau (1994) poängterar. Därmed resonerar vi också att förväntningar 

måste stämma överens med individens behov av utveckling.  

 

Vi tycker oss tyda mönster i att det finns olika psykologiska kontrakt mellan cheferna och 

deras chefer som delvis ett resultat av subjektiva erfarenheter. Lee (2000) poängterar att 

det psykologiska kontraktet innefattar subjektiva erfarenheter som individen har från 

tidigare erfarenheter. Cheferna gör uttalande om att de lägre cheferna kanske inte 

förväntar sig att lärandet sker främst i det dagliga arbetet istället för utbildningar samt att 

det skulle behövas en tydligare plan för hur de kommer in i sin roll. Vi ser därmed att då 

individer har subjektiva erfarenheter från andra arbetsplatser, leder det till olika 

förväntningar. Vi resonerar att det då kan göra att det psykologiska kontrakt som skapas 

med externa chefer innehåller andra förväntningar än med interna. Samtidigt tolkar vi det 

som att det kan gälla även då man går från att vara anställd till att bli chef, eftersom att 

det kan vara en helt ny värld. Rousseau (1990) förklarar att det är av betydelse att redan 

vid en rekrytering fokusera på att få en ömsesidighet mellan parterna. Vi förstår det som 

viktigt att tidigt kommunicera cheferna emellan och klargöra möjligheterna för 

kompetens- och karriärutveckling och därmed skapa en ömsesidig förståelse.  

 

Rousseau (1995) förklarar att en ömsesidig förutsägbarhet utvecklas över tid när parter 

arbetar på förståelsen av förväntningarna. Vi tolkar det som att detta överensstämmer 

med Emmys uttalande om att chefernas roll och utveckling får utkristalliseras efterhand 

då det inte finns någon tydlig plan. Samtidigt kan vi se att Therese menar på att man 

kanske inte förstår vad chefsrollen innebär förrän man är i den. Man kan då ha olika 

förväntningar när man anställs på en roll som sedan förändras. I och med utvecklandet av 

den ömsesidiga förutsägbarheten tycker vi oss förstå att den ständiga dialogen är viktig 
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för att förebygga att ett kontrakt om förväntningar på kompetens- och möjligheter till 

karriärutveckling, inte ska brytas. Middlemiss (2011) menar på att även om ett brytande 

inte verkar ha så stor betydelse för arbetsgivaren, kan det ha desto större effekt på den 

anställde. Därmed tolkar vi det som att det är viktigt att förstå förväntningarna den 

anställde har och hur dessa förändras då det kan få större konsekvenser än vad man tror.  

 

Vi ser ett mönster i det psykologiska kontraktet att det finns förväntningar från cheferna 

på att det är individens eget ansvar för deras kompetensutveckling och möjligheter till 

karriärutveckling. Vi tolkar Therese som att cheferna vid vissa tillfällen förväntar sig mer 

kompetensutveckling än vad hon själv har förväntningar om att behöva ge samt att Emmy 

uttalar sig om att mycket får utkristalliseras efter hand för cheferna. Den otydlighet vi 

tycks se i förväntningarna kan vi koppla ihop med vad Rousseau (2004) förklarar. Hon 

poängterar att det är viktigt att implementering av det psykologiska kontraktet sker på ett 

konsekvent sätt men också att man ser till varje individ. Vi resonerar därmed kring att det 

är betydelsefullt att man alltid är tydlig med att det är individens ansvar i all 

kommunikation. Därmed måste en förståelse skapas men samtidigt måste man se till varje 

individ och anpassa implementeringen av förväntningar utefter individens förståelse. 

Även om vi ser att det är individens eget ansvar, ser vi här ett mönster av det behövs 

finnas en ständig dialog för att kunna främja individens kompetensutveckling och 

möjligheter till karriärutveckling. Vi kan koppla ihop det med vad Therese och Emmy har 

nämnt om att de är sämre på att tillmötesgå chefer i deras utveckling och vad de har för 

förväntningar. Samtidigt som alla poängterar vikten av en dialog, tillägger Johanna vikten 

av ärlighet. Detta är något som Van Stormbroek & Blomme (2017) förklarar är viktigt för 

att upprätthålla ett kontrakt. Med grund i detta ser vi att då det finns många möjligheter 

till kompetens- och karriärutveckling på IKEA, är det viktigt att det finns en ärlighet i 

kommunikationen angående individens vilja och förväntningar på detta i olika skeden.  

