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 Studiens syfte var att undersöka huruvida en arbetstagares bristande 
identifiering med sin organisation kan predicera dennes intention att 
lämna sin anställning inom den ideella sektorn. För att kunna ge en 
nyanserad bild av sambandet mellan minskad organisatorisk 
identifikation och intentionen att sluta delades variabeln in i två 
dimensioner: externt konstruerad organisationsbild samt upplevd 
organisatorisk identifikation. Undersökningsdata bestod av enkätsvar från 
65 tjänstemän arbetandes hos en idéburen organisation. Resultatet visade 
att upplevd organisatorisk identifikation predicerar intentionen att sluta 
men att inget sådant samband fanns för den externt konstruerade 
organisationsbilden. Vidare fanns heller inget samband mellan en 
arbetstagares anställningstid, ålder eller kön och intentionen att sluta. 
Något som kan ha sin förklaring i studiens mer generella 
operationalisering av den externt konstruerade organisationsbilden, 
studiens låga interna varians samt svarsfrekvens. Till sist efterfrågas en 
breddning av forskningsområdet till att också inkludera arbetstagare med 
olika typer av funktionsnedsättning eller HBTQ-tillhörighet.  

 
 

Arbetsmarknaden i Sverige efterfrågar i allt större utsträckning flexibel arbetskraft som 
snabbt kan anpassas efter samhällsekonomins konjunktursvängningar och den enskilde 
arbetsgivarens resursbehov. En flexibilitet som för den enskilde individen för med sig krav 
på att snabbt kunna byta referensram när arbetsgivare, arbetsuppgifter och arbetsvillkor 
förändras men som också för med sig ett ökat tryck på företagen att kunna attrahera, 
rekrytera och behålla rätt kompetens (Allvin, Aronsson, Hagström, Johansson & Lundberg, 
2006).  
 
Ett tydligt exempel på den ökade betydelsen av att kunna attrahera och behålla den mest 
lämpade arbetskraften återfinns hos den växande service- och tjänstemannasektorn (Allvin 
et al, 2006), där förmågan att just kunna attrahera och behålla rätt kompetens blivit allt 
viktigare för att klara sig i konkurrensen på den lokala och globala tjänstemarknaden 
(Graeme, Beaumont, Doig & Pate, 2005).  
 
En företagsstrategi som betonar förmågan av att kunna attrahera och behålla kompetenta 
medarbetare är employer branding inom vilket arbetet med att utveckla och förstärka de 
positiva organisationsbilder som organisationens befintliga och potentiella arbetstagare har 
av företaget anses vara centralt. Tanken är att företag genom att kommunicera de positiva 
egenskaper som organisationen förknippas med stärker företagets arbetsgivarvarumärke 
och därmed bejakar människans behov av att upprätthålla en positiv bild av sig själv utifrån 
sin grupptillhörighet (Cornelissen, Haslam & Balmer, 2007; Graeme et al, 2005).  
 
Att som strategin employer branding betona de egenskaper som organisationen 
representerar i samspel med människans behov av att skapa och upprätthålla en positiv 
självbild är emellertid inget nytt inom organisationsteorin. Idén med att en människas 
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grupptillhörigheter i stor utsträckning utgör en individs känsla av ”vem jag är” etablerades 
tidigt inom det socialpsykologiska forskningsfältet (Tajfel & Turner, 1979). Framförallt den 
sociala identitetsteorins betoning på grupptillhörighet och den symbolisk interaktionismens 
syn på människans sociala omgivning har varit framträdande för teoribildningen kring 
social identifikation (Ashforth & Mael, 1989; Cornelissen et al, 2007; Tajfel, 1982).   
 
Ett exempel på forskning som bedrivs inom fältet för social identifikation är hur 
gruppmedlemskap som baseras på en mer formell organisationstillhörighet, såsom 
anställningskontrakt, påverkar människans identitet, hennes bild av sig själv och de 
konsekvenser som identifikationen för med sig ur ett organisationsperspektiv (Ashforth & 
Mael, 1989). Konsekvenser som vid en positiv identifiering har kopplats till bland annat 
minskad personalomsättning, en ökad attraktionskraft hos potentiella arbetstagare (Graeme 
et al, 2005; O'Neill & Gaither, 2007) och för både vinstdrivande och ideella organisationer 
lett till att prosociala beteenden såsom engagemang och lojalitet hos organisationens 
medlemmar har ökat (Tidwell, 2005).  
 
Sett från ett organisations- och arbetstagarperspektiv för emellertid en arbetstagares 
identifiering med sin organisation (i fortsättningen kallad organisatoriska identifikation) 
inte enbart med sig positiva konsekvenser. I kölvattnet av människans behov av en positiv 
självbild följer nämligen att han eller hennes grupptillhörigheter blir mycket betydelsefulla 
för den egna upplevelsen av identitet. Att ingå i ett större sammanhang som en grupp eller 
organisation utgör bidrar med andra ord inte alltid till ett positivt svar på frågan ”vem är 
jag?”. Grupptillhörigheten kan mycket väl också ligga till grund för svar på frågan ”vem 
vill jag inte vara”? och leda till en minskad självkänsla hos gruppmedlemmen (Lievens, 
Van Hoye & Anseel, 2007). Samspelet mellan människans identifikation med de grupper 
som hon tillhör och hennes känsla av identitet kan på så sätt beskrivas som dynamisk där 
känslan av identitet både baseras på befintlig grupptillhörighet men också påverkas genom 
det gruppmedlemskap som hon väljer, vidmakthåller eller avstår ifrån (a.a., 2007).  
 
Studier som undersökt sambandet mellan en arbetstagares identifiering med sin 
organisation och dess konsekvenser för organisationen i form av personalomsättning har 
varit talrika (Cornelissen et al, 2007; Tett & Meyer, 1993). I stor utsträckning har dessa 
studier genomförts på tjänstemän som arbetat inom vinstdrivande företag, anställda inom 
vårdsektorn (Beecroft, Dorey & Wenten, 2007; O'Neill & Gaither, 2007) eller inom den 
statliga sektorn med arméns speciella villkor i åtanke (Lievens et al, 2007).  
 
För den idéburna och ideella sektorn där en stor del av arbetet utförs på frivillig basis med 
liten eller ingen monetär ersättning alls anses en attraktiv organisationsbild utgöra en 
betydelsefull faktor för att dess verksamhet ska kunna bedrivas (Wilensky & Hansen, 2001; 
Tidwell, 2005). Framförallt vikten av att behålla både den avlönade och den volontärt 
baserade arbetskraften har i Wilensky och Hansens (2001) studie lyfts fram som avgörande 
för verksamhetens fortskridande. Få studier tycks däremot ha berört sambandet mellan 
intentionerna att sluta och bristande organisatorisk identifikation hos de tjänstemän som 
arbetar inom den idéburna och ideella sektorn1.  
 

