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Abstrakt 
 

Titel: Förväntningar - En kvalitativ studie av en offentlig arbetsgivares attraktivitet hos 

nyanställda. 

Författare: Anne-Li Garp  

Institution: Linnéuniversitetet, Ekonomihögskolan Program: Human Resource 

Management  

Kurs: Företagsekonomi III - Organisation, Examensarbete (kandidat)  

Handledare: Olle Duhlin  

Examinator: Hans Wessblad  

 

Problemformulering: Hur har nyanställdas inställning till arbetsgivaren påverkats från 

tiden innan anställning tills efter en tid i anställning? 

 

Syfte: Att kartlägga hur nyanställdas inställning till arbetsgivaren har förändrats genom 

påverkan av information, erfarenheter, rekryteringsprocess och introduktionsprocess. 

 

Metod och teoretisk referensram: Uppsatsen består av en kvalitativ studie med 

deduktiv ansats. Den teoretiska referensramen som jag har använt mig av innefattar 

teorier om psykologiska kontrakt och employer branding. 

 

Slutdiskussion:  

 

I slutdiskussionen presenterar jag förändringen av den nyanställdes inställning till 

arbetsgivaren genom de olika skeendena; tiden före anställning, rekryteringsprocessen, 

introduktionsprocessen och efter en tid i anställning. Jag identifierar i vilket skeende 

inställningen börjar revideras mer tydligt, vilket var i samband med 

introduktionsprocessen. Jag identifierar vad som påverkar inställningen mest samt 

orsaker till förändrad inställning. Jag lyfter fram de faktorer som kan leda till eventuell 

framtida exit.  

En slutsats utifrån analysen är att trots att inställningen till arbetsgivaren visat sig god 

kan det finnas underliggande faktorer som verkar demotiverande och senare skulle 

kunna leda till exit. Genom att både arbetsgivare och anställd tidigt låter outtalade 

förväntningar bli uttalade och föra en dialog kring dessa ökar möjligheterna att skapa en 

hållbar relation mellan arbetsgivare och anställd. 
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1 Inledning 
 

 Bakgrund  1.1
 

Människors inställning till arbetslivet tycks ha förändrats. Collins och Kanar (2014) 

menar att det har skett en attitydförändring i samhället genom att en trygg och livslång 

anställning hos en och samma organisation inte längre är prioriterat på samma sätt som 

förr i tiden. För människor idag verkar utvecklingsmöjligheter, meningsfullhet och 

satsningar på den egna karriären gå före lojalitet mot en arbetsgivare (Collins & Kanar 

2014). 

 

En reflektion över vad som kan orsaka ovan nämnda trend kopplas till den så kallade 

flexibla kapitalismen. Sennett (1998) menar att det är till följd av den flexibla 

kapitalismen som människor leds till att vara mer lojala mot sig själva än mot 

arbetsgivaren, trots att det kan finnas en egen inneboende önskan att prioritera en trygg 

anställning och en vilja att vara lojal. Sennett (1998) beskriver den flexibla kapitalismen 

som en naturlig följd av den konkurrens som uppstår mellan organisationer i samband 

med ökande globalisering.  Organisationer har förväntningar på effektivitet, snabb 

avkastning, förmåga att förändras, och utveckling för att överleva och nå framgång i 

konkurrensen. Följden tycks bli osäkra anställningsförhållanden där varje enskild 

person ansvarar för sina egna beslut om sin utveckling och sin anställningsbarhet. 

Samtidigt kan den flexibla kapitalismen uppfattas som dynamisk, spännande och fylld 

av möjligheter, vilket kan leda till motstridiga uppfattningar hos enskilda personer 

(Sennett 1998).  

 

Oavsett hur djupgående trenden är och oavsett dess orsaker framstår det som att många 

arbetsgivare är medvetna om att de behöver hantera konsekvenserna av människors 

attitydförändring till arbetslivet, för att klara konkurrensen om arbetskraften. Att 

exempelvis låta sina medarbetare delta i välkända medarbetarundersökningar och 

listningar om att vara en attraktiv arbetsgivare är ett medvetet drag som kan leda till god 

marknadsföring för en arbetsgivare (Martin, Beaumont, Doig, & Pate 2005).  

 

Oberoende av hur väl organisationer marknadsför sig som arbetsgivare så är de redan 

anställda organisationers kanske viktigaste ambassadörer för arbetsgivarevarumärket 

(Rousseau 1995). 
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Great place to work är en av flera organisationer som varje år listar de populäraste 

arbetsplatserna i Sverige. Listningen grundas på medarbetarundersökningar gällande 

medarbetarnas egna upplevelser av sin arbetsplats (Great place to work 2018). Vid en 

överblick konstateras att de topplistade organisationerna har gemensamt att de på sina 

hemsidor tydligt förmedlar vilka de anser sig vara i egenskap av arbetsgivare. De 

beskriver sin organisationskultur genom att förmedla synen på medarbetarna bland 

annat genom uttryck såsom: möjlighet till personlig utveckling, karriär, belöning, 

samarbete, jämställdhet och mångfald (Hilti 2018; Netlight 2018; Newsec 2018).  

Det gäller att fortsatt omsätta dessa ord till handling, då det är en avgörande del i att 

långsiktigt vara en trovärdig och attraktiv arbetsgivare (Parment & Dyhre 2009).  

 

Dyhre och Parment (2013) framför att trenden gällande människors attitydförändring till 

att prioritera sin egen utveckling och karriär tillsammans med andra strukturella 

problem ofta leder till kompetensbrist inom vissa yrkesområden och hög konkurrens om 

arbetskraften. En utmaning för både arbetsgivare och enskilda är att vissa arbeten ses 

som attraktiva att utbilda sig till, där det kommer finnas en överrepresentation 

arbetssökande och där alla inte kommer att få anställning. Samtidigt finns ett antal 

bristyrken som kan ses som slityrken som inte är lika attraktiva, exempelvis 

serviceyrken eller fysiskt tunga arbeten (Dyhre & Parment 2013).  

 

På den svenska arbetsmarknaden finns ett antal icke neutrala parter och intresse- 

organisationer, som var och en av verkar för att de intressenter de representerar ska få 

gehör för sina behov. De intressen som finns på den svenska arbetsmarknaden idag kan 

exemplifieras genom det axplock följande beskrivningar utgör; En rapport framtagen av 

svenskt näringsliv (Nordström 2018) framför bland annat att industrisektorn går bra till 

följd av högkonjunktur. Organisationer kan enligt rapporten dock bara utvecklas och 

växa till en viss gräns eftersom det inte finns tillräckligt och rätt personer att anställa. I 

rapporten förklaras kompetensbristen med att det finns strukturella samhällsproblem till 

följd av politiska beslut, dessutom anses att det föreligger behov av förändrade 

utbildningar och reformer på arbetsmarknaden (Nordström 2018). Även representanter 

för offentliga organisationer framför synpunkter på behov av förändrade utbildningar 

och förändrad struktur. Offentliga organisationer såsom skola, vård och omsorg framför 

att de brottas med ökande behov bland medborgarna samtidigt som många medarbetare 

går i pension. Den arbetsföra befolkningen ökar inte i rätt takt i förhållande till ökningen 



  
 

3 

 

av unga och gamla som har behov av skola och vård. Totalt sett beräknas 200 000 

personer behöva rekryteras till välfärden de närmaste åren. Förutom att rekrytera finns 

andra strategier för att delvis kompensera bristen på arbetskraft, såsom utveckling av ny 

teknik och andra effektiviseringar (Sveriges Kommuner och Landsting 2017). 

 

Innan olika samhällstrender vänder och innan förmodade strukturella problem kan lösas 

tycks det råda fortsatt hård konkurrens om arbetskraft i Sverige. Arbetsgivare behöver 

därför särskilja sig ur mängden för att attrahera och behålla rätt anställda vilket 

föranleder behovet av employer branding, att marknadsföra sig i egenskap av arbets-

givare. Att en arbetsgivare marknadsför sig är dock inte tillräckligt. Inställningen till 

arbetsgivaren som allmänhet, möjliga arbetssökande och redan anställda har är en 

avgörande del i hur denne lyckas i konkurrensen om arbetskraften. Vilken inställning 

människor har påverkas av flera olika faktorer och kan kopplas samman med 

arbetsgivares trovärdighet.  

 

 Problemprecisering 1.2
 

Det finns flera teorier om vad som påverkar människors inställning till organisationer, 

både i egenskap av arbetsgivare och som producenter av varor och tjänster. Teorierna 

beskriver såväl människors egna förväntningar, som medias och andras inverkan på 

inställningen. Att söka arbete hos en viss arbetsgivare är enligt Collins och Kanar 

(2014) ett beslut som fattas mer eller mindre aktivt utifrån personens situation. Vilka 

faktorer är det då som kan påverka det beslutet, bortsett från att människor oftast 

behöver ha en försörjning? Hur viktig är egentligen den arbetssökandes närmaste 

omgivning, sociala medier och annan information inför att ta beslutet att söka arbete hos 

en specifik arbetsgivare? Collins och Kanar (2014) menar att för en arbetsgivare handlar 

det i första steget om att vara synlig och känd för allmänheten. I nästa steg handlar det 

om vilka associationer som väcks hos människor. Beroende på hur väl en person känner 

till en organisation har hen en ytligare eller en djupare inställning till organisationens 

egenskaper både utifrån dess produktvarumärke och arbetsgivarevarumärke. Det kan 

vara yrket i sig, organisationen som sådan eller arbetsgivarens egenskaper som påverkar 

en persons inställning till att känna mer eller mindre attraktion utifrån de behov som hen 

har i rollen som anställd (Collins & Kanar 2014). Intressant, inte minst för arbetsgivare, 

kan vara att få veta mer om i vilken riktning nämnda faktorer har påverkan på anställdas 

inställning till organisationen. 