 

Samtidigt kan vi se ett mönster i det psykologiska kontraktets förväntningar utifrån deras 

beskrivningar som att det är viktigt att cheferna ändå stöttar sina chefer i deras utveckling 

och ger dem öppningar. Lee (2000) förklarar att organisationer idag erbjuder mentorskap, 

coaching och guidning för individens utveckling även om det främst är individens eget 

ansvar för dennes utveckling. Vi resonerar därmed som så att även om det är individens 

ansvar, tror funktionscheferna och HR-chefen att det finns förväntningar på att de ska 

finnas där för de lägre cheferna och stötta, vilket vi har kunnat utläsa att de lägre cheferna 
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också förväntar sig. Vi tror därför att det är viktigt att det upprätthålls för att inte 

förväntningarna ska skilja sig åt.  

 
4.4 Övergripande analys av chefer, deras chefer och HR-chef 
 
Vi finner det intressant att göra en övergripande analys över vilka psykologiska kontrakt 

som skapas kring kompetens- och möjligheter till karriärutveckling. Vi finner det även av 

betydelse att försöka se likheter och skillnader mellan de externa och interna chefers 

kontrakt och koppla detta till arbetstillfredsställelsen och vilja att stanna. 

 

Först och främst ser vi att det finns förväntningar på kompetens- och möjligheter till 

karriärutveckling i de olika psykologiska kontrakten för både interna, externa chefer och 

deras chefer. En gemensam nämnare kring förväntningarna på kompetens- och 

möjligheter till karriärutveckling i kontrakten är betydelsen av kommunikation. Detta ser 

vi som en förutsättning för möjliggörande av att upprätthålla kontrakten som skapas kring 

kompetens- och möjligheter till karriärutveckling. Vi ser ett mönster av att på så sätt kan 

de olika parterna tydliggöra respektives förväntningar. Detta möjliggör en viktig 

ömsesidig förutsägbarhet, vilket också Rousseau (1995) förklarar.  

 

Vidare ser vi att det psykologiska kontrakt som skapas kring kompetensutveckling och 

möjligheter till karriärutveckling berör förväntningar på individens eget ansvar. Vi kan se 

att det återfinns olika kontrakt gällande detta i förhållande till huruvida cheferna är internt 

och externt rekryterad i relationen till deras chefer. Interna chefers kontrakt tolkar vi 

inkluderar stabila förväntningar från båda parter angående det egna ansvaret. Vi resonerar 

kring att deras erfarenhet av kompetens- och möjligheter till karriärutveckling i 

organisationen bidrar till att de har utvecklat en ömsesidig förutsägbarhet i 

förväntningarna i kontraktet. Rousseau (1995) förklarar att en ömsesidig förutsägbarhet 

utvecklas över tid då parterna interagerar med varandra. Vi tolkar detta som att i och med 

att det vet att det är deras eget ansvar och att de överensstämmer med förväntningarna 

från deras chefer, bidrar det till att kompetens- och möjligheter till karriärutveckling får 

en betydelse för deras arbetstillfredsställelse och vilja att stanna.  

 

För de externa cheferna tolkar vi det som att det skapas ett annat psykologiskt kontrakt 

angående främst kompetensutveckling på grund utav att de inte har samma erfarenhet. De 

externa chefers psykologiska kontrakt tolkar vi det som innehåller andra förväntningar på 
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kompetensutveckling då de inte är lika medvetna om det egna ansvaret, hur mycket 

utveckling av kompetens det skulle behövas när de började och hur man skulle skaffa sig 

denna. Vi förstår att dessa faktorer inte till lika stor utsträckning överensstämmer med hur 

vi uppfattar de högre chefernas förväntningar. Här ser vi då vikten av att redan från 