                                                 
1 Sökning på på PsycInfo 20100525 med t.ex. sökord ”employee turnover” och ”non-profit*” 
resulterade i 19 artiklar, varav ingen direkt berörde tjänstmän inom den ideella sektorn. 
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Identifiering med sin organisation och intentionen att sluta 
 

Personalomsättning 
Att kunna kontrollera en organisations personalomsättning har varit föremål för omfattande 
studier inom arbetspsykologin och dess angränsande forskningsfält (se t.ex. Graeme et al, 
2005; Griffeth et al, 2000; Sjöberg & Sverke, 2000; Tett & Meyer, 1993).  
 
En anledning till forskningsfältets popularitet har sin utgångspunkt i den för organisationen 
betydelsefulla förmågan att behålla arbetstagare som besitter tillräcklig kompetens i 
förhållande till organisationens verksamhet. Med kompetens åsyftas den kunskap och 
skicklighet som behövs för att kunna utföra en specifik arbetsuppgift i en specifik 
organisation med ett tillfredställande resultat som följd. En arbetstagares kompetens är med 
andra ord till sin karaktär situationsbunden utifrån den aktuella organisationens verksamhet, 
villkor och grad av komplexitet i arbetsuppgifter (Leigh et al., 2007). Utifrån ett 
arbetsgivar- och rekryteringsperspektiv innebär det att det är svårt att finna arbetstagare 
som från dag ett i sin anställning besitter tillräcklig kompetens i förhållande till sina 
arbetsuppgifter och som omedelbart kan leverera full produktivitet. Den introduktionstid 
som löper från det att arbetstagaren är ny på jobbet till dess att han eller hon presterar fullt 
ut blir därför en form av investering från organisationens sida i dess nya medlem 
(Hausknecht, Howard & Trevor, 2009). Att efter introduktionstidens slut lyckas behålla sin 
personal kan därav anses vara centralt för en organisations verksamhet.  
 
För att kunna mäta samt beskriva en organisations förmåga att behålla sin personal används 
begreppet personalomsättning. Personalomsättning definieras som det antal frivilliga 
utträden ur en organisation som sker under en viss tidsperiod (Beecroft et al, 2007; Tett & 
Meyer, 1993). Definitionen omfattar därmed inte de arbetstagare som ofrivilligt lämnat sin 
anställning utan avser enbart de avslut som initierats av arbetstagaren själv, och som genom 
det befinner sig utanför organisationens omedelbara kontroll. Faktorer som anses påverka 
en organisations personalomsättning har bland annat visat sig vara arbetstillfredsställelse, 
organisatoriskt engagemang (job involvement), lojalitet till organisationen (commitment), 
upplevd anställningsbarhet samt intention att sluta (Griffeth et al, 2000; Tett & Meyer, 
1993).  
 
Vilka faktorer som lyfts fram som starkt relaterade till personalomsättning har däremot 
varierat (Sjöberg & Sverke, 2000; Zimmerman & Darnold, 2009). För att undersöka vad de 
olika resultaten vid predicering av personalomsättning beror på valde Sjöberg och Sverke i 
sin metastudie från 2000 att med hjälp av en regressionsanalys i tre steg undersöka 
huruvida interaktionseffekter förelåg mellan lojalitet till organisationen, organisatoriskt 
engagemang och intentionerna att sluta vid predicering av personalomsättning. Resultatet 
visade att både lojalitet till organisationen och organisatoriskt engagemang initialt 
predicerade personalomsättning men att de två faktorerna tappade sin andel av förklarad 
varians när intentionen att sluta adderades i regressionsanalysen. Med andra ord var 
intentionen att sluta den faktor i deras metastudie som bäst predicerade en organisations 
personalomsättning vilket innebär att Sjöberg och Sverkes fynd överensstämmer med 
tidigare fynd (Griffeth et al, 2000; Tett & Meyers, 1993).  
 
En rimlig, om än ifrågasatt, möjlighet kan därför vara att ersätta variabeln 
personalomsättning med intentionen att sluta för de studier som genomförs under en kort 
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tidsperiod eller där mätning av organisationens faktiska personalomsättning av andra skäl 
inte är genomförbar (Tett & Meyers, 1993). Intentionen att sluta skulle på så sätt kunna 
betraktas som ett mått på en organisations ”indirekta personalomsättning” och ge en mer 
omedelbar bild av hur en organisations personalomsättning påverkas av organisatoriska 
händelser såsom interna omorganiseringar eller yttre påverkan i form av till exempel 
mediala kriser och reklamkampanjer.  
 
För den aktuella studien kommer därför intentionen att sluta att användas som den beroende 
variabeln istället för en organisations personalomsättning. Viktigt att komma ihåg blir dock 
att studien genom att ersätta en organisations personalomsättning med intentionen att sluta 
inte kommer att kunna uttala sig om det eventuella sambandet mellan en arbetstagares 
organisatoriska identifikation och personalomsättning. Istället fokuserar studien på hur en 
arbetstagares bristande identifikation med sitt företag påverkar hans eller hennes intention 
att sluta vilket innebär att studien på ett mer indirekt vis berör en organisations 
personalomsättning. 
 
 Intentionen att sluta. 
Intentionen att sluta definieras i den aktuella studien som en individs kognitiva vilja att 
sluta och en beredskap att faktiskt lämna sin anställning om möjlighet erbjuds. Genom att 
betona den medvetna viljan att sluta hos arbetstagaren och beredskapen att verkligen skrida 
till handling utgör intentionen att sluta det sista steget i den process som föregår ett faktiskt 
avslut (Tett & Meyer, 1993).   
 
Precis som att forskningen kring en organisations personalomsättning har varit riklig 
återfinns också många studier baserade på arbetstagarens intention att sluta (Zimmerman, 
2008). Framförallt två faktorer har parallellt lyfts fram som betydelsefulla vid predicering 
av en arbetstagares intention att sluta: arbetstillfredställelse och organisatorisk 
identifikation (De Moura, Abrams, Retter, Gunnarsdottir & Andol, 2009; Van Dick et al, 
2004). En nyligen genomförd studie vilken undersökte de två faktorernas inverkan på 
varandra publicerades 2009 av De Moura med flera. I deras studie undersöktes den 
eventuella interaktionseffekten mellan faktorerna arbetstillfredställelse och organisatorisk 
identifikation. Deras resultat visade att faktorn för organisatorisk identifikation förklarade 
intentionen att sluta bättre än arbetstillfredställelse men att faktorn för arbetstillfredställelse 
hade en viss medierande effekt. Vidare visade deras resultat att den medierande effekten var 
större hos män på gruppnivå i den privata sektorn än hos kvinnorna i samma sektor (a.a., 
2009). Sammantaget pekar deras studie på att människans sociala identitet och självbild 
utgör en betydande faktor när en arbetstagare mentalt förbereder sig på att avsluta sin 
anställning och till slut lämnar sin organisation. Det blir därför rimligt att i linje med deras 
studie fortsätta undersöka vilka aspekter i den organisatoriska identifikation som är av 
särskild vikt vid predicering av intentionen att sluta. I avsnittet nedan kommer därför 
bakgrund till den sociala identitetsteorin ges och två olika dimensioner av organisatorisk 
identifikation som utvecklats därur att lyftas fram som studiens två oberoende variabler.  
 