  
 

4 

 

 

Tidigare forskning visar att de intryck av en organisation som människor i allmänhet får 

innan organisationen ens påbörjat rekrytering är av stor betydelse för dess attraktivitet 

som arbetsgivare (Kanar, Collins & Bell 2010). Enligt Backhaus (2016) kan employer 

branding delas in i extern och intern branding (marknadsföring) där forskningen hittills 

mestadels har koncentrerat sig på att undersöka den externa delen.  Externt avser 

marknadsföringen att ge en tydlig bild av organisationens image och visa hur den 

särskiljer sig från andra arbetsgivare för att möjliga arbetssökande ska kunna ta ställning 

till om organisationens värderingar och andra förutsättningar stämmer överens med 

deras egna. De kan på så sätt ta ställning till om de vill arbeta där eller inte (Backhaus 

2016). Kopplingen mellan uppfattningen av den externa bilden och den uppfattning man 

sedan har efter en tid som anställd kan vara relevant att undersöka för att få en bild av 

organisationens trovärdighet. Alvesson (2012) och Parment och Dyhre (2009) beskriver 

att det framstår som relativt enkelt för en organisation att marknadsföra sitt 

arbetsgivarvarumärke genom värdeladdade ord som knyter an till många människors 

önskemål om vad de vill få i utbyte av sin arbetsgivare.  Det är däremot svårare för 

arbetsgivaren att särskilja sig från andra arbetsgivare. Parment och Dyhre (2009) 

framför att inledningsvis i den externa marknadsföringen, sker särskiljandet genom det 

värdeerbjudande (employer value proposition, EVP) som arbetsgivaren ger till möjliga 

framtida anställda. Värdeerbjudandet ska visa varför människor ska välja arbetsgivaren 

framför andra, och förklara vilken nyttan är för individen att göra det. Av stor betydelse 

är att värdeerbjudandet också uppfylls.  

 

Caldwell och Peters (2018) beskriver att förutom det konkreta värdeerbjudande som en 

arbetsgivare presenterar så har både nyanställd och arbetsgivare oskrivna och outtalade 

förväntningar på varandra, vilket kommer beskrivas närmare längre fram i arbetet, 

under den del i teoriavsnittet som behandlar psykologiska kontrakt. Hur väl 

förväntningarna uppfylls under introduktionen har en effekt på förtroendet mellan 

anställd och arbetsgivare (Caldwell & Peters 2018), vilket ger konsekvenser för det 

fortsatta samarbetet och den anställdes inställning till arbetsgivaren.   

Frågor som väcks är om de som har varit anställda en tid uppfattar att både deras 

eventuellt outtalade förväntningar och arbetsgivarens värdeerbjudande har infriats. 

Nästa fråga är vad detta har haft för påverkan på deras inställning till arbetsgivaren. 
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Enligt Backhaus (2016) kan lojalitet, engagemang och produktivitet skapas hos de 

anställda genom organisationens identitet och kultur. Men om de organisatoriska 

budskapen inte stämmer överens med vad anställda uppfattar som organisationens 

identitet så kan de redan anställdas inställning till arbetsgivaren förändras och 

identiteten blir instabil. Därför är den interna delen av employer branding också viktig. 

Caldwell och Peters (2018) framför att forskning visar att introduktionsprocessen är en 

stor möjlighet ur både etisk och praktisk aspekt att skapa en god relation mellan 

nyanställd och arbetsgivare. Men forskningen visar också att arbetsgivare inte tillvaratar 

den möjligheten tillräckligt väl eftersom fokus ofta ligger på annat organisatoriskt 

arbete och organisationens resultat (Caldwell & Peters 2018). Eftersom goda relationer 

tycks gynna både arbetsgivare och anställd är det intressant för båda parter att 

undersöka hur dessa relationer har utvecklats under den första tiden.  

 

Den trovärdighet och attraktivitet som en organisation har i rollen som arbetsgivare, 

framkommer både i dess externa och interna samspel med människor. Traditionell 

media, social media, information från familj, vänner och bekanta, egna erfarenheter 

samt organisationens egna marknadsföring kan påverka människors inställning till 

organisationen. Anställdas egna förväntningar, samt genomgångna rekryterings- och 

introduktionsprocesser borde påverka inställningen till arbetsgivaren. Nämnda faktorer 

är både sådana som ligger inom och sådana som ligger utanför organisationens egen 

möjlighet att påverka eller styra över. Det ligger ofta i arbetsgivares intresse att attrahera 

och behålla anställda. Det kan därför vara intressant för dem att få veta vad som kan 

hända med människors inställning till arbetsgivaren genom olika skeenden och 

processer. Jag ser det därför som intressant att studera fenomenet vidare vilket har lett 

mig fram till följande problemformulering och syfte. 

 

 Problemformulering 1.3
 

Hur har nyanställdas inställning till arbetsgivaren påverkats från tiden innan anställning 

tills efter en tid i anställning? 

 

 Syfte 1.4
 

Att kartlägga hur nyanställdas inställning till arbetsgivaren har förändrats genom 

påverkan av information, erfarenheter, rekryteringsprocess och introduktionsprocess. 
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 Avgränsning 1.5
 

Forskning visar att det finns kulturella skillnader mellan länder och även branscher 

gällande vad som är positivt för anställda ur ett employer brandingperspektiv och att det 

är resultatmässigt fördelaktigt att begränsa sin undersökning till exempelvis en bransch 

eller ett geografiskt område (Backhaus 2016). Därför har jag valt att avgränsa den här 

undersökningen till att omfatta medarbetare i en svensk offentlig organisation, Kalmar 

Läns Landsting. En organisations arbetsgivarevarumärke består vanligen av ett antal 

olika komponenter (Backhaus & Tikoo, 2004). I den här studien har jag främst 

undersökt nyanställdas inställning till arbetsgivarens varumärke utifrån begrepp som 

förväntan och förtroende. 

 

2 Metod 
 

 Forskningsansats 2.1
 

Forskningsansatsen är deduktiv, vilket innebär att utgångspunkten är teoretisk. En tanke 

i den här studien har varit att en persons inställning till arbetsgivaren beror på olika 

faktorer såsom olika sorters information och erfarenheter, och att i samband med att 

individen går igenom olika faser och processer kan inställningen påverkas och 

förändras. Denna företeelse tycks bekräftas av teorier om psykologiska kontrakt 

(Rousseau 1995), vilket jag har uppfattat alltmer i takt med att studien fortskridit.   

Utgångspunkten har således varit teoretisk och de huvudteorier som jag har använt 

handlar om psykologiska kontrakt (Rousseau 1995), och teorier kopplade till employer 

branding. Jag har valt att genomgående använda de psykologiska kontrakten eftersom 

jag har sett en möjlighet att koppla respondenternas egna förväntningar och 

uppfyllandet av dessa till deras inställning till arbetsgivarvarumärket.  

 

 Forskningsstrategi  2.2
 

Jag har valt en kvalitativ forskningsstrategi för den här studien. Enligt Parment och 

Dyhre (2009) är det vanligt att undersökningar gällande employer branding, vilket har 

en koppling till den här studien, genomförs kvantitativt. En kvalitativ intervju-

undersökning kan därför ses som ett komplement till befintlig forskning. Trost (2010) 

menar att kvalitativa undersökningar ger en djupare förståelse och möjlighet att finna 

mönster, vilket har varit avsikten med den här studien. Kvale och Brinkmann (2014) 
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framför att genom att göra en kvalitativ undersökning i form av intervjuer studeras de 

fenomen som teorierna beskriver i praktiken, vilket kan ses som att göra ett testfall. Att 

arbeta enligt beskrivet sätt gör det enligt Kvale och Brinkmann (2014) möjligt att ha en 

deduktiv ansats i ett kvalitativt arbete såsom jag har valt att göra. 

 

 Hermeneutiskt förhållningssätt 2.3
 

I den här studien har jag ett hermeneutiskt förhållningssätt vilket är starkt kopplat till 

samhällsvetenskapliga studier överlag. Hermeneutiken syftar till att skapa en förståelse 

för något. Det innebär att få en förståelse för en företeelse i ett visst sammanhang i en 

viss tid. Att det handlar om ett visst sammanhang och tid, bidrar till att minska 

möjligheten till generaliserbarhet (Kvale & Brinkmann 2014). 