början kommunicera erbjudanden för att förväntningarna ska överensstämma i relationen, 

vilket Van Stormbroek & Blomme (2017) poängterar. Detta för att vi ser att de externa 

värdesätter kompetensutveckling i förhållande till deras arbetstillfredsställelse och viljan 

att stanna. Därmed ser vi att det återfanns olika psykologiska kontrakt som chefer måste 

hantera gällande förväntningar främst på kompetensutveckling. Detta på grund utav av att 

individer är olika, vilket Rousseau (2004) förklarar. Samtidigt har de då subjektiva 

förväntningar, vilket Middlemiss (2011) poängterar. Vi tolkar det även som att det är 

viktigt att dessa förväntningar möts i kontraktet för att ett långtgående relationellt 

kontrakt ska utvecklas, vilket Cavanaugh & Noe (1999) förklarar.  

 

Vi ser även att stöd av chefer är förväntningar som återfinns i de lägre chefernas 

psykologiska kontrakt gällande kompetens- och möjligheter till karriärutveckling. 

Rousseau (1995) förklarar att chefer har en viktig roll i att stödja de anställda samtidigt 

som Lee (2000) förklarar att organisationer erbjuder guidning och hjälp i individens 

utveckling. Därmed ser vi att en viktig del i det psykologiska kontraktet gällande 

individens utveckling är stöttning. Vi ser att det behövs finnas en ständig dialog om vart 

man befinner sig i utvecklingen med närmsta chef oavsett om man är rekryterad internt 

eller externt då det är här det psykologiska kontraktet och dess relation skapas.  

 

Samtidigt tycks det psykologiska kontrakt som skapas kring kompetensutveckling ha 

betydelse för de lägre chefernas arbetstillfredsställelse och vilja att stanna kvar, dock till 

olika grad. Vi resonerar kring att det överlag finns förväntningar i det psykologiska 

kontraktet på att utvecklas som individ för att nå en arbetstillfredsställelse och därmed 

stanna. Skillnaderna som dock återfinns beror på till stor del på att förväntningarna på 

kompetensutveckling i kontraktet skiljer sig åt mellan individerna. Vilken situation 

individen befinner sig i, vilka behov av och syn den har på kompetensutveckling samt de 

förutsättningar som ges, tolkar vi är faktorer som har betydelse för att förstå skillnader i 

de olika förväntningarna på kompetensutveckling. Vidare ser vi att dessa skillnader 

därmed också kan förklara kompetensutvecklingens individuella betydelse för 

arbetstillfredsställelsen och viljan att stanna. Eftersom att vi tolkar det som att 
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kompetensutveckling har betydelse för merparten av cheferna, blir förväntningar på detta 

viktiga att upprätthålla för deras chefer då vi tror att tillfredsställelsen kan minska och till 

att cheferna väljer att inte stanna, vilket styrks av Robinson & Rousseau (1994).  

 

När det kommer till möjligheter till karriärutveckling och det psykologiska kontrakt som 

skapas kring detta, tycker vi oss se att det finns likheter mellan externa och interna chefer.  

De olika psykologiska kontrakt som skapas kring förväntningar på möjligheter till 

karriärutveckling verkar innehålla olika synsätt på vad det innebär för individerna men 

också vilket behov de har utav det nu. Vi ser även att det psykologiska kontraktet 

gällande förväntningar på möjligheter till karriärutveckling kan förändras över tid 

beroende på vilka behov och därmed förväntningar man har på det. Att det psykologiska 

kontraktet och dess förväntningar kan förändras över tid är något som Lee (2000) 

förklarar. Vidare förklarar Chen et al. (2003) att behovet av karriärutveckling beror på 

vart man befinner sig i livet. Vi tycker oss se att det idag verkar som att de inte har 

förväntningar på möjligheter till karriärutveckling i form av att byta positioner utan mer 

att utvecklas i rollen och känna en arbetstillfredsställelse. Det verkar dock finnas 

psykologiska kontrakt som innefattar förväntningar på att det ska finnas möjligheter till 

karriärutveckling i form av att förflytta sig. 