Organisatorisk identifikation 
Studiens oberoende variabler utgår från Tajfel och Turners (1979; 1982) sociala 
identitetsteori. Teorin beskriver hur en människas känsla av att vara sig själv, det vill säga 
känslan av identitet, delvis kommer från de grupper som hon är medlem i. Enligt social 
identitetsteori består en människas identitet av två delar: den personliga identiteten där 
individens upplevda förmågor, personlighetsegenskaper, fysiska företräden och intressen 
vägs in samt den sociala identiteten vars egenskaper hämtas från de grupper som individen 
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identifierar sig med (Ashforth & Mael, 1989; Luhtanen & Crocker, 1992). 
 
Processen som sker när en individ identifierar sig utifrån sin grupptillhörighet kallas enligt 
den sociala identitetsteorin för social identifikation och definieras som ”the perception of 
belongingness to some human aggregate” (Ashforth & Mael, 1989, sid. 21), vilket kan 
översättas till den ungefärliga betydelsen ”upplevelsen av att tillhöra någon form av 
gruppkonstellation”. Definitionen av den sociala identifikationen utgår på så vis från en 
individs subjektiva upplevelse av tillhörighet och hennes egen bedömning om vad som 
utgör den grupp som hon upplever sig tillhöra.  
 
Ett närliggande begrepp till social identifikation är organisatorisk identifikation. Den 
organisatoriska identifikationen syftar till den form av social identifikation som 
uppkommer vid medlemskap i en grupp av mer formell karaktär såsom att vara anställd hos 
ett företag eller som medlem i en ideell organisation. Definitionen av den organisatoriska 
identifikationen är därmed snarlik den sociala identifikationens och kan översättas med den 
ungefärliga lydelsen av ”en individs kognitiva upplevelse av att tillhöra eller känna 
samhörighet med en organisation” (Ashforth & Mael, 1989). Väsentligt för den sociala och 
organisatoriska identifikationen är därmed tyngdpunkten på en individs kognitiva 
upplevelse av samhörighet med sin grupp eller organisation (Ashforth & Mael, 1989). I den 
föreliggande studien kommer därför de två begreppen att användas parallellt men med den 
åtskillnaden att den sociala identifikationen kommer att användas i mer generella 
sammanhang och den organisatoriska identifikationen kommer att avse en mer specifik, 
arbetsplatsförlagd identifikationsprocess.  
 
Vilka karaktäristika som är centrala för den sociala identifikationsprocessen har varit 
omdebatterat, men särskilt tre faktorer har visat sig vara betydelsefulla när en individ 
identifierar sig utifrån sin grupptillhörighet. Dessa tre faktorer består av människans behov 
av att (1) uppleva kontinuitet i sin bild av vem hon är, (2) att positivt särskilja sig från andra 
för att på så sätt känna sig unik och (3) att utveckla och stärka sin egen självkänsla positivt 
och därmed kunna tillgodose sitt behov av att tycka om sig själv (Ashforth & Mael, 1989; 
Dutton, Dukerich & Harquail, 1994). Centralt för en individs sociala identifikation är med 
andra ord hur pass tydligt och markant en grupp framstår jämfört med andra likvärdiga 
grupper och om gruppens egenskaper bedöms vara positivt värderade av individen själv och 
hennes omgivning.  
 
Försök att finna mer allmängiltiga egenskaper som oavsett geografisk placering, 
marknadssektor eller rådande samhällsklimat anses vara positivt laddade har dock gett 
mixade resultat som följd. Vad som anses vara positivt laddade egenskaper vilka skiljer ut 
en organisation som attraktiv jämfört med en annan mindre attraktiv organisation tycks 
istället variera utifrån kontext (Lievens et al, 2007). De mixade resultaten kan på så vis 
betraktas som att de ringar in något annat, mer väsentligt i den sociala 
identifikationsprocessen: nämligen att vilka dessa positivt laddade organisatoriska 
egenskaper är förblir sekundärt i förhållande till det faktum att det värderas som positiva av 
dess medlemmar och omgivning. Eller beskrivet på ett annat sätt, primärt påverkas den 
organisatoriska identifikationen utifrån hur individen själv och hennes sociala sammanhang 
värderar organisationens egenskaper som positiva eller negativa, medan de specifika 
egenskaper som organisationen förkroppsligar per se blir mer sekundärt (Dutton et al, 1994; 
a.a., 2007). Att undersöka vilka dessa potentiellt positiva egenskaper exakt är faller dock 
utanför den föreliggande studiens resursramar. 
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I syfte att beskriva den bild som en arbetstagare har av sin organisation har två olika 
organisationsbilder tagits fram av Dutton, Dukerich och Harquail (1994). Dessa bilder utgår 
från gruppmedlemmens egen kognitiva upplevelse av sin organisation vilket har visat sig 
stå i samband med styrkan i en arbetstagares organisatoriska identifikation. De två 
kognitiva bilderna är upplevd organisatorisk identifikation2 samt den externt konstruerade 
organisationsbilden3 och utgör den aktuella studiens två oberoende variabler.  
 
 Upplevd organisatorisk identifikation. 
Upplevd organisatorisk identifikation definieras som den enskilde 
organisationsmedlemmens upplevelse av vad organisationen representerar. Bilden utgår 
från de egenskaper som gruppmedlemmen bedömer som centrala, distinkta och långvariga 
för organisationens karaktär (Dutton et al, 1994; Lievens et al, 2007) och tar sig uttryck i 
till vilken grad som medlemmen anser sig känna samhörighet med sin organisations fram- 
respektive motgångar (a.a., 2007).   
 
 Externt konstruerad organisationsbild. 
Den externt konstruerade organisationsbilden definieras som den bild gruppmedlemmen 
bedömer att utomstående individer har av dennes organisation och baseras på om 
medlemmen upplever att organisationens egenskaper värderas som positivt eller negativt 
värdeladdade av andra (Dutton et al, 1994; Lievens et al, 2007). En bild som är av stor 
betydelse för den enskilde medlemmen då denne talar om vilka egenskaper som 
utomstående tillskriver honom eller henne i egenskap som gruppmedlem (a.a., 2007). På så 
sätt fungerar den externt konstruerade organisationsbilden som en subjektiv spegelbild över 
de egenskaper som organisationen, och därmed också gruppmedlemmen, anses besitta (a.a., 
1994; a.a., 2007).     
 
Den upplevda organisatoriska identifikationen och den externt konstruerade 
organisationsbilden är med andra ord två olika aspekter av en arbetstagares identifikation 
med sin organisation. Genom deras olika operationalisering och tyngdpunkt kan de två 
faktorerna på så vis erbjuda en mer nyanserad tolkning av sambandet mellan organisatorisk 
identifikation och intentionen att sluta än vad endast en singelfaktor för organisatorisk 
identifikation klarar av. Som en direkt följd av operationaliseringen blir det därför rimligt 
att anta att de två faktorerna kommer att relatera till en arbetstagares intention att sluta men 
att styrkan på de två sambanden emellertid kan komma att variera.  
 