 

 Generaliserbarhet 2.4

 

Kvale och Brinkman (2014) anser att resultat av kvalitativa intervjustudier inte brukar 

anses som generaliserbara i någon högre grad. Inom ramen för den här studien har jag 

intervjuat tio personer. Ett lågt antal intervjuade personer anser Kvale och Brinkman 

(2014) vara en orsak till att resultatet inte går att generalisera. Vidare menar Kvale och 

Brinkman att det inte är säkert att det är lämpligt att göra någon generalisering utifrån 

en samhällsvetenskaplig studie eftersom samhället och dess förutsättningar förändras 

ständigt. Ett sätt att ändå försöka generalisera resultatet av den här studien är att göra en 

analytisk generalisering. Det innebär att ha välunderbyggda och logiska påståenden till 

grund för möjlig generalisering. Det vill säga att analysera om resultatet kan överföras 

till en liknande situation genom att logiskt jämföra likheter och olikheter i situationerna 

(Kvale & Brinkmann 2014). Mycket av vad som har kommit fram i det empiriska 

materialet har jag kunnat kopplat till tidigare forskning. Resultatet skulle kunna vara 

generaliserbart gällande liknande offentliga organisationer eftersom rekryterings- och 

introduktionsprocesser troligen är relativt lika. De flesta i samhället har dessutom en 

egen erfarenhet av offentliga organisationer vilket kan tänkas stärka möjligheten till 

generaliserbarhet. 
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 Begreppet symbolisk interaktionism 2.5
 

Den här studien har fokuserat på hur nyanställdas inställning till sin arbetsgivare har 

förändrats. Var och en av de personer som har intervjuats har medverkat i processer 

med exempelvis rekryterare, chefer, medarbetare och andra. Trost (2010) beskriver att 

utifrån begreppet symbolisk interaktionism styrs en persons handlingar av hens sätt att 

tolka den aktuella situationen. Det innebär att personen själv har ett delansvar i hur 

utfallet av den aktuella situationen blir. Allteftersom processen/processerna fortskrider 

uppstår nya situationer och därmed en växelverkan mellan de personer som är delaktiga, 

där personernas tolkningar av vad som händer hela tiden påverkar det fortsatta 

handlandet. Personliga egenskaper, dagsform och en rad yttre faktorer påverkar 

tolkningarna och styr på så sätt handlingarna och skeendet i processen. Processerna ses 

därmed som en social interaktion där de inblandade personerna på olika sätt är aktiva 

(Trost 2010). Inom ramen för den här studien har jag intervjuat enbart medarbetare och 

det är var och ens subjektiva uppfattning om hur hen har upplevt och uppfattat nämnda 

processer som framställs och analyseras en tid efter att processerna skett.  

 

 Urval  2.6

 

Urvalet har varit medarbetare och inte chefer, då det var medarbetarnas perspektiv som 

var aktuellt i det här arbetet. Respondenterna arbetade i åtta olika verksamheter inom 

Kalmar Läns Landsting eftersom det var upplevelserna av processerna i sig som 

undersökningen gällde. Att intervjua personer från olika verksamheter har gett en 

variation som är bra vid kvalitativa undersökningar. Förutom att urvalet har varit 

tillsvidareanställda nyanställda som hade varit anställda mellan cirka 5 och 8 månader 

vid undersökningstillfället. så gjordes ett strategiskt urval, vilket enligt Trost (2010) kan 

vara lämpligt för att få en variation bland respondenterna. Det strategiska urvalet har 

bestått av anställda med akademisk eller icke akademisk utbildning, män, kvinnor, 

yngre, äldre samt som nämnts från olika arbetsplatser inom organisationen. Det 

strategiska urvalet har endast syftat till att ge en variation bland respondenterna och har 

därför inte presenterats i detalj eller analyserats. Urvalet har skett genom att centralt 

HR-ansvarig på Kalmar Läns Landsting har tagit fram nyanställda enligt angivna 

kriterier. HR-ansvarig har försäkrat sig om att hen inte har någon personlig kännedom 

om de aktuella respondenterna, samt har förmedlat namnen till mig intervjuaren, för att 

säkerställa att jag inte har någon personlig kännedom om de föreslagna respondenterna. 
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Enligt Trost (2010) kan personlig kännedom på olika sätt påverka utfallet av 

intervjuerna vilket inte är lämpligt. 

 

 Intervjuernas design och genomförande  2.7
 

Intervjun har varit strukturerad i den mening att den behandlat specifika områden 

kopplade till varandra, det vill säga de specifika skeendena; påverkan av olika sorters 

information och erfarenheter tiden före anställning, under rekryteringsprocessen, under 

introduktionsprocessen samt efter en tid som anställd. Jag har deducerat fram frågor ur 

de teorier som har använts i studien. Det har inte funnits några givna svarsalternativ, 

frågorna kan därför enligt Trost (2010) sägas ha varit öppna. Enligt Trost (2010) kan 

intervjuaren välja att inta förhållningssättet att lyssna på respondentens svar utan att 

berätta om egna erfarenheter i intervjun. Jag har velat att respondenterna ska berätta om 

sina erfarenheter och om vad de tycker med så liten påverkan som möjligt från mig. 

Intervjun har således inte varit tänkt att vara ett samtal, utan ett sätt att så långt det är 

möjligt få fram den intervjuades inställning till frågorna med så liten påverkan från mig 

som möjligt. I stort sett samma frågor har ställts till samtliga intervjuade. De intervjuade 

har benämnts respondenter i arbetet. Enligt Esaiasson, Gilljam, Oscarsson och 

Wängnerud (2012) kan frågorna kompletterats med följdfrågor i de fall det behövts för 

att förtydliga svaret, eller om något särskilt intressant framkommit, vilket jag har gjort. 

Intervjun har därför inte varit helt standardiserad. Det har genomförts tio intervjuer och 

varje intervju har tagit ungefär mellan 40 och 60 min. Intervjuerna har skett i nära 

anslutning till respondenternas arbetsplats, för att de ska känna sig bekväma och 

praktiskt enkelt kunna genomföra dem. I den färdiga texten har respondenterna 

benämnts R1-R10. I löpande text benämns de hon eller han. Likaså benämns deras 

chefer i löpande text hon eller han. Benämningarna hon eller han, ska inte tolkas som att 

de stämmer med verkligheten. Ett antal citat har använts i empiridelen i studien. Syftet 

med citaten har dels varit att ge liv åt resultaten, dels att ge transparens gällande studien. 

Eftersom citaten har utgått från transkriberingen har jag i viss mån rättat talspråk till 

mer korrekt svenska, till exempel asså har ändrats till alltså. Jag har dessutom tagit bort 

de hummanden som förekommer i ett samtal. I vissa fall har jag utelämnat ord som har 

kunnat leda till att respondenten identifieras, utan att det har haft påverkan på citatets 

innebörd. I övrigt har jag använt mig av Forskningsrådets forskningsetiska principer 

inom humanistisk-samhällsvetenskaplig forskning (Vetenskapsrådet 2002). 
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 Bearbetning av material 2.8
 

Samtliga tio intervjuer har spelats in efter samtycke från respondenten. Jag har 

transkriberat intervjuerna vilket jag sedan upptäckte var en fördel när jag analyserade 

materialet. Enligt Rennstam och Wästerfors (2015) behöver materialet läsas om flera 

gånger för att kunna delas upp och analyseras. Jag upptäckte att det var nödvändigt att 

göra på det sättet eftersom det var ett omfattande material som behövde studeras, 

analyseras och jämföras ur flera vinklar. Enligt Rennstam och Wästerfors (2015) är det 

inte ovanligt att det kan vara svårt att sortera materialet. Jag upptäckte att det var svårt 

att fullt ut sortera materialet utifrån intervjufrågornas ordning eftersom respondenterna 

ibland besvarade frågorna på fel ställe i intervjun. Jag löste problemet genom att göra 

olika sammanställningar. Utifrån sammanställningarna har jag sökt efter mönster och 

olikheter. Allt empiriskt material kan inte vara med i den färdigställda studien och 

Rennstam och Wästerfors (2015) beskriver vikten av att reducera materialet på rätt sätt 

för att analysen inte ska bli felaktigt vinklad. Utifrån de sammanställningar som jag har 

gjort har jag arbetat för att ge en rättvisande bild av ämnet. Jag har arbetat för att finna 

mönster, men har också hittat några exempel som skiljer sig från övriga och som jag har 

bedömt viktiga att visa. 

 

 Problem  2.9
 

Enligt Trost (2010) är det problematiskt att ställa retrospektiva frågor om upplevelser, 

eftersom respondenternas svar istället talar om hur hen nu uppfattar det som hände då. 

Detta beror på att människor glömmer, att minnen förändras och tolkas på nytt. 