 

Oavsett syn på och behov av möjligheter till karriärutveckling ser vi att det har betydelse 

för arbetstillfredsställelsen och viljan att stanna, men till olika grad, då förväntningarna 

skiljer sig åt. Van Stormbroek & Blomme (2017) menar på att de erbjudanden som 

organisationen tillhandahåller, måste stämma överens med individens förväntningar och 

upprätthållas under anställningstiden. Vi tolkar det därmed som att det är möjligt att 

individernas behov och förväntningar förändras över tid och att för att då upprätthålla 

deras arbetstillfredsställelse och vilja att stanna, är det viktigt att alltid vara medveten om 

de olika förväntningarna och att de kan förändras. Robinson & Rousseau (1994) menar på 

att det är viktigt att tydliga förväntningar återfinns för att relationen ska bli mer 

tillförlitlig och förhindra ett brytande av kontraktet. Då vi ser att de högre chefer måste 

hantera olika psykologiska kontrakt som skapas kring kompetensutveckling och 

möjligheter till karriärutveckling då det finns skillnader i förväntningarna, tolkar vi 

återigen det som att kommunikation får en betydelsefull funktion mellan chefer och deras 

chefer. Detta är något som samtliga oavsett chefsnivå tagit upp i intervjun. 
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Slutligen resonerar vi även kring att organisationskulturen och värderingarna verkar vara 

något som det finns förväntningar på i det psykologiska kontraktet och är även då viktiga 

för chefers arbetstillfredsställelse och vilja att stanna. Detta är något som Clutterbuck 

(2005) lyfter upp och menar på att det är viktigt att individens och organisationens 

värderingar stämmer överens för att bygga en stark relation. Vi diskuterar kring att det 

psykologiska kontraktet även här får betydelse för arbetstillfredsställelsen och viljan att 

stanna. Främst verkar värderingarna ha betydelse för de interna cheferna då de ligger 

varmt om hjärtat. Vi kan därmed tycka oss se att de har skapat ett psykologiskt 

relationellt kontrakt, vilket Cavanaugh & Noe (1999) förklarar inbegriper ett mer 

långtgående engagemang. Vi tolkar även det som att ju längre tid du befinner dig i 

organisationen och haft möjlighet att arbeta med dem, desto viktigare är det för dem att 

förväntningarna på värderingarna i kontraktet hålls.  
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5. Slutsats 
________________________________________________________________________ 

 

I det avslutande kapitlet kommer vi att presentera slutsatser utifrån vår teoretiska 

tolkning av empirin. Vi kommer att dra slutsatser utifrån våra tidigare formulerade 

forskningsfrågor för att på så sätt uppfylla vårt syfte. Kapitlet avslutas med våra förslag 

till vidare forskning. 

________________________________________________________________________ 

 

Inledningsvis innefattar vår första forskningsfråga vilken betydelse kompetensutveckling 

har för chefernas arbetstillfredsställelse och deras vilja att stanna. I studien har vi funnit 

att oavsett internt eller externt rekryterad chef har kompetensutveckling betydelse för 

deras arbetstillfredsställelse då de får ökade kunskaper i sin roll och utvecklas som 

personer. Det har dock olika stor betydelse för cheferna. En betydande skillnad kan ses i 

Emma som inte känner att kompetensutveckling har en stor betydelse för 

arbetstillfredsställelsen då hon vet att hon kommer att skaffa sig kunskap över tid. Vidare 

har vi funnit att kompetensutveckling har betydelse för chefernas vilja att stanna. Det 

eftersom att cheferna tycker att det är betydelsefullt att de utvecklas som personer men 

även här skiljer sig betydelsen åt. Det har dock inte visat sig vara avgörande för Emma då 

hon anser att företagskulturen och värderingarna är desto viktigare för att hon ska stanna. 

Även funktionscheferna och HR-chefen anser att kompetensutveckling har betydelse för 

chefernas arbetstillfredsställelse och deras vilja att stanna kvar inom organisationen. 