Bakgrundsvariabler  
För att kontrollera så att ingen skillnad föreligger mellan upplevd organisatorisk 
identifikation, den externt konstruerade organisationsbild och intentionen att sluta på grund 
av demografiska variabler togs bakgrundsvariabler kön, anställningstid och ålder med i 
studien. Dessa bakgrundsvariabler är även de variabler som Griffeth, Hom och Gaertners 
(2000) rekommenderar att studier om personalomsättning kontrollerar.   
 
I De Moura med fleras (2009) studie visade det sig att ålder, anställningstid och kön inte 
påverkade sambandet mellan minskad organisatorisk identifikation och intentionen att 
sluta. Vidare fanns förhållandet vara stabilt över kulturgränserna (Japan och Storbritannien) 
och organisatorisk sektor (privat och offentlig). Utifrån De Mouras med fleras fynd blir det 
därför rimligt att anta att respondenternas ålder, anställningstid och kön i den aktuella 

                                                 
2 Egen svensk översättning av det engelska begreppet perceived organizational identity. 
3 Egen svensk översättning av det engelska begreppet construed external image.  
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studien inte kommer att inverka mellan den externt konstruerade organisationsbilden, 
upplevd organisatorisk identifikation och intentionen att sluta.  
 
Emellertid blir det trots det viktigt att kontrollera för både ålder, anställningstid och kön i 
den aktuella studien eftersom den organisatoriska identifikationen är operationaliserad med 
de två variablerna upplevd organisatorisk identifikation och externt konstruerad 
organisationsbild istället för en enda, mer allmänt hållen variabel för organisatorisk 
identifikation. En differentierad inverkan på den externt konstruerade organisationsbilden 
och upplevd organisatorisk identifikation utifrån deltagarnas ålder, anställningstid och kön 
kan därmed inte uteslutas. Vidare är bakgrundsvariablernas inverkan på intentionen att sluta 
och en organisations personalomsättning tvetydig. Forskning som funnit skillnader utifrån 
ålder, anställningstid och kön återfinns med andra ord också (Ng & Heldman, 2009). Till 
exempel så har Hom, Roberson och Ellis (2008) i sin studie påpekat att relationen mellan 
anställningstid och personalomsättning inte är linjär som tidigare förutsatts inom 
forskningsområdet utan istället kurvlinjär. Deras studie visade att anställningstid 
predicerade en arbetstagares frivilliga utträde ur sin organisation upp till ett år av 
anställning. För organisationer med en genomsnittlig anställningslängd på över ett år blir 
det predicerande värdet därmed lågt (Hom et al, 2008). På ett liknande sätt torde 
intentionen att sluta följa ett liknande mönster, eftersom ett faktiskt avslut föregås av en 
individs kognitiva vilja att lämna sin anställning. Antagandet att ett samband mellan 
anställningstid och intentionen att sluta kommer att återfinnas i de fall där anställningstiden 
är under ett år blir därmed rimligt.  
 
Huruvida ålder påverkar intentionen att sluta är på ett liknande sätt som för anställningstid 
tvetydigt. Detta då arbetsmarknadens utveckling till att bli mer temporär och flexibel har 
visat sig påverka olika ålderskategorier olika. En utveckling som visat sig i att äldre studier 
utförda mellan 1953 till 1993 har påvisat ett svagare samband (r =-.08) mellan ålder och 
intentionen att sluta, medan nyare studier genomförda mellan 1990 till 2008 har visat att 
ålder fått en större inverkan (r =-.14) på en arbetstagares intention att sluta (Ng & Heldman, 
2009). En ökning som visade sig i att den yngre arbetskraften som nyligen trätt in på 
arbetsmarknaden i Ng och Heldmans (2009) metastudie var mer benägen att frivilligt byta 
arbete. Eftersom samtliga respondenter i föreliggande studie befinner sig inom 
åldersspannet 30 - 50 år, och därmed inte tillhör den yngre arbetskraften, blir det däremot 
rimligt att anta att ålder inte kommer att inverka på intention att sluta i den aktuella studien. 
 
Vilken könsammansättning som en organisation har och om arbetstagaren är man eller 
kvinna har emellertid visat sig inverka på en organisations personalomsättning. Till 
exempel har kvinnor som grupp på den amerikanska arbetsmarknaden funnits representera 
en större personalomsättning jämfört med män. En skillnad som utifrån ett organisatoriskt 
perspektiv bland annat har förklarats med sämre möjlighetsstrukturer för kvinnor jämfört 
med män, vilket får till konsekvens att kvinnor som grupp säger upp sig i större 
utsträckning (Hom et al, 2008).    
 
Men inte bara vilket kön som arbetstagaren tillhör påverkar en organisations 
personalomsättning. Även hur stor andel kvinnor respektive män som finns på en 
arbetsplats och inom ett yrke påverkar. Till exempel har det visat sig att när andelen kvinnor 
ökar inom ett yrke så tenderar även männens personalomsättning att öka på grund av sänkt 
yrkesstatus. En motsvarande tendens återfinns däremot inte hos kvinnorna. Tvärtom så 
bidrar en ökad andel kvinnor inom ett yrke till att fler kvinnor stannar kvar (Hom et al, 
2008). Något som har förklarats med att de yrken och arbetsplatser som har en jämnare 
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könssammansättning är bättre på att erbjuda mer jämställda möjligheter till utveckling och 
karriär för både kvinnor och män än de arbetsplatser som är mansdominerade (a.a., 2008).   
 
Studiens syfte 
Syftet med denna studie är att undersöka om sambandet mellan en arbetstagares 
organisatoriska identifikation och dennes intention att sluta även finns inom den idéburna 
sektorn hos tjänstemän. 
 Hypotes 1:  Ett samband finns mellan upplevd organisatorisk identifikation och 
intentionen att sluta. 
 Hypotes 2:  Ett samband finns mellan externt konstruerad organisationsbild och 
intentionen att sluta.  
 Hypotes 3: Den upplevda organisatoriska identifikationen kan predicera intentionen att 
sluta. 
 Hypotes 4: Den  externt konstruerad organisationsbilden kan predicera intentionen att 
sluta.  
 
 

Metod 
 
Undersökningsdeltagare 
För att undersöka sambandet mellan en arbetstagares identifikation med sin organisation 
och hans eller hennes intention att sluta tillfrågades tjänstemän vid en idéburen organisation 
med ett starkt varumärke om att delta i studien. Den idéburna organisationen bestod vid 
undersökningstillfället av två organisatoriska delar, en ideellt baserad och en 
tjänstemannadel, med verksamhet både nationellt och internationellt.  
 
Av totalt 148 tillfrågade tjänstemän deltog 65 stycken, vilket gav en svarsfrekvens på 43,92 
%. Deltagarna arbetade vid samma kansli i Mälardalsregionen och hade en medelålder på 
43,67 år. Könsfördelningen var 56,9 % kvinnor och 43,1 % män. Den genomsnittliga 
anställningstiden var hög med 7 år och 5 månader.   
 
Datainsamling 
Datainsamlingen inleddes med ett förberedande möte i december 2008 med organisationens 
personalchef samt ytterligare en medarbetare från personalavdelningen. Syftet med mötet 
var att informera om undersökningens syfte, frågeformulär och metod, få klartecken på att 
börja samla in data samt finna en för organisationen lämplig tidpunkt för när 
datainsamlingen skulle kunna ske.    
 