Retrospektiva frågor lämpar sig bäst när intervjuaren vill veta vad som hände. Även när 

vadfrågor ställs kan svaren bli missvisade eftersom relevant information kan ha glömts 

bort av den intervjuade vilket ställer krav på att intervjuaren är uppmärksam och ställer 

följdfrågor. Frågorna bör därför vara konkreta och handla om skeenden och inte om 

åsikter. För att svaren ska bli så rättvisande som möjligt bör de hänga samman med 

händelser som den intervjuade kan knyta an frågan till (Trost 2010). Utifrån vetskapen 

om problematiken med att ställa retrospektiva frågor har jag valt följande 

tillvägagångssätt. Jag har utifrån teorierna knutit frågeställningarna till de fyra 

skeendena tiden före anställning, rekryteringsprocessen, introduktionsprocessen samt 

efter en tid i anställning. Av dessa skeenden är de tre första är tillbakablickande. 
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 Etiska överväganden 2.10
 

Enligt Trost (2010) händer det att begrepp rörande anonymitet och tystnadsplikt blandas 

ihop och ses som synonyma. Respondenterna har inte varit anonyma eftersom jag som 

intervjuare känt till vilka de är. Enligt Trost (2010) innebär löfte om att materialet ska 

vara konfidentiellt att det ska behandlas på så sätt att ingen utomstående ska kunna 

identifiera vem som sagt vad. I den här studien har jag omnämnt respondenterna på 

sådant sätt att läsaren inte ska kunna identifiera dem eller deras arbetsställe. Ett problem 

var att det visade sig vara svårt att intervjua personerna utan att deras närmaste chef fick 

kännedom om det. Intervjuerna har skett på betald arbetstid varför chefen behövt vara 

informerad. Det skulle också kunna ha hänt att arbetskamrater fått veta om att personen 

ifråga har blivit intervjuad då denne kanske har behövt lämna över arbetsuppgifter under 

intervjutillfället. Jag antog att genom att chef och eventuellt arbetskamrater har haft 

kännedom om intervjun skulle respondenten kunna ha besvarat frågorna på något annat 

sätt än vad hen skulle ha gjort annars. Jag har dock fått intrycket att respondenterna har 

svarat öppet och ärligt. Jag har också arbetat för att hantera uttalanden och citat så att 

läsaren inte ska kunna leda dessa till respondenten. 

 

 Teoretisk utgångspunkt 2.11
 

En avsikt har varit att med stöd av teorier om psykologiska kontrakt som innebär 

outtalade förväntningar mellan anställd och arbetsgivare (Rousseau 1995) analysera vad 

som kommit fram vid intervjuerna. Jag har valt att fokusera på den anställdes 

uppfattning även om interaktionen med andra skulle vara intressant att undersöka.   

 

Huvudteorier i studien är som nämnts tidigare teorier om psykologiska kontrakt samt 

teorier kopplade till employer branding. Enligt Rousseau (1995) finns det flera olika 

sorters psykologiska kontrakt baserade på löften, exempelvis underförstått, normativt 

och socialt kontrakt, vilka behandlas längre fram i teoriavsnittet. Psykologiska kontrakt 

innebär kortfattat att det finns oskrivna förväntningar mellan anställd och arbetsgivare. 

Om de oskrivna förväntningarna inte uppfylls har det en effekt på förtroendet mellan 

arbetsgivare och anställd. Psykologiska kontrakt formas av extern information, socialt 

tryck inom organisationen och individens egna tolkningar, förutsättningar och 

konstruktioner (Rousseau 1995).  
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3 Tiden före anställning - Information och dess påverkan   
 

Arbetsmarknaden har blivit alltmer flexibel och människor tycks inte ha samma lojalitet 

till en arbetsgivare som förr. Att tacka ja till att bli anställd hos en viss arbetsgivare är 

ett val som en person av olika skäl gör. Rousseau (1995) beskriver det som att 

anställningen numera är en slags kombination av flexibilitet och förpliktelse, medan det 

förr i tiden endast var förpliktelse. Att ha ett fritt val att bli anställd är något som leder 

till ökad motivation och produktivitet. Att ingå i ett kontrakt innebär att båda parter 

väljer att ge upp en del av sin frihet genom det som avtalas samtidigt som det ger något 

i utbyte. En person eller part ingår i ett kontrakt för att denne ser det som fördelaktigt, 

att vinsten är större än förlusten. Varje förändring som sker efter att kontraktet har 

ingåtts och som leder till en försämring för individen ses naturligt som något negativt av 

denne (Rousseau 1995). Ett kontrakt handlar därför om att ge och att ta. Ett kontrakt 

handlar om ömsesidigt förtroende och löfte om framtida beteende. Men det är inte alltid 

klart vad det löftet verkligen innebär. Rousseau (1995) menar att alla kontrakt i grund 

och botten är psykologiska, med vilket menas att innebörden inte är given, utan beror på 

hur kontraktet uppfattas. Parter som ingår samma kontrakt från varsitt håll, kan uppfatta 

betydelsen av det på olika sätt.  

 

 The implied contract- det underförstådda kontraktet 3.1
 

Ett av de psykologiska kontrakten som Rousseau (1995) beskriver är the implied 

contract, det underförstådda kontraktet. Kontraktet innefattar de uppfattningar som 

utomstående har om vad som gäller mellan en organisation och dess anställda. 

Utomstående är exempelvis allmänheten och möjliga arbetssökande. Det underförstådda 

kontraktet är en del av organisationens image utåt, och speglar de förväntningar som 

utomstående har utifrån vad de uppfattar att organisationen representerar (Rousseau 

1995). Rousseau (1995) beskriver att samma företeelse kan få olika betydelse inom och 

utom en organisation eftersom informationen utanför organisationen är begränsad. I 

samhället kan dessutom finnas en annan referensram än inom organisationen för vad 

som anses som rättvist och vilka värderingar som bör gälla, grundat på personliga 

åsikter men även på lagstiftning (Rousseau 1995). Det är därför möjligt att personer 

som anställs upplever en skillnad mellan sina egna förväntningar innan anställning och 

den verklighet inom organisationen som de upplever efter en tid som anställda. 
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 Informationskällor 3.2

 

Information om en arbetsgivare kan komma dels från arbetsgivaren själv, dels från 

utomstående källor. Kanar, Collins och Bell (2010) har forskat kring vilken påverkan 

information har på mottagarna innan en organisation aktivt rekryterar. Generellt sett 

framstår det som att negativ information från utomstående källor, tidigt i rekryterings- 

och arbetssökarprocessen har starkt inflytande på de sökandes intryck. Den uppfattning 

som allmänhet och arbetssökande har tidigt i sin urvalsprocess gällande hur attraktiv de 

tycker en organisation är i egenskap av arbetsgivare baseras till stor del på allmänna 

intryck och en liten mängd information (Kanar, Collins & Bell 2010). Forskningen visar 

att när människor exponeras för negativ information om en organisation så har den 

större påverkan på en arbetsgivares attraktionskraft än vad positiv information har.  Det 

har också visat sig att negativ information från utomstående källor har större betydelse 

för allmänhet och arbetssökande än positiv information som organisationen själv 

förmedlar (Kanar, Collins & Bell 2010). 

En anledning till den negativa informationens stora betydelse är att människor är vana 

vid och förväntar sig positiv information både från bra och mindre bra arbetsgivare som 

vill rekrytera. I den mån negativ information förmedlas tjänar den ett viktigt syfte för 

den arbetssökande gällande att kategorisera arbetsgivaren. Forskning visar att negativ 

information kan vara sällsynt i media (Kanar, Collins & Bell 2010).  

 

Kanar, Collins och Bell (2010) menar att negativ information är mer djupgående och 

beskrivande än positiv information och sätter djupare minnesspår hos människor 

eftersom den bearbetas mer kontrollerat. Att informationen är djupgående gör det därför 

lättare för allmänheten att bilda sig en uppfattning utifrån den. Eftersom människor i 

allmänhet ofta har en begränsad kunskap om organisationen behövs den mer 

djupgående informationen som stöd i urvalsprocessen, därav får negativ information 

större betydelse än positiv (Kanar, Collins & Bell 2010). 

Organisationer kan inte hindra allmänhet och arbetssökande från att exponeras från 

negativ information och behöver därför hitta sätt att mildra effekterna av extern negativ 

information, eftersom informationen kan ha ett skadligt inflytande på ett företags 

förmåga att attrahera sökande. De attityder som människor har fått utifrån negativ 

information har ofta formats innan organisationen aktivt rekryterar (Kanar, Collins & 

Bell 2010). 
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Van Hoye (2014) beskriver att en aspekt av den information som kan komma en person 

till del innan ansökan ens är aktuell, är vad personen får höra av andra såsom vänner, 

bekanta och familj. Det handlar till exempel om vad som sägs om en organisation vid 

informella samtal och det kan vara både positiv och negativ information. Det är vanligt 

att en person som tänker söka arbete ber andra om råd.  Den här mer informella 

informationen är helt fristående från den som kommer från organisationen eller från 

rekryteringsfirmor (Van Hoye 2014). 

 

Eftersom information som kommer från källor utanför organisationen inte speglar 

organisationens egna intressen anses de vara mer trovärdiga av mottagaren. Den kan 

därför accepteras som en grund för att lösa ett problem exempelvis gällande valet att 

söka eller inte söka ett arbete. Den här typen av informell information kan förmedlas i 

ett verkligt samtal men också genom social media vilket blivit alltmer vanligt. 

Forskning visar dock att människor i allmänhet anser det verkliga samtalet vara mer 

trovärdigt än social media (Van Hoye 2014). 