 

Vidare är vår andra forskningsfråga vilken betydelse möjligheter till karriärutveckling har 

för chefernas arbetstillfredsställelse och vilja att stanna kvar. Samtliga av respondenterna 

tycker att möjligheter till karriärutveckling har betydelse för arbetstillfredsställelsen och 

viljan att stanna. Intressant är att vi har funnit att karriärutveckling kan definieras olika 

beroende på individ och har olika betydelse för vart man befinner sig i livet. De två 

interna cheferna menar att karriärutveckling idag är att känna arbetstillfredsställelse i sin 

roll. För Moa har även möjligheten att kunna förflytta sig mellan olika städer och länder 

haft stor betydelse för att hon har stannat kvar. Möjligheter till karriärutveckling är viktigt 

för att nå mål och självförverkligande för Anna, vilket har betydelse för 

arbetstillfredsställelsen och att stanna. Funktionschefer och HR-chefen har lyft att 

individer har olika behov men att man generellt ser att chefer på IKEA anser att det är 

viktigt att det finns möjligheter till karriärutveckling för deras arbetstillfredsställelse och 
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viljan att stanna.  

 

Nästa fråga behandlar vilka förväntningar chefer har på kompetens- och möjligheter till 

karriärutveckling och inbegriper därmed vilka psykologiska kontraktet som skapas kring 

det. Vi ser att det finns förväntningar på kompetens- och möjligheter till karriärutveckling 

i det psykologiska kontraktet som skapas mellan cheferna och deras chefer. I förhållande 

till samtliga chefer ser vi att kommunikationen har betydelse för att en förutsägbar 

ömsesidighet gällande förväntningarna ska utvecklas. Vad de gäller de interna och 

externa chefernas kontrakt som skapas kring förväntningar på kompetensutveckling ser vi 

en skillnad. Vi ser att förväntningarna skiljer sig åt vad det gäller det egna ansvaret, hur 

man blir upplärd samt hur mycket kompetens som behövs. De interna cheferna verkar 

genom en längre erfarenhet inom organisationen ha utvecklat en ömsesidig 

förutsägbarhet gällande förväntningar på kompetensutveckling.  

 

Det återfinns desto fler likheter mellan de interna och externa cheferna vad gäller 

förväntningar på karriärutveckling i det psykologiska kontraktet. Det beror på att 

förväntningarna på karriärutveckling speglar vilket behov man har av det idag och vilken 

syn man har på det. Därför blir det svårt att se en åtskillnad utifrån dimensionerna externt 

och internt rekryterad. I sammantaget kan vi konstatera att de interna cheferna verkar ha 

utvecklat ett relationellt kontrakt då de har förväntningar på att värderingarna i 

organisationskulturen ska hållas. Värderingar som även är viktiga för viljan att stanna. 

Utifrån intervjuerna med funktionscheferna och HR-chefen kan vi konstatera att det blir 

viktigt att förväntningarna ska vara ömsesidiga från båda parter vad gäller kompetens- 

och möjligheter till karriärutveckling. Det för att vi har sett att det kan ha betydelse för 

chefernas arbetstillfredsställelse och vilja att stanna. 

 

Vid studiens start antog vi att externa och interna chefers förväntningar på och betydelsen 

av kompetensutveckling och möjligheter till karriärutveckling möjligtvis kunde skilja sig 

åt. Det med grund i resonemanget om att interna chefer har en mer väletablerad relation 

med sin högre chef och en större vetskap kring förväntningarna på och möjligheter till 

kompetens- och karriärutveckling. Detta är något som genomgående har belysts i 

ovanstående tre forskningsfrågor och som därmed svarar på den fjärde forskningsfrågan. 

Vår tidigare uppfattning om att externa chefers förväntningar kring kompetensutveckling 

skiljer sig åt, är något som visat sig stämmer. Externa chefer har tydligt haft andra 
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förväntningar på och kring kompetensutveckling än de interna. Vi har kunnat se att detta 

beror på att de interna cheferna har arbetat i organisationen längre och då utvecklat en 

förutsägbar ömsesidighet. Den tidigare uppfattningen vi hade angående att 

kompetensutveckling och möjligheter till karriärutveckling skulle ha olika betydelse för 

interna och externa chefer, tycker vi oss se inte stämmer. Det då samtliga lägre chefer till 

olika grad ser kompetensutveckling och möjligheter till karriärutveckling som 

betydelsefullt för arbetstillfredsställelsen och viljan att stanna.  