Samtycke till att delta i den aktuella studien hämtades från respondenterna genom (1) att 
personalchefen som representant för organisationen gav sitt samtycke under det inledande 
mötet samt (2) av deltagaren ifylld och tillbakasänt frågeformulär. För de respondenter som 
så önskade, gavs i samband med att frågeformuläret skickades ut, möjlighet att anmäla 
intresse om att få ta del av den färdiga studien i elektronisk pdf-form. 
 
Datainsamlingen påbörjades den 7 januari 2009 och avslutades den 2 mars 2009. Totalt 
skickades frågeformuläret ut 4 gånger till respondenterna varav 3 av dessa utskick bestod 
av ett påminnelsemejl med frågeformuläret knutet till mejlet. Mejladresser till 
respondenterna tillhandahölls av organisationens personalavdelning. 
 
Verktyget som användes till att skapa en elektronisk version av frågeformuläret hämtades 
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från Googles bas av webbaserade gratisprogram. Med hjälp av verktyget skickades sedan 
frågeformuläret ut till respondenternas mejladresser och de inkommande svaren samlades 
in i ett webbaserat excelark. Alla inkommande svar försågs automatiskt med datum och 
tidpunktsstämpel. Inga mejladresser eller annan kontaktinformation som skulle kunna knyta 
respondenterna till svaren registrerades. 
 
I och med att enkäten gick ut totalt fyra gånger och ingen identifikationsbar information 
registrerades med de inkommande svaren genomfördes en manuell process för att sortera 
bort eventuella dubblettsvar från respondenterna. För att undvika att inkommande svar 
behölls eller förkastades godtyckligt sattes två kriterier upp innan bortsorteringen 
genomfördes. Kriterierna var (1) att de svar som hade samma värde på 
bakgrundsvariablerna kön, ålder och anställningstid skulle betraktas som dubbletter och (2) 
i händelse av dubblettsvar skulle det först inkomna svaret behållas. I rådata återfanns inga 
dubbletter. 
 
Material 
Frågeformuläret bestod av totalt 13 påståenden fördelade på tre faktorer. De 10 första 
påståendena motsvarade de två oberoende variablerna upplevd organisatorisk identifikation 
samt externt konstruerad organisationsbild. För att erhålla den beroende variabeln 
intentionen att sluta användes tre påståenden. Utöver de tre skalorna ställdes frågor för 
bakgrundsvariablerna kön, ålder, anställningstid hos nuvarande arbetsgivare, högsta 
fullbordade utbildning och om respondenten innehade en chefsposition.  
 
Skalan för den beroende variabeln intentionen att sluta lånades från Sjöberg och Sverkes 
(2000) studie kring hur delaktighet i arbetet, organisatoriskt engagemang (job commitment) 
och intentionen att sluta interagerar med varandra i förhållande till en organisations 
personalomsättning. I Sjöberg och Sverkes studie uppmättes cronbachs alfa till 0,83, vilket 
bedömdes som tillräckligt reliabelt för den aktuella studien (sid. 248). I och med att skalan 
för intention att sluta redan var på svenska och inte riktad till en specifik 
organisationskontext användes skalan i sin ursprungliga form med en femgradig skalnivå. 
Ändankare utgjordes av “stämmer inte alls” respektive “stämmer helt”.  Totalt bestod 
skalan av tre frågor med påståendena ”jag känner för att säga upp mig från min nuvarande 
anställning”, “jag söker aktivt efter andra jobb” samt “om arbetsmarknadsläget tillät, skulle 
jag avsluta min nuvarande anställning”. 
 
Skalorna för de två oberoende variablerna lånades från O'Neills och Gaithers (2007) studie 
vilken handlar om sambandet mellan apotekstjänstemens grad av kundkonsultativa inslag i 
arbetet, upplevd identifikation med sin arbetsplats, individens egen bild av organisationen 
samt intentionerna att avsluta sin anställning. Skalornas ursprung sträcker sig emellertid 
bortom O'Neills och Gaithers studie med rötter i Aschforth och Maels (1989:1992) 
pionjärarbete inom fältet för social identitetsteori och organisationspecifika beteenden. Ett 
betydande bidrag till skalan för den externt konstruerade organisationsbilden återfinns även 
i Luhtanen och Crockers (1992) studie. Ett exempel på en fråga för variabeln upplevd 
organisatorisk identifikation var ”när någon kritiserar min organisation känns det som en 
personlig förolämpning” och för variabeln externt konstruerad organisationsbild ”i 
allmänhet respekteras min organisation av andra”.  
 
Eftersom de två skalorna var på engelska riktade till apotekstekniker översattes skalorna till 
svenska samt omarbetades till en mer allmängiltigt organisationskontext. De 
svensköversatta skalorna diskuterades sedan i grupp om fyra personer för att upptäcka om 
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oklarheter såsom syftesfel, ordföljd med mera låg dolt i frågorna. För de frågor där fler 
översättningsalternativ uppkom diskuterades samtliga översättningsalternativ. Diskussion 
kring översättningarna fortsatte tills konsensus uppnåddes i gruppen. Till sist kontrollerades 
att innebörden i de svenska frågorna inte väsentligt skilde sig åt från originalfrågorna 
genom att skalorna översattes tillbaka till engelska. Översättningen från svenska till 
engelska gjordes av en student som läst nio terminer vid psykologprogrammet och som inte 
kände till skalorna sedan tidigare. Trots att den nya engelska översättningen skilde sig åt 
från originalfrågorna bedömdes meningsinnebörden i frågorna vara tillräckligt lika. 
Skalorna försågs också med en sjugradig skalnivå med ändankare ”instämmer inte alls” 
respektive ”instämmer helt”. En pilotstudie som genomfördes under hösten 2008 visade att 
översättningen av skalorna för variabeln upplevd organisatorisk identifikation samt externt 
konstruerad organisationsbild var reliabel med uppmätta cronbachs alfavärden på 0,823 
respektive 0,844 (M. Fladvad, förstudie Vt. 2008).  
 
 

Resultat 
 
Två stycken statistiska analyser användes för att svara på hypoteserna, en 
korrelationsanalys (för H1 och H2) och en enkel linjär regressionsanalys (för H3 och H4). I 
tabell 1 redovisas korrelationerna mellan de två oberoende variablerna upplevd 
organisatorisk identifikation och externt konstruerad organisationsbild, aktuella 
bakgrundsvariabler samt för den aktuella studien den beroende variabeln intentionen att 

sluta. Resultatet tyder på att ett samband mellan en minskad upplevd organisatorisk 
identifikation och intentionen att sluta förelåg. Inga andra variabler var signifikant 
korrelerade med intentionen att sluta. 
 
En enkel regressionsanalys gav vidare fortsatt stöd för ett negativt samband mellan upplevd 
organisatorisk identifikation och intentionen att sluta med en förklarad varians på 13,4 % 
(Adjusted R Square R = -.384, p<0.01). 
 