 

När det kommer till redan anställda visar forskning att de ofta framför en positiv bild av 

organisationen där de är anställda och av sin arbetsgivare som sådan, samt 

rekommenderar arbetsplatsen. Teoretiska modeller framför att personer som fått 

information fattar sitt beslut utifrån vad de bäst kommer ihåg, och det antas att den 

negativa informationen är lättast att minnas. Alternativt är det trovärdigheten hos 

informationskällan som har störst påverkan på beslutsfattandet. Oavsett vilket har 

informell information en påverkan på en organisations attraktivitet (Van Hoye 2014). 

 

 Offentliga organisationer – vården - en särskild roll i media. 3.3

 

Den svenska vården granskas ofta i media, med all rätt utifrån demokratiska rättigheter 

och svensk lagstiftning. Anställda omfattas av meddelarfrihet gällande missförhållande.  

Inte sällan är den mediala granskningen gjord utifrån negativa händelser och det 

positiva lyfts inte fram lika ofta. Att vården röner ett stort medialt intresse grundas 

bland annat i att människors ökade engagemang och medvetenhet leder till ökade 

förväntningar och krav på vården. Olika jämförelser redovisas offentligt med avsikten 

att stärka patienters ställning. Det finns dessutom motstridiga intressen mellan olika 

intressenter vilket påverkar framställningen i media. Den uppmärksamhet som företag 
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och organisationer får i media borde även ha en påverkan ur perspektivet 

arbetsgivarevarumärke då forskare framhåller att en organisations externa framställning 

har betydelse för dess framgång (Dellve, Wramsten Wilmar, Jacobsson & Ahlborg 

2014). 

 

 Användningsområde av ovanstående teoridel och frågeställningar  3.4

 

Utifrån ovanstående teoridel vill jag ta reda på vilken sorts information respondenten 

har lagt på minnet. Stämmer det att man bäst kommer ihåg det som är negativt? Har 

utomstående källor större trovärdighet hos respondenten än vad arbetsgivaren har i ett 

tidigt skede? Stämmer det att man i regel inte vet så mycket om arbetsgivaren innan 

man söker arbete? Om personen kände någon som redan var anställd hos arbetsgivaren, 

har denne påverkat respondentens inställning i någon riktning? Stämmer det att redan 

anställda oftast framför positiva åsikter? Jag vill också veta hur media, både 

nyhetsmedia och social media har påverkat respondentens inställning till arbetsgivaren 

eftersom offentliga organisationer relativt ofta förekommer i media. Den slutliga frågan 

är hur respondenten vägt samman ovanstående och vad som avgjorde att hen sökte 

arbete hos den aktuella arbetsgivaren. Syftet med frågorna är att ta reda på vilken 

inställning respondenten hade till arbetsgivaren innan anställning och vad som 

påverkade den inställningen.  

 

4 Empiri och analys: Tiden före anställning -information 
och dess påverkan 
 

Rousseau (1995) beskriver det underförstådda kontraktet som organisationens image 

utåt och att människors uppfattning om organisationen är en avspegling av vad de 

tycker att organisationen representerar. Kanar, Collins och Bell (2010), påvisar att 

negativ information har en större effekt på människors inställning än vad positiv 

information har genom att den sätter djupare minnesspår. Ett landsting är en 

organisation som de flesta naturligt kommer i kontakt med på något sätt. Därför var det 

relevant att fråga respondenterna om vilka erfarenheter de haft av organisationen innan 

de blev anställda, om det var positivt eller negativt. De hade kanske egen erfarenhet 

eller personer i sin närhet som delat med sig av sin.  Svaren blev blandade, det var både 

positiva och negativa erfarenheter. Samtliga respondenter framförde dock att dessa 
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erfarenheter inte hade påverkat deras tankar om att söka arbete hos organisationen. 

Respondenternas svar var nyanserade och inte i enlighet med teorin som säger att 

negativ information har större effekt än positiv. En möjlig förklaring till det kan vara att 

flertalet respondenter kände personer som redan var anställda inom organisationen 

vilket nämns längre fram i det här avsnittet. 

 

Respondenternas nyanserade förhållningssätt kan exemplifieras med följande citat:  

 

”Jaa alltså man tänker ju mycket på vården generellt idag. Det är långa köer. Det 

har väl inte så jättegott rykte i att man får den här personliga vården, tänker jag 

som själv är patient på vårdcentraler och har familj och vänner. Men i och med 

att jag inte kände nån som jobbade inom landstinget innan… så mina 

förväntningar var väl ändå att… alltså jag har inte reflekterat så mycket över det 

egentligen. Utan det var mer att det var en trygg miljö, en stor organisation och 

liksom man kanske ändå fick tid på sig att lära sig sitt yrke” (Respondent 7). 

 

”Sen har man hört andra som har sagt att nä landstinget kan du inte jobba på 

de… ingenting jag har hört härifrån har ju kunnat påvisa att det verkligen är så, 

utan det är hörsägen, och någon har fått för sig någonting, alltså inte folk som 

jobbar här, utan folk på andra arbetsplatser kan ha en uppfattning om hur det är 

på landstinget” (Respondent 9). 

 

Offentliga organisationer har en särskild roll i media, där de ofta blir kritiskt granskade 

(Dellve, Wramsten Wilmar, Jacobsson & Ahlborg 2014). Van Hoye (2014) menar att 

information som kommer från källor utanför organisationen har högre trovärdighet än 

den som ges av organisationen själv då den inte speglar organisationens egna intressen. 

Samtliga respondenter har visat ett relativt distanserat förhållningssätt både till 

traditionell nyhetsmedia och social media. Även detta skulle kunna relateras till att de 

flesta respondenterna kände personer som arbetade i organisationen. Det skulle delvis 

kunna bero på att frågan besvaras i efterhand då de redan var anställda och hade en 

annan inblick i organisationen. Både distansen till media och inblicken i organisationen 

påvisas genom följande citat. Citatet är respondentens svar på frågan om hur det som 

framförs i media har påverkat honom.  

 

” Nämen det framförallt man får höra, och det som man har märkt själv när man 

jobbar, det är ju framförallt bristen på personal såklart. Att det är stressigt för alla 

kategorier, och det märker man ju när man jobbar själv också, men det är väl 

inget som har gjort att jag inte vill jobba här så att säga. Utan… men man märker 

ju att det är svårt att lösa personalbristen ibland. Och det är en del som är väldigt 

stressade till och från, helt enkelt. Så utåt sett så är det såklart negativt för 
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patienter kan jag tänka mig, kanske är de osäkra på att dom får den vård som 

dom behöver så att säga, och till viss del stämmer det väl det också” (Respondent 

4). 

 

Flera av respondenterna beskrev ett ointresse för medias rapportering om vården, 

oavsett vilket yrke de hade, vilket kan exemplifieras genom följande citat:  

 

” Det där är väl jag en usel person att fråga om. För att jag har faktiskt inte följt 

det så mycket i och med att jag inte arbetat inom landstinget. Alltså det är väl 

kanske nu i framtiden som jag kommer titta lite på det. Men jag har aldrig varit… 

inte så intresserad som person, och när det är nånting så byter jag oftast kanal” 

(Respondent 2). 

 

Van Hoye (2014) beskriver dels att redan anställda ofta framför en positiv bild av 

organisationen/arbetsgivaren dels att trovärdigheten hos informationskällan har störst 

betydelse för hur den uppfattas av informationsmottagaren. Vid intervjuerna har det 

framkommit att endast en av de tio respondenterna inte hade gjort praktik eller hade 

vänner och bekanta som var anställda inom organisationen innan de sökte arbete där.  

Jag bedömer det som troligt att vänners omdömen kan ha högre trovärdighet än andra 

källor. Det visade sig att av de sju som hade vänner som var anställda inom 

organisationen framhöll fem respondenter endast de positiva intryck de fått av sina 

vänner. De båda andra respondenterna utmärkte sig genom att ta upp både positiva och 

negativa intryck:  

 

” Så man har både hört att dom trivs och att det är en bra arbetsplats. Man har 

hört att det är fruktansvärt, och att man bara ska därifrån, att det är stressigt och 

att det är sämre betalt än inom kommunen. Men för mig allmänt så har jag haft 

positiva vibbar. Jag har aldrig tänkt att det skulle vara negativt på något vis utan 

både när jag själv har varit här som patient har jag blivit bra bemött och så, och 

sen från större delen av dom jag känner som jobbar inom vården, så har det varit 

faktiskt bra. Folk trivs” (Respondent 2). 

 

” Jag har inte hört något dåligt, inte något jättebra.  Nej men de sa väl att det var 

bra kollegor och bra chefer, och så dåliga lönevillkor” (Respondent 10). 

 

Enligt Kanar, Collins och Bell (2010) förväntar sig människor att både bra och mindre 

bra arbetsgivare sänder ut positiv information för att attrahera möjliga arbetssökande. 

Därför lägger människor mindre vikt vid organisationers egen information vilket 

bekräftas av intervjusvaren. Flertalet respondenter berättade att de inte tyckte sig ha lagt 

någon större vikt vid organisationens egen marknadsföring. De framhöll istället den 
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information som de hade fått från sina vänner och bekanta som redan var anställda. 