 

Efter läsning av rapporten är förhoppningen att du som läsare upplever att du har fått en 

nyfunnen kunskap kring vad kompetensutveckling och möjligheter till karriärutveckling 

har för betydelse för arbetstillfredsställelsen och viljan att stanna hos internt och externt 

rekryterade chefer. Samtidigt har vi även lyft förväntningarna som finns på detta, vilket vi 

hoppas är ytterligare något som bidragit till vidare kunskap. Vi har bidragit till den 

teoretiska förståelsen genom att använda en kvalitativ forskningsmetod för att förstå 

förväntningarna på kompetens- och möjligheter till karriärutveckling. Framförallt har vi 

bidragit med kunskap utifrån vilken betydelse kompetensutveckling och möjligheter till 

karriärutveckling har för interna och externa chefers arbetstillfredsställelse och viljan att 

stanna.  

 

Vidare har vi för organisationer gett de olika chefsnivåerna en bättre förståelse för 

relationen och förväntningar på kompetens- och möjligheter till karriärutveckling som 

återfinns i relationen. Vi upplever att detta kan bidra till en bättre praktisk förståelse för 

vad det har för betydelse för chefernas arbetstillfredsställelse och vilja att stanna. Man får 

även bättre bild av hur förväntningar på och betydelsen kompetens- och möjligheter till 

karriärutveckling ser ut för externa och interna chefer, vilket vi ser är fördelaktigt i 

organisationen för att kunna skapa en bättre förståelse för samtliga individer. Därigenom 

ser vi att det blir lättare att tillgodose behoven men också upprätthålla en ömsesidig och 

välfungerande relation för både en chef men också dennes närmsta chef. 

 

Denna studie har begränsats av en specifik tidsram, vilket har fordrat prioritering av ett 

lägre antal intervjurespondenter. Vi har haft möjlighet att intervjua åtta chefer varav en 

uteslöts. För vidare forskning är ett förslag att utföra en liknande studie med 

intervjumetoden fokusgrupp. Det hade varit intressant att genom en annorlunda dynamik 

få en djupare diskussion samtidigt som man då främjar deltagarnas och forskarens 
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möjligheter att förstå varandras förväntningar och uppfattningar. Det kan även vara 

betydelsefullt att i vidare forskning inkludera samtliga chefers närmsta chef för att på så 

sätt få ett bredare och mer tillförlitligt urval. Detta hade kunnat ge en djupare förståelse 

för främst förväntningarna kring kompetensutveckling och möjligheter till 

karriärutveckling.  
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7. Bilagor  
 
 
7.1 Bilaga 1  
 
Hej! 
 
Vi är två studenter som läser Civilekonomprogrammet vid Linnéuniversitetet i Växjö och 
nu skriver vår kandidatuppsats inom management. Vårt syfte med uppsatsen är att öka 
vår förståelse för om och i så fall vilken betydelse möjligheten till och deltagande i 
kompetensutveckling och karriärplanering har för chefers arbetstillfredsställelse och 
viljan att stanna inom organisationen. 
 
Vi vore väldigt tacksamma att få träffa dig för att diskutera ovanstående syften. Inget 
förarbete krävs för din del och intervjun kommer att ta cirka 45 minuter och du som 
respondent erbjuds anonymitet. Vi vill gärna träffa dig i nästa vecka och undrar därför om 
det finns möjlighet att boka in måndagen den 25:e april eller tisdagen den 26:e april? Är 
det så att ovanstående tider inte passar, är vi flexibla för andra tider under nästa vecka. 
 
Vi är tacksamma om du hör av dig så snart som möjligt så att kan vi boka in en tid. Vi har 
fått era kontaktuppgifter av Emmy Andersson som har bekräftat att det är okej att 
genomföra dessa intervjuer. Vi har kommit i kontakt med henne då Zarah idag arbetar på 
köksavdelningen i Kalmar.  
 