För att kontrollera att inga gruppskillnader förelåg mellan tjänstemän som läst vidare efter 
gymnasiet respektive de som ej läst vidare (utbildningsnivå), hade chefsansvar 
(chefsansvar) eller var man eller kvinna (kön) genomfördes tre stycken envägs oberoende 
Anovor med intentionen att sluta som den beroende variabeln. Resultatet visade att inga 
gruppskillnader förelåg avseende utbildningsnivå [F (1,63) = 1,612, p = ,209], chefsansvar 

Tabell 1. Korrelationsmatris, Medelvärden och Standardavvikelser.

Variabler M S 1 2 3 4 5

1. Ålder 43.67 9.75 1
2. Anställningstid 7.42 6.29 .501** 1
3. Upplevd organisatorisk identifikation 5.26 0.86 .176 .019 1
4. Externt konstruerad organisationionsbild 4.23 1.14 .230 .017 .050 1
4. Intentionen att sluta 2.09 1.28 -.020 .082 -.384** -.136 1

*p<0.05. **p<0.01.
Listwise N = 65
Notera: Skalvidd 1-7 (variabler 5-6). Skalvidd 1-5 (variabel 7)



11 
 
[F (1,63) < 1, p= ,355] eller kön [F (1,63) < 1, p = ,324].  
 
 

Diskussion 
 

Den aktuella studiens syfte var att undersöka huruvida en arbetstagares bristande 
organisatoriska identifikation inom den ideella sektorn kunde predicera han eller hennes 
intention att lämna sin anställning. Studiens resultat visar att upplevd organisatorisk 
identifikation predicerar intentionen att sluta medan den externt konstruerade 
organisationsbilden inte gör det.  Vidare fanns inget samband mellan en arbetstagares 
anställningstid eller ålder och intentionen att sluta. Ingen gruppskillnad mellan män och 
kvinnor fanns heller.  
 
Faktorn för upplevd organisatorisk identifikation predicerar intentionen att sluta med en 
förklarad varians på 13,4 % i föreliggande studie. Det negativa sambandet mellan upplevd 
organisatorisk identifikation och intentionen att sluta kan därför anses gå i linje med De 
Moura med kollegors studie (De Moura et al, 2009). Resultatet ger därmed stöd till att en 
minskad upplevd identifikation hos arbetstagaren bidrar till att intentionen att sluta blir 
starkare.  
 
Den externt konstruerade organisationsbilden har däremot inget samband med intentionen 
att sluta. Resultatet går därmed emot tidigare studier på området (O'Neill & Gaither, 2007). 
Tillsammans med Lievens med flera (2007), i vilken den externt konstruerade 
organisationsbilden i större utsträckning bidrog till en mer positiv identifikation med 
organisationen än upplevd organisatorisk identifikation, väcker resultatet frågan om 
skillnad i operationalisering av den externt konstruerade organisationsbilden inverkar på 
resultatet. Detta eftersom operationaliseringen av den externt konstruerade 
organisationsbilden i Lievens med fleras (2009) studie baserades på symboliska attribut 
specifikt framtagna för deras undersökningsgrupp medan en mer generell operationalisering 
återfinns i studier av bland annat O'Neill och Gaithers (2007) och Luhtanen och Crocker 
(1992). Det är till exempel troligt att den externt konstruerade organisationsbilden mätt med 
specifikt framtagna attribut engagerar gruppmedlemmar till att svara på en mer 
differentierad bild av sin organisation jämfört med att mer snabbt bedöma sin allmänna 
känsla av organisationen som positivt eller negativt värderad av utomstående. Något som 
kan bidra till att de två olika operationaliseringar har olika tyngdpunkt i den externt 
konstruerade organisationsbildens definition och därmed i princip mäter olika saker. Till 
fortsatt forskning skulle det därför vara intressant att jämföra en mer specifik 
operationalisering av den externt konstruerade organisationsbilden baserat på Lievens med 
fleras metoder och en mer generell mätning enligt O'Neill och Gaithers (2007) samt 
Luhtanen och Crocker (1992) för att undersöka huruvida operationaliseringen påverkar 
sambandet mellan externt konstruerade organisationsbild, organisatorisk identifikation och 
intentionen att sluta. 
 
Ytterligare en förklaring kan återfinnas i att den aktuella undersökningen genomfördes på 
ett kansli i en större, idéburen organisation vilken ansågs vara väl förankrad i samhället. Ett 
uteblivet samband kan därför mycket väl bero på att gruppmedlemmarna redan har en 
etablerad bild av sin organisation som omtyckt och attraktiv av samhället och att den 
externt konstruerade organisationsbilden inte korrelerar med intentionen att sluta på grund 
av att variationen mellan respondenterna är för liten. 
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Inget samband föreligger mellan intentionen att sluta och deltagarnas anställningstid. 
Resultatet ligger därmed i linje med De Moura med fleras studie (2009). Emellertid, 
förutsatt att det kurvlinjära sambandet mellan anställningstid - personalomsättning även är 
gällande för sambandet anställningstid – intentionen att sluta, kan en förklaring till ett 
uteblivet samband återfinnas i att den genomsnittliga anställningstiden var 7 år och 5 
månader i den aktuella studien. En hög genomsnittlig anställningstid som tillsammans med 
en standardavvikelse på 6,29 år innebär att majoriteten av respondenterna arbetat på 
kansliet i över ett års tid. Eftersom anställningstid bäst predicera intentionen att sluta upp 
till ett år av anställning förutsatt att ett liknande samband råder mellan anställningstid – 
intentionen att sluta, blir därmed ett uteblivet samband inte särskilt oväntad (Hom et al, 
2008).  
 
Inte heller finns något samband mellan deltagarnas ålder och intentionen att sluta. Eftersom 
den genomsnittliga åldern var 43,67 år hos deltagarna och variansen liten är resultatet inte 
särskilt förvånande. Detta eftersom variabeln ”ålder” inverkar allt mindre på intentionen att 
sluta i takt med att arbetstagaren blir äldre. En minskad inverkan som dels kan ha sin 
förklaring i att tillgången till förmåner såsom extra semesterdagar, pensionstillägg och mer 
kvalificerade arbetsuppgifter ofta följer både en ökad ålder och anställningslängd hos 
arbetstagaren men också att möjligheten att byta arbete upplevs som svårare (Ng & 
Feldman, 2009). Det skulle därför vara rimligt att anta att organisatoriska förmåner 
förknippade med ålder och anställningstid kan utgöra en form av takeffekt där en 
arbetstagare som har arbetat längre än ett år inom en organisation i större utsträckning har 
fler incitament för att stanna kvar inom organisationen jämfört med den arbetstagare som är 
mer ny på arbetsplatsen.   
 
Vidare fanns ingen skillnad föreligga i arbetstagarnas intention att sluta utifrån 
könstillhörighet. Resultatet stödjer därmed de studier som menar att ingen skillnad 
föreligger utifrån kön i förhållande till intentionen att sluta (De Moura et al, 2009). 
Eftersom könsfördelningen i den aktuella studien var någorlunda jämn med 56,9 % kvinnor 
respektive 43,1 %, kan också organisationens könssammansättning vara ytterligare en 
förklaring till det uteblivna sambandet, eftersom en jämn könsfördelning ofta tyder på mer 
likvärdiga möjlighetstrukturer för både män och kvinnor inom en organisation. Vilket i sin 
tur skulle kunna innebära en minskad intention att sluta hos gruppen kvinnor (Hom et al, 
2008).  
 