Några av de intervjuade hade lagt märke till organisationens egna inlägg på Facebook, 

Instagram och Youtube, vilka de sa att de hade uppfattat som positiva. Gällande 

organisationens egna policies och riktlinjer framkom vid intervjuerna att de flesta 

respondenterna inte aktivt läste dessa. Följande citat får illustrera en respondents intryck 

av social media:  

”Det finns ett Instagramkonto med landstinget i Kalmar. Jag har för mig att jag 

kikade in på det, för att se lite personalen, eller så. Det kan ju säga rätt mycket, 

en bild på personalen, så där såg man väl några bilder. Jamen det känns som 

gemenskap i alla fall ” (Respondent 8). 

 

Sammanställningen nedan beskriver respondentens egen erfarenhet samt hens vänners och 

familjs erfarenhet av organisationen /arbetsgivaren innan respondenten sökte arbete.   

 

Respondent Egen erfarenhet av 

organisationens tjänster eller som 

arbetsgivare 

Vänner/familj erfarenhet av 

organisationens tjänster 

Hade 

vänner/bekanta 

som var anst. 

1  arbetsgivaren positiv  ingen särskild erfarenhet nej 

2  organisationens tjänster positiv ej svar flera både 

positiva och 

negativa 

3  organisationens tjänster positiv 

och negativ 

ingen särskild erfarenhet en positiv 

4  ingen särskild erfarenhet ja positiv en positiv 

5  neutral ja neutral flera positiva 

6  organisationens tjänster positiv ingen särskild erfarenhet en neutral 

7  arbetsgivaren både positiv och 

negativ 

ja negativ  nej 

8  ingen särskild erfarenhet ja både positiv och negativ nej 

9  ej svar ja både positiv och negativ flera positiva  

10  organisationens tjänster positiv ja positiv flera både 

positiva och 

negativa 
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 Delsammanfattning: Tiden före anställning - information och dess 4.1
påverkan  
 

 
 

Respondenterna beskrev att de hade en nyanserad bild både av traditionell medias och 

social medias rapportering om organisationen innan de sökte arbete där. Flera av 

respondenterna beskrev att de hade uppfattat både negativ och positiv information. 

Några av respondenterna beskrev att de i viss mån hade lagt märke till organisationens 

egna inlägg på Facebook, Youtube och LinkedIn och uppfattat det positivt. De flesta av 

respondenterna hade egen erfarenhet av organisationens tjänster eller hade 

familjemedlemmar som hade erfarenhet. Trots att vissa av erfarenheterna var både 

positiva och negativa hade det inte haft någon negativ inverkan på respondenternas vilja 

att söka arbete hos organisationen enligt dem själva. Den information som tycks ha 

påverkat respondenterna mest var den som de hade fått genom vänner och bekanta som 

redan var anställda inom organisationen, även i de fall informationen var blandat 

negativ och positiv. 

 

5 Rekryteringsprocessen - Det uppfattade värderbjudandet 
och trovärdighet  

 
 Anställningsintervjun, möjlig marknadsföring för både sökande 5.1

och organisation. 

 

Tsai och Huang (2014) beskriver att förutom att vara en urvalsprocess är anställnings-

intervjun ett tillfälle för en organisation att lyfta fram dess positiva sidor i syfte att 

marknadsföra sig gentemot den arbetssökande. Forskning om impression management 

(IM) har dock mest berört hur den sökande vill visa sin bästa sida gentemot arbets-

givaren. IM handlar om att skapa och behålla en identitet. Det handlar om att framstå på 

det sätt som man själv vill (Tsai & Huang 2014). 

 

Tsai och Huang 2014 beskriver vidare att anställningsintervjun är ett tillfälle där både 

organisation och den sökande gör ett val, får ett intryck av respektives attraktivitet ur ett 
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arbetsperspektiv. Hur positiv den sökande blir till arbetsgivaren beror bland annat på lön 

och vilka möjligheter som finns inom arbetet såsom utveckling och om arbets-

uppgifterna är intressanta. Men vid intervjutillfället spelar det också roll om den som 

intervjuar inger förtroende. Det finns lite forskning gällande vad som gör att 

intervjuaren framstår som trovärdig för den intervjuade. Det framstår dock som att det 

skulle kunna vara en möjlighet för intervjuare att använda bestämda IM-tekniker (Tsai 

& Huang 2014). 

 

 Employer branding och dess värdeerbjudande – trovärdighet 5.2

 

För att kunna attrahera tänkbara och befintliga anställda så behöver arbetsgivaren ha ett 

värderbjudande till dem, (employer value proposition förkortat EVP). Värdeerbjudandet 

är ett konkurrensmedel i konkurrensen om arbetskraften och ska särskilja sig från andra 

arbetsgivares för att ge orsak till personer att välja att söka arbete hos eller arbeta kvar 

hos den aktuella arbetsgivaren. Förutom att särskilja sig från andras erbjudande och vara 

attraktivt för anställda och möjliga framtida anställda behöver värderbjudandet vara sant 

och äkta för att vara en framgångsfaktor i konkurrensen. Att ett värdeerbjudande är sant 

och äkta innebär att det som utlovas verkligen uppfylls och att det också uppfattas så av 

den anställde (Parment & Dyhre 2009).  

 

Framgångsrika arbetsgivare har god kännedom om hur deras EVP uppfattas. Ett första 

steg för arbetsgivaren att skaffa sig den kännedomen och i förlängningen hitta verktyg 

att utveckla sitt EVP är att förstå hur de redan anställda uppfattar arbetsgivaren, att 

förstå den interna identiteten, och om de interna uppfattningarna stämmer överens med 

det externa erbjudandet samt med ledningens ambitioner (Johansson 2015). Det blir 

således svårt att klara konkurrensen om man som arbetsgivare inte är insatt i detta.  

Oavsett hur bra värdeerbjudande en arbetsgivare har, så är det ändå de anställdas 

personliga inställning och uppfattning som avgör eftersom de i egenskap av anställda 

blir ambassadörer för sin arbetsplats. I samhället idag finns stora möjligheter att sprida 

information, via nyheter social media med mera, vilket innebär att det råder relativt hög 

grad av transparens (Parment & Dyhre 2009).  
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 Användningsområde av ovanstående teoridel och frågeställningar  5.3
 

Utifrån ovanstående teoridel vill jag få kännedom om på vilket sätt arbetsgivaren har 

fångat respondentens uppmärksamhet för att hen ska välja att söka arbete där samt vad 

hen särskilt lade märke till. Jag vill få kunskap om respondentens upplevelse av 

rekryteringsprocessen, främst intervjun för att förstå om, och hur processen har påverkat 

inställningen till arbetsgivaren. Jag vill förstå om och i så fall på vilka sätt har 

arbetsgivaren lyckats förmedla en positiv bild av sig själv? Vilka förväntningar har 

väckts hos respondenten? Vad avgjorde att respondenten tackade ja till tjänsten? 

 

6 Empiri och analys: Rekryteringsprocessen - Det 
uppfattade värderbjudandet och trovärdighet  

 
Enligt Parment och Dyhre (2009) har en organisations värdeerbjudande till möjliga 

anställda stor betydelse för dess attraktivitet. Värdeerbjudandet kan förmedlas på olika 

sätt, genom media, organisationens egna information, och vid anställningsintervjun. 

Enligt Tsai och Huang (2014) är anställningsintervjun ett tillfälle för arbetsgivaren att 

marknadsföra sig gentemot den arbetssökande där intervjuarens trovärdighet har 

betydelse.  

 

Kalmar Läns Landsting beskriver på sin hemsida erbjudande om meningsfullt och 

utvecklande arbete. Landstinget beskriver sina förväntningar på de anställda och vad de 

i sin tur kan förvänta sig av organisationen. Arbetsgivarens värdeerbjudande till 

anställda är: 

 ” Utvecklas och aktivt bidra till att utveckla verksamheten. Arbeta med 

kompetenta och engagerade medarbetare som är stolta över sin arbetsplats. 

Kompetensutveckling utifrån verksamhetens behov. Arbeta med förbättringar i 

teori och praktik. Dela ett öppet arbetsklimat och gott bemötande. Arbeta med 

moderna metoder och teknik. Arbeta på en hälsofrämjande arbetsplats.Ett 

meningsfullt arbete – varje dag!” (Landstinget Kalmar 2018).  

 

Landstingets förväntningar på anställda är enligt hemsidan:  

”Ta ansvar och nå goda resultat. Aktivt söka den information du behöver för att 

utföra ditt arbete. Delta i förbättringsarbetet Varje dag lite bättre. Samarbeta över 

yrkes- och funktionsgränser. Verka för ett öppet, engagerat och kunnigt 

medarbetarskap.Arbeta för vår vision om ett friskare, tryggare och rikare liv!” 

(Landstinget Kalmar 2018). 