Tack för er tid! 
 
Med vänliga hälsningar, 
Zarah Rosell och Jessica Axelsson 
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7.2 Bilaga 2  
 
 
Intervjuguide till chefer:  
 
 
Bakgrundsfrågor: 
 
1. Kan du kort presentera dig själv? (Namn, ålder, kön.) 
 
2. Berätta om hur det gick till när du fick det arbete som du har idag.  

• Internt vs. Externt rekryterad? 
• Hur länge har du arbetat på denna position?  
• Vilka arbetsuppgifter inkluderas i din nuvarande tjänst?  

 
Kompetensutveckling: 

3. Vad är kompetensutveckling för dig? 
• Hur känner du för kompetensutveckling? 

4. Berätta om dina erfarenheter av kompetensutveckling inom organisationen. (Deltagande i) 
 
5. Vilka möjligheter finns det för att du ska utvecklas? (Möjligheter att delta)  

• Vad gör din arbetsgivare för att du ska utvecklas? 
• Tillräckligt med tid för kompetensutveckling? 
•  

6. Vilken roll spelar möjligheten att utveckla din kompetens för din arbetstillfredsställelse? 
 
7. Vilken roll spelar möjligheten att utveckla din kompetens för din vilja att stanna kvar inom 
organisationen?  
 
8. Vilken betydelse har den kompetensutveckling du deltagit i för din karriärutveckling? 
(Möjlighet till avancemang) 
 
Karriärutveckling: 

9. Vad innebär karriärutveckling för dig? 
 
10. Berätta om hur din karriär inom organisationen ser ut (inom IKEA generellt). 

• Lateralt eller hierarkisk karriär? 
 

11. Vem har ansvar för din karriärutveckling? 
 
12. Är du medveten om möjliga möjligheter för att göra karriär inom organisationen? 

• Hur upplever du möjligheter till karriärutveckling på din arbetsplats? 
 

13. Beskriv vilken betydelse möjligheter till karriär har för din arbetstillfredsställelse. 
 
14. Beskriv vilken roll möjligheter till karriär att har för har för din vilja att stanna kvar inom 
organisationen.  
 
Det psykologiska kontraktet: 
 
15. Vilka förväntningar hade du på den tjänst som du har idag då du blev anställd?  
 
16. Vilka förväntningar på kompetensutveckling hade du då du blev anställd till denna 
chefsposition?  
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• Har dessa uppfyllts? 
 
17. Vilka förväntningar på karriärutveckling hade du då du blev anställd till denna chefsposition? 

• Har dessa uppfyllts? 
 
18. Huruvida diskuterades både kompetensutveckling och karriärutveckling under 
rekryteringsprocessen?  

• Vad upplevde du din arbetsgivare hade för förväntningar då? 
 
19. Vad tror du att din arbetsgivare förväntar sig nu när det kommer till att utveckla kompetens 
och att göra karriär? 

20. Hur diskuteras dessa förväntningar nu? 
• Vad tror du det hade haft för betydelse för om du och din arbetsgivare hade diskuterat 

och på ett aktivt sätt uttalade de förväntningar men också skyldigheter ni har till 
varandra? 

21. Vilka förväntningar och löften är viktigast för dig i ditt nuvarande arbete? 
 
22. Om något av de löften eller förväntningar du har på att utveckla din kompetens och att göra 
karriär bryts, vilka känslor skulle väckas hos dig då? 

• Har några löften vad gäller kompetensutveckling och karriärplanering som din 
arbetsgivare gett inte uppfyllts? 

 
23. Känner du att du har känslomässiga band till arbetsplatsen och hur påverkar det dig i ditt 
arbete? 
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7.3 Bilaga 3  
 
Intervjuguide till chefernas chefer:  
 
 
Bakgrund:  
 
1. Kan du kort presentera dig själv? (Namn, kön, ålder).  
2. Beskriv dina arbetsuppgifter som chef.  
 
Kompetensutveckling:  
 
3. Beskriv organisationens syn på kompetensutveckling. 

• Vem har ansvaret?  
• Kan man se någon förändring över tid?  