Metodbegränsningar och framtida forskning 
Datainsamling för den aktuella studien genomfördes inom en idéburen organisation på ett 
kansli. En konsekvens av att studiens dataunderlag på så vis blev begränsat är att 
variationen hos respondenterna utifrån ålder, anställningstid, kön och utbildningsnivå blev 
liten samt att variansen för den underliggande variabeln personalomsättning blev konstant. 
Taget tillsammans med att svarsfrekvensen var låg med 43,92 %, begränsas studiens 
generaliserbarhet. Det går inte heller att utesluta att även studiens resultat som pekar på att 
inget samband finns mellan den externt konstruerade organisationsbilden, ålder, 
anställningstid och intentionen att sluta kan ha påverkats av variablernas låga interna 
variation. För kommande studier blir det därför önskvärt att motverka den problematik som 
”restriction of range” innebär genom att se till att fler idéburna organisationer med olika 
hög personalomsättning medverkar samt att en ordentlig variation finns hos respondenterna 
utifrån studiens oberoende variabler. Utifrån samma tankeled skulle det också vara önskvärt 
att välja olika idéburna organisationer vars legitimitet och anseende i samhället skiljer sig 
åt. Det skulle också vara av intresse att undersöka till hur stor del mätmetoden inverkar på 
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den upplevda organisatoriska identifikationen och externt konstruerade organisationsbild 
utifrån om specifika organisatoriska attribut finns med i operationaliseringen av de två 
faktorerna eller ej.  
 
Till sist är det viktigt att komma ihåg att studiens indirekta antagande om att en minskad 
organisatorisk identifikation predicerar intentionen att sluta egentligen är en form av 
illusion. Detta eftersom det inte går att med säkerhet utesluta att ett omvänt förhållande 
mellan variablerna råder eller att intentionen att sluta - organisatorisk identifikation snarare 
påverkar varandra i en ömsesidig växelverkan än att en av variablerna predicerar den andra.  
 
För framtida forskning skulle det därför vara intressant att undersöka om forskningsfokus 
på antingen intentionen att sluta, viljan att söka sig till en ny organisation eller att faktiskt 
lämna en organisation påverkar den prediktiva styrkan hos den externt konstruerade 
organisationsbilden och den upplevda organisatoriska identifikationen. Det vill säga om de 
två olika dimensionerna av organisatorisk identifikation aktualiseras olika starkt vid till 
exempel ett faktiskt avslut eller viljan att lämna sin organisation. Det skulle till exempel 
mycket väl kunna vara så att en minskad externt konstruerade organisationsbild bättre 
förutser ett faktiskt avslut eftersom arbetstagaren först då utåt sett inte längre tillhör 
organisationen, medan den egna kognitiva upplevelsen av att identifiera sig med sin 
organisation minskas redan i ett tidigare skede och får arbetstagaren att börja distansera sig 
från sin organisation. På så sätt skulle den upplevda organisatoriska identifikationen till sin 
konstruktion kunna vara närmre intentionen att sluta medan den externt konstruerad 
organisationsbilden blir mer aktuell vid faktiskt avslut samt attrahering av nya 
organisationsmedlemmar. En kvalitativ forskningsansats där samma individer följs under en 
längre tid, från arbetsansökan till avslut, skulle här kunna ge mer information om hur 
identifikationsprocessen uttrycks samt inverkar på de olika skeendena i anställningen.   
 
I samma tankeled som ovan följer också frågan om i vilka sammanhang som sambandet 
mellan intentionen att sluta och ett faktiskt avslut stärks. Det vill säga när intentionen hos 
en arbetstagare även resulterar i ett faktiskt avslut. Här skulle Dutton och Dukerich (1991) 
kvalitativa studie som beskriver hur identifikationen hos arbetstagarna vid ett bussföretag 
påverkas av dålig publicitet kunna bidra till ett forskningsfokus där både positivt och 
negativt värderade attribut hos ett företag undersöks. Till exempel skulle det vara intressant 
att se om ett företags dåliga publicitet i större utsträckning påverkar de arbetstagare som 
redan innan har intention att sluta att lämna sin anställning jämfört med dem som innan den 
dåliga publiciteten inte hade dessa intentioner. Även grad av inverkan av positiv respektive 
negativ uppmärksamhet från vänner, politiska strömningar eller samhället i stort skulle här 
vara intressant att undersöka närmre.  Det är till exempel möjligt att negativ publicitet har 
ett starkare samband med en svagare externt konstruerad organisationsbild och därmed med 
intentionen att sluta, än vad positiv publicitet korrelerar med en ökad vilja att stanna kvar.  
 
Förutom i vilket sammanhang som ett samband mellan intentionen att sluta och faktiskt 
avslut stärks skulle även inverkan av personliga egenskaper också vara av stort intresse för 
fortsatt forskning inom området organisatorisk identifikation och intentionen att sluta. Till 
exempel påpekar Zimmerman (2008) att forskning inom området kring personalomsättning 
och intentionen att sluta nästintill helt har bortsett från att arbetstagare är individer med 
olika personligheter och att dessa personliga egenskaper mycket väl kan påverka både 
intentionen att söka sig vidare och/eller att faktiskt lämna sin anställning. Ett forskningsfält 
som om det utvecklas skulle kunna bidra till en bättre förståelse av varje individuellt beslut 
att lämna sin anställning och på organisatorisk nivå skulle kunna leda till ett större fokus på 
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vilka personlighetsegenskaper som efterfrågas vid rekryteringsprocessen.  
 
Ett annat forskningsfält värt att undersöka vidare är hur medlemskap i minoritetsgrupper 
påverkar en arbetstagares intention att sluta och att i förlängningen lämna sin anställning. 
Till exempel lyfter Hom med flera (2008) fram att det inte endast är vita, anglosaxiska 
kvinnor som har en högre personalomsättning jämfört med män från samma 
etnicitetsgrupp. Även andra minoritetsgrupper som till exempel afroamerikaner, 
asienamerikaner, latinamerikaner och urinvånare står också för en högre 
personalomsättning jämfört med de vita, anglosaxiska männen. Skillnaden förklaras till viss 
del av att den amerikanska arbetsmarknaden är segregerad och att arbetstagare som tillhör 
minoritetsgrupper i större utsträckning har lägre kvalificerade arbeten och befinner sig i 
sektorer som generellt sett har en högre personalomsättning (a.a., 2008). Den forskning som 
gjorts på minoritetsgrupper har emellertid mest skett inom USA och i de anglosaxiska 
länderna. Att bredda forskningsfältet till att omfatta länder med andra ekonomiska och 
kulturella förutsättningar skulle därför vara behövligt. Något som Richard, Posthuma, 
Joplin och Maertz (2005) studie kring arbetstillfredställelse, upplevd möjlighet att kunna 
byta arbete och intentionen att sluta pekar på eftersom sambandet mellan dessa variabler 
visade sig variera utifrån nationell kontext.  
 