 

http://www.ltkalmar.se/forskning-och-forbattring/kvalitet-och-forbattringar/
http://www.ltkalmar.se/forskning-och-forbattring/kvalitet-och-forbattringar/
http://www.ltkalmar.se/for-vardgivare/folkhalsocentrum/halsoframjande-arbete/
http://www.ltkalmar.se/forskning-och-forbattring/kvalitet-och-forbattringar/forbattringsarbete/varje-dag-lite-battre/
http://www.ltkalmar.se/forskning-och-forbattring/kvalitet-och-forbattringar/forbattringsarbete/varje-dag-lite-battre/vardegrund/
http://www.ltkalmar.se/forskning-och-forbattring/kvalitet-och-forbattringar/forbattringsarbete/varje-dag-lite-battre/vardegrund/
http://www.ltkalmar.se/om-landstinget/
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När det kommer till värdeerbjudandet så är det enligt Parment och Dyhre (2009) ändå 

de anställdas personliga uppfattning som till stor del avgör attraktiviteten hos 

arbetsgivaren. De redan anställda är ambassadörer för sin arbetsplats. Som nämnts i 

föregående empiridel har samtliga respondenter framfört att de inte anser att media haft 

någon stor inverkan på deras inställning till arbetsgivaren. När de har beskrivit vilka 

förväntningar de hade på arbetsgivaren innan de sökte arbete, så beskrev 6 av 

respondenterna att mycket av förväntningarna grundades på vad de fått veta av de 

vänner och bekanta som redan var anställda inom organisationen. För sju av 

respondenterna grundades förväntningarna delvis på egna erfarenheter från exempelvis 

praktik, information som de fått inom utbildning, eller genom egen erfarenhet av 

liknande arbetsgivare. 

 

När det gäller positiva förväntningar så har respondenterna övervägande framfört; att få 

arbeta i team, gott samarbete och bra kollegor, följt av att få använda sin kompetens, ha 

varierande arbetsuppgifter, att få utvecklas i arbetet samt bra chefer och en trygg 

arbetsgivare. Respondenterna nämnde också att få arbeta utan stress.  

När det gäller negativa förväntningar framfördes stress, personalbrist och dåliga 

lönevillkor.  

Avgörande för att respondenterna sökte arbete hos organisationen var förväntningar på 

att få arbeta i team och god sammanhållning, få möjlighet till egen utveckling, arbeta 

hos en trygg arbetsgivare, närhet till chefer, helt privata skäl och yrket i sig. Som 

nämnts i föregående empiridel så har flertalet av respondenterna fått mestadels positiv 

information från vänner och bekanta som redan var anställda inom organisationen Det 

märktes i intervjusvaren att uppmuntran och information från vänner och bekanta hade 

stor betydelse för flera av respondenterna. Samtliga respondenter utom en hade på olika 

sätt kontakt med organisationen innan de sökte arbete där. Några tog själva kontakt med 

landstinget innan det fanns någon tjänst att söka, ett par personer hade praktik där, och 

ett par personer blev tipsade av vänner att det fanns lediga tjänster. 

 

Följande citat belyser vad respondenterna sa var avgörande orsaker till varför de sökte 

arbete hos organisationen: 

 

”Jo flera kompisar [arbetar inom landstinget, kompisar eller bekanta får jag väl 

säga…Så innan jag sökte så talade hon ju väldigt gott om landstinget för 

mig…att hon trivdes väldigt bra. Att det var bra arbetsuppgifter, och det skulle 
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passa mig…variation. Så sen så kom det ut en tjänst och då sökte jag den” 

(Respondent 5). 

”Så att det har inte så mycket egentligen med arbetsgivaren att göra, det handlar 

mer om vad jag är intresserad av och så” (Respondent 10). 

” Det är att jag tycker också om att arbeta i team. Jag tyckte det lät spännande, 

med allt det här att man fick utveckla, alltså att man fick lära sig nya grejer” 

(Respondent 2). 

 

På frågan om vad som varit avgörande för att respondenten tackade ja till arbetet så var 

de mest nämnda orsakerna yrket som sådant, kännedom om chefen och det intryck som 

chefen gav vid intervjutillfället samt kännedom om kollegor. Nio av tio respondenter 

beskrev att den eller de personer som genomfört anställningsintervjun/intervjuerna hade 

gjort gott intryck, vilket exemplifieras genom följande citat: 

 

”Jag tyckte att dom gjorde det väldigt bra. Det första jag tänkte på var ju att hon 

verkar vara en bra ledare. … Jag visste inte så mycket om hela landstinget. Det 

här var ju min [arbetsplats] chefen jag träffade och jag tyckte hon gjorde det 

väldigt bra” (Respondent 2). 

 

”Nämen det var ju att hon pratade för landstinget, vad landstinget gemensamt har 

för riktlinjer och så… Så att det inte bara var liksom den arbetsplatsen det gällde, 

utan vad som gäller liksom helt generellt allmänt, tyckte jag…  Så då fick jag en 

positiv bild, för att det mötet var bra” (Respondent 1). 

 

”Det gick bra, det kändes väl förberett och professionellt om man ska säga det 

så… Pålästa och väl förberedda” (Respondent 5). 

 

 Delsammanfattning: Rekryteringsprocessen - Det uppfattade 6.1
värderbjudandet och trovärdighet  
 

 
 

Respondenterna beskrev att avgörande orsaker till varför de valde att söka arbete, var 

förväntningar på samarbete och kollegor, få använda kompetens, utvecklas, ha 

varierande uppgifter och bra chefer och en trygg arbetsgivare. Vissa av förväntningarna 

stämmer överens med organisationens värdeerbjudande, såsom att få utvecklas och 

använda sin kompetens. Några av respondenterna nämnde också negativa förväntningar 

som stress, låg lön och personalbrist. Utmärkande var att flertalet respondenter hade 
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vänner och bekanta som redan var anställda, och att flertalet respondenter själva 

kontaktat arbetsgivaren innan det fanns någon tjänst att söka. Respondenterna överlag 

med något undantag, beskrev att de hade fått ett gott intryck av arbetsgivaren vid 

anställningsintervjun, och att det var bidragande till att de sedan tackade ja till 

erbjudande om arbete. 

 

7  Introduktionsprocessen - Relationer och förtroende  
 

Som nämnts i inledningen av den här studien, visar forskning av Caldwell och Peters 

(2018) att introduktionsprocessen är en stor möjlighet att skapa en god relation mellan 

nyanställd och arbetsgivare men att arbetsgivare inte tillvaratar denna möjlighet 

tillräckligt väl eftersom arbetsgivarens fokus ofta ligger på annat organisatoriskt arbete 

och organisationens resultat. Introduktionen är en möjlighet till att skapa ett förtroende 

mellan nyanställd och arbetsgivare. Genom att förtroende skapas ökar möjligheterna för 

båda parter att lyfta fram respektive oskrivna och outtalade förväntningar på varandra 

(Caldwell & Peters 2018). Hur väl förväntningarna uppfylls under introduktionen har en 

effekt på förtroendet mellan anställd och arbetsgivare (Caldwell & Peters 2018). Vilket 

ger konsekvenser för det fortsatta samarbetet och den anställdes inställning till 

arbetsgivaren.  

 

 Onboarding och socialisering 7.1
 

Klein, Polin och Sutton (2015) skiljer på begreppen onboarding och socialisering. 

Socialisering kan ske inom den anställde och pågår under hela anställningstiden 

innebärande att socialisera sig på arbetsplatsen, där den anställde själv kan vara aktiv 

genom egna initiativ. Den nyanställdes egna aktiviteter såsom att söka information och 

känna av den nya arbetsplatsen har stor betydelse för socialiseringsprocessen.  

Onboarding innebär de ansträngningar som organisationen gör för att stödja anställda 

att socialiseras in i arbetsgruppen/organisationen i samband med att de börjar sin 

anställning.  

 

Klein, Polin och Sutton (2015) har påvisat att det kan finnas en skillnad mellan vad 

organisationer upplever sig erbjuda gällande onboardingprocessen och vad de anställda 

själva upplever.  Skillnaderna i upplevelse kan enligt forskningen bero på strukturella 

problem som att processen inte följs på samma sätt av olika chefer och arbetsställen 
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inom organisationen, eller att anställda glömt vad de har upplevt. I forskningen 

framkom att nyanställda uppskattar att ha en mentor. Forskningen visade också att hur 

den nyanställde välkomnades till arbetsplatsen var viktigt, och att organisationer 

behöver vara väl medvetna om detta.  Likaså visar forskningen att det är en fördel om 

organisationen har formella rutiner för onboarding för att underlätta socialiserings-

processen. Att organisationer kan tänka över när i tiden onboarding är lämpligt eftersom 

helt nyanställda har mycket att tänka på, samt att det kan vara fördelaktigt med flera 

alternativa rutiner (Klein, Polin & Sutton 2015). 

 

 Skapandet av psykologiska kontrakt 7.2
 

De outtalade förväntningarna kan kopplas till hur psykologiska kontrakt skapas.  

Rousseau (1995) menar att människor skapar egna mentala modeller baserade på 

subjektiva uppfattningar. De mentala modellerna har betydelse för var och ens tolkning 

av kontrakt vilket leder till att två personer eller två grupper som är med om samma 

upplevelse kan tolka den olika. Att förståelsen av kontrakten grundas på mentala 

modeller har samband med att människor söker och processar information på ett 

osammanhängande sätt (Rousseau 1995). 