 
4. Hur ser kompetensutvecklingsinsatser ut för era chefer? 

- Förklara på vilket sätt tycker du att dessa insatser fungerar idag? 
 

5. Beskriv vilken roll du tror att kompetensutveckling har för att behålla era chefsanställda?  
 
6. Ser ni någon koppling mellan kompetensutveckling och arbetstillfredsställelse hos cheferna? 

- Hur ser denna koppling ut?  
 
7. Berätta om du ser en koppling mellan kompetensutveckling och möjligheter att göra karriär för 
de chefer som du har ansvar för? 
 
Karriärutveckling:  
 
8. Beskriv organisationens syn på karriärutveckling vad gäller chefer. 

• Vem har ansvaret?  
• Kan ni se någon förändring över tid?  

 
9. Hur ser karriärutvecklingsmöjligheterna ut för era chefer? 

- Förklara om du tror eller tycker dig se att cheferna efterfrågar andra karriärmöjligheter 
jämfört med förut?(hierarkiskt eller mer laterala möjligheter).  
 

10. Beskriv vilken roll du tror att möjligheten att göra karriär har för att behålla era 
chefsanställda?  
 
11. Ser ni någon koppling mellan karriärutveckling och arbetstillfredsställelse hos cheferna? 

- Hur ser denna koppling ut?  
 
Det psykologiska kontraktet:  
 
12. Hur diskuteras förväntningar om kompetensutveckling och möjligheter till att göra karriär vid 
tillsättningsprocessen? 
-Beskrivs både era och de nya tillsatta chefernas förväntningar?  
 
13. Vad tror du att de anställda cheferna som du har ansvar för förväntar sig av dig när det 
kommer till att utveckla deras kompetens och att göra karriär? 
 
14. Beskriv hur ni tror att chefernas förväntningar om kompetensutveckling uppfylls? 
    - På vilket sätt?  
 
15. Beskriv hur ni tror att chefernas förväntningar om karriärmöjligheter uppfylls? 
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    - På vilket sätt?  
 
16. Hur arbetar ni för att era förväntningar om kompetensutveckling och karriärmöjligheter 
motsvaras av de som cheferna har? 
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7.4 Bilaga 4 
 
Intervjuguide till HR: 
 
Bakgrund: 
 
1. Kan du kort presentera dig själv? (Namn, kön, ålder). 
 
2. Beskriv kortfattat HR-funktionens uppgifter. 
 
Kompetensutveckling: 
 
3. Beskriv organisationens syn på kompetensutveckling. 

• Vem har ansvaret?  
• Kan man se någon förändring över tid?  

 
4. Hur ser kompetensutvecklingsinsatser ut för era chefer? 
 
5. Vilken roll tror ni att kompetensutveckling spelar för att behålla era chefer? 
 
6. Ser ni någon koppling mellan kompetensutveckling och arbetstillfredsställelse hos cheferna? 
 
Karriärutveckling: 
 
7. Beskriv organisationens syn på karriärutveckling vad gäller chefer. 

• Vem har ansvaret?  
• Kan ni se någon förändring över tid?  
• Hur ser möjligheter till att göra karriär ur för era chefer? 
•  

8. Vilken roll tror ni att karriärutveckling spelar för att behålla era chefer? 
 
9. Ser ni någon koppling mellan karriärutveckling och arbetstillfredsställelse hos cheferna? 
 
10. Vad är era syften med att främja kompetensutveckling och karriärmöjligheter? 
 
Det psykologiska kontraktet: 
 
11. Hur diskuteras förväntningar om kompetensutveckling och möjligheter till att göra karriär vid 
tillsättningsprocessen? 
-Beskrivs både era och de nya tillsatta chefernas förväntningar?  
 
12. Hur tror ni att chefernas förväntningar om kompetensutveckling uppfylls? 
 
13. Hur tror ni att chefernas förväntningar om karriärmöjligheter uppfylls? 
 
14. Hur arbetar ni för att era förväntningar om kompetensutveckling och karriärmöjligheter 
motsvaras av de som cheferna har? 
 