Men även andra minoritetsgrupper än de baserade på kön, etnicitet och socioekonomisk 
status skulle må bra av att lyftas fram och bli föremål för forskning inom fältet för 
personalomsättning. Till exempel har endast en liten del, om knappt existerade forskning, 
berört arbetstagare med funktionsnedsättning (Bradley, 2010) eller HBTQ-personers 
(Bradley, Lyon & Fassinger, 2010; Budge, Tebbe & Howard, 2010; Pepper & Lorah, 2008; 
Ragins, Singh & Cornwell, 2007) villkor på sina arbetsplatser. Kunskap om hur 
medlemskap i dessa minoritetsgrupper påverkar intentionen att sluta och benägenheten att 
faktiskt lämna sin anställning är med andra ord mycket begränsad. Ett område där en ökad 
kunskap skulle kunna bidra till att hjälpa organisationer att inte bara bli bättre på att 
rekrytera arbetstagare tillhörande dessa minoritetsgrupper utan även att i större utsträckning 
lyckas få sina arbetstagare att stanna kvar. Något som ur ett antidiskriminerings- och 
mångkulturellt perspektiv inte bara skulle bidra till lägre kostnader i form av minskad 
personalomsättning för organisationen utan också bidra till ett mer inkluderande 
samhällsklimat i stort.  
 
Summering 
Sammanfattningsvis tyder resultatet på att studien ger stöd för att det finns ett samband 
mellan en arbetstagares upplevda brist på identifikation och dennes intention att lämna 
organisationen men att ett liknande samband inte finns för den externt konstruerade 
organisationsbilden inom den ideella sektorn. Eftersom studiens svarsunderlag blev 
begränsat på grund av för liten intern varians samt för låg svarsfrekvens bör dock resultatet 
tolkas ytterst försiktigt. Frågan väcks också på vilket sätt som en operationalisering av den 
externt konstruerade organisationsbilden av mer generell karaktär jämfört en mer specifik 
operationalisering påverkar dess samband med intentionen att sluta. Områden för fortsatt 
forskning som lyfts fram är huruvida upplevd organisatorisk identifikation och externt 
konstruerad organisationsbild aktualiseras olika starkt vid olika faser i anställningscykeln, i 
vilka sammanhang som sambandet mellan intentionen att sluta och faktiskt avslut stärks 
och på vilket sätt som personlighetsegenskaper eller medlemskap i minoritetsgrupper 
påverkar intentionen att sluta. Till sist lyfts också nödvändigheten i att bredda 
forskningsfältet till att även omfatta länder utanför den anglosaxiska delen av världen samt 
att i den fortsatta forskningen att på allvar också börja inkludera arbetstagare tillhörande 
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andra minoritetsgrupper såsom människor med funktionsnedsättning eller tillhörande 
gruppen HBTQ. 
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Appendix 
 

Frågeformulär 
 
Bakgrund 
 
1.   Kön  
 
 Kvinna   Man 
 
2.   Födelseår 19________ 
 
3.   Hur länge har du arbetat hos din nuvarande arbetsgivare?  _______ År  ________ Månader  
 
4a. Högsta fullbordade utbildningsnivå 
      Ringa in det svar som stämmer bäst in. 
 
 Gymnasie  Eftergymnasial  
 
4b. Om Eftergymnasial, vilken typ av utbildning?  
 
 KY-utbildning  Universitet  Folkhögskola  
 
5a.  Har du en chefsposition på ditt företag? 
 
 Ja   Nej 
 
5b. Om Ja,  hur många ansvarar du för?   ____________ stycken. 
 
 
Avsnitt 14 
I det här avsnittet vill vi undersöka hur du upplever att andra ser på din organisation. Var vänlig ringa 
in den siffra som du anser bäst motsvarar ditt svar. 
 
8. De flesta anser att min organisation är bra. 
 
INSTÄMMER INTE ALLS       1        2       3       4       5       6       7       INSTÄMMER HELT 
 
9. I allmänhet respekteras min organisation av andra.  
 
INSTÄMMER INTE ALLS       1        2       3       4       5       6       7       INSTÄMMER HELT 
 
10. I allmänhet tycker andra att min organisation är en dålig organisation.   
 
INSTÄMMER INTE ALLS       1        2       3       4       5       6       7       INSTÄMMER HELT 
 

                                                 
4 Externt konstruerad organisationsbild 
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11. De flesta människor anser att min organisation presterar sämre än andra idéburna organisationer. 
 
INSTÄMMER INTE ALLS       1        2       3       4       5       6       7       INSTÄMMER HELT 
 
 
Avsnitt 25 
I det här avsnittet vill vi undersöka din känsla av samhörighet med din organisation. Var vänlig ringa in 
den siffra som du anser bäst motsvarar ditt svar. 
 
12. När någon kritiserar min organisation känns det som en personlig förolämpning.  
 
INSTÄMMER INTE ALLS       1        2       3       4       5       6       7       INSTÄMMER HELT 
  
   
13. Jag är mycket intresserad av vad andra tycker och tänker om min organisation.  
 
INSTÄMMER INTE ALLS       1        2       3       4       5       6       7       INSTÄMMER HELT 
 
 
14. Jag säger mer ofta ”vi” istället för ”dem” när jag pratar om min organisation. 
 
INSTÄMMER INTE ALLS       1        2       3       4       5       6       7       INSTÄMMER HELT 
 
 
15. Min organisations framgång känns som min egen framgång. 
 
INSTÄMMER INTE ALLS       1        2       3       4       5       6       7       INSTÄMMER HELT 
 
 
16. När någon talar väl om min organisation känns det som en personlig komplimang.  
 
INSTÄMMER INTE ALLS       1        2       3       4       5       6       7       INSTÄMMER HELT 
 
 
17. Om min organisation skulle kritiseras i media skulle jag personligen ta åt mig. 
 
INSTÄMMER INTE ALLS       1        2       3       4       5       6       7       INSTÄMMER HELT 
 
 
Avsnitt 36 
Frågorna i det här avsnittet syftar till att mäta dina intentioner att sluta arbeta hos din nuvarande 
arbetsgivare. Var vänlig ringa in den siffra som du anser bäst motsvarar dina intentioner. 
 
 
18. Jag känner för att säga upp mig från min nuvarande anställning. 
 
                                                 
5 Upplevd organisatorisk identifkation 
6 Intentionen att sluta 
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STÄMMER INTE ALLS      1        2       3       4       5       STÄMMER PRECIS 
 
 
19. Jag söker aktivt efter andra jobb. 
 
STÄMMER INTE ALLS      1        2       3       4       5       STÄMMER PRECIS 
 
 
20. Om arbetsmarknadsläget tillät, skulle jag avsluta min nuvarande anställning. 
 
STÄMMER INTE ALLS      1        2       3       4       5       STÄMMER PRECIS 
 
 
Övrigt 
Tack för att du tog dig tid att besvara frågorna! Om det  dykt upp någon fundering under tiden du fyllt i 
enkäten får du gärna berätta för oss. Använd i så fall utrymmet nedan. 
 
 
 
 
 

Ett stort TACK!  för din medverkan 
Den betyder mycket 

 