Sökande och processande av information som leder fram till kontraktsskapande, sker 

vanligen vid de tillfällen då man ställs inför nya situationer exempelvis vid 

anställningstillfället. De kontrakt som skapats avbryts bara av en tydlig signal att de ska 

avbrytas. Detta kan leda till att en grupp anställda bestående av personer anställda vid 

olika tillfällen har olika uppfattningar om vad kontraktet innebär för dem (Rousseau 

1995). Rousseau (1995) lyfter fram att forskning har påvisat att de organisatoriska 

förutsättningar som råder vid anställningstillfället har betydelse för anställdas tolkning 

av kontraktet, det vill säga av vad som gäller. Anställda tenderar att hålla fast vid det 

som gällde vid just deras anställningstillfälle, vilket kan leda till att nyanställdas 

tolkningar ligger närmare det som är aktuellt och närmare chefens tolkning. De personer 

som varit anställda längre tenderade att hålla fast vid de förutsättningar som gällde när 

de blev anställda och mer förlita sig på invanda rutiner och erfarenhet (Rousseau 1995).  
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 Användningsområde av ovanstående teoridel och frågeställningar  7.3
 

Utifrån ovanstående teoridel vill jag ta reda på vad som hände vid introduktionen för att 

kunna koppla det till förväntningar och till förtroende. Jag tycker det är relevant att ta 

reda på var fokus låg i samband med introduktionen, kopplat till relationsskapande.  

 

8 Empiri och analys: Introduktionsprocessen - Relationer 
och förtroende  
 

Caldwell och Peters (2018) påtalar introduktionsprocessen som en stor möjlighet att 

skapa en god relation mellan nyanställd och chef/arbetsgivare, som ett tillfälle att skapa 

en grund för förståelse för varandra, förtroende och gott samarbete.  

Samtliga respondenter framförde att introduktionen hade ett stort praktiskt fokus. Även 

om alla utom två beskrev att de har haft en bra introduktion, så beskrev endast tre av 

respondenterna att de upplevde chefen/arbetsgivaren som aktiv i relationsskapandet. De 

övriga lyfte fram relationen till kollegor och det egna ansvaret. Följande citat illustrerar 

svaren på frågan om hur aktiv chefen/arbetsgivaren varit i relationsskapandet med den 

nyanställde under introduktionstiden.  

 

”I början tyckte jag ju det, då på anställningsintervjun och dom efterföljande 

samtalen. Lite dålig tycker jag han har varit på det” (Respondent 6).  

 

”Jomen det är klart jag pratade ju ändå ganska mycket med chefen i början 

också... Men sen så var det väl framförallt att man byggde upp med kollegorna så 

att säga. Hon jag gick introduktion jag gick med var ju jättebra. Hon hade ju koll 

på allt. Just där och då så var det väl inte att jag sökte nån speciell kontakt med 

chefen heller, utan jag fokuserade absolut på kollegor” (Respondent 4). 

”Det var väl rätt så dåligt. Om du tänker på arbetsgivaren och just relationen. 

Man är ju inte… det är hej hej o välkommen, och sen är det ju faktiskt 

arbetstagarna, dom anställda som…kollegorna. Arbetsgivaren gör inte … utan 

det är kollegorna” (Respondent 2). 

 

Enligt Rousseau (1995) skapas psykologiska kontrakt utifrån människors egna 

tolkningar. Under introduktionstiden börjar de nyanställda få en uppfattning om hur 

organisationen fungerar, de tolkar den. Som nyanställd söker man oftast mer 

information än vad man gör senare, när man blivit van. Den eller de personer som 

introducerar borde ha en viss påverkan på tolkningen. Eftersom kollegerna är de som 

tycks ha störst ansvar i introduktionsprocessen utifrån vad som framgått i intervjuerna 
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kan de ha stor påverkan. Följande citat får illustrera en av uppfattningarna hos de 

nyanställda:  

 

” Jaa alltså arbetsgivaren har inte varit så mycket inblandad, inte så tycker inte 

jag, utan jag har ju försökt anpassa mig efter dom jag jobbar med och har försökt 

förstå dynamiken i alltså samarbeten och sånt där” (Respondent 7). 

 

Eftersom tidigare forskning (Rousseau 1995) har visat att en nyanställds uppfattning om 

vad som gäller i organisationen kan ligga närmare det som är aktuellt för 

organisationen, än deras uppfattning som har arbetat längre på arbetsplatsen, skulle det 

kunna vara värdefullt med en större delaktighet från chefens sida. Den nyanställdes 

förväntningar på arbetsplatsen skulle eventuellt kunna få sig en törn beroende på de 

uppfattningar som råder i arbetsgruppen. Där kan chefen ha en viktig roll.  Klein, Polin 

och Sutton (2015), lyfter fram vikten av onboarding, att chefen/arbetsgivaren stödjer 

socialiseringsprocessen. Socialiseringsprocessen kan även kopplas till normativa 

kontrakt (Rousseau 1995) som behandlas i nästa teoridel, gällande hur normer formas i 

en arbetsgrupp. Ett par av respondenterna beskrev hur de formade sin egen uppfattning 

under introduktionen. Första citatet handlar om hur respondenten såg på att han 

introducerats av flera kollegor istället för att ha en mentor:  

 

”Men jag ser nog det positiva i det. Risken är ju att om man bara har en person så 

trivs man inte med den, tycker inte deras arbetssätt är bra, så kan det ju skära sig 

ordentligt. Men nu får man ju, eftersom man har många olika, så kan man ta del 

av; men det här tyckte jag var bra hos den personen, det här tyckte jag var bra hos 

den personen, det tyckte jag var dåligt och sådär liksom, och då kan man plocka 

lite som man vill, så det tycker jag egentligen är positivt men det är lite hur man 

är som person. Men jag tycker nog att det var bättre på det sättet. Att jag liksom 

inte ska bli tvingad in i något arbetssätt som jag inte tycker är bra ” (Respondent 

10). 

 

Andra citatet beskriver en annan inställning till introduktionen: 

 

”Det känns ju som om jag fortfarande har introduktion. För jag tycker inte den 

har varit speciellt bra, måste jag säga. För det första så har jag inte gått bredvid 

någon särskild. Och det tycker jag är jätteviktigt att man gör. Men det har 

inte…alltså jag hade ju önskat nån sammanhållen introduktion” (Respondent 6). 

 

När det kommer till respondentens egna och uppfattade förväntningar gällande 

introduktionen så var det två som hade uppfattat förväntningar från arbetsgivare 

och/eller kollegor på att de redan kunde det mesta. Övriga respondenter hade inte 
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uppfattat några särskilda förväntningar, vilket faller sig naturligt eftersom förväntningar  

enligt Rousseau (1995) ofta är outtalade. De förväntningar som respondenterna själva 

sade sig ha haft på arbetsgivaren just gällande introduktionen har handlat om att få ett 

bra bemötande, känna sig välkomna och få tid att vara nya. Ett par av respondenterna 

har särskilt framfört att det varit viktigt för dem att introduktionen varit anpassad efter 

dem.  

Sammanfattningsvis så har respondenterna själva uttryckt att de själva har haft ett 

praktiskt fokus under introduktionstiden. Åtta av tio respondenter har uttryckt att de 

varit nöjda eller neutrala i förhållande till introduktionen. Två av respondenterna har 

uttryckt missnöje.  

 

Sammanställningen nedan beskriver respondenternas upplevelser av vart arbetsgivaren (AG) 

lade fokus under introduktionen och av vad som förväntades under den tiden. När det står att 

relationen var dålig så avses endast hur de inblandade byggde sina relationer vid introduktionen, 

delaktigheten. Det handlar inte om kvaliteten eller hur relationerna såg ut efter en tid i 

anställning. 

 

Respondent Fokus  Upplevd 

förväntan från 

arbetsgivaren  

Förväntan från 

respondenten 

Kommentar till 

introduktionen 

1  ej svar kände ingen press 

eller förväntan  

egen förväntan 

att klara 

introduktionen 

nöjd 

2 praktiskt fokus, 

dåligt fokus gällande 

relation chef 

kände ingen press 

eller förväntan 

 

beskriver bra 

dialog med ag 

gällande 

introduktionen 

nöjd 

3 praktiskt fokus, 

bra fokus relationer 

chef och kollegor 

beskriver god 

kännedom om vad 

som förväntades 

av honom 

ej svar nöjd 

4 praktiskt fokus, bra 

fokus relationer 

kollegor, bra fokus 

relation chef i början 

kände ingen press 

eller förväntan  

beskriver eget 

fokus på det 

praktiska och 

på kollegor 

nöjd  

5 praktiskt fokus, 

sköta relationer själv 

beskriver viss 

kännedom om vad 

som förväntades 

introduktionen 

stämde relativt 

väl överens 

med 

förväntningarna  

nöjd 

6 dåligt fokus 

relationer chef och 

kollegor, sköta 

relationer själv 

negativ 

upplevelse av att 

andra trodde hon 

kunde allt redan 

innan 

förväntan att 

hennes kunskap 

skulle 

efterfrågas, 

vilket inte 

skedde 

missnöjd med 

introduktionen, 

viktigt att den är 

sammanhållen och 

att man har endast 

en person som 

introducerar 

7 praktiskt fokus, negativ hade egna ej så nöjd 
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dåligt fokus 

relationer chef och 

kollegor 

upplevelse av att 

förväntas klara 

allt, upplevelse av 

att förväntas 

anpassa sig. 

förväntningar 

att klara arbetet 

8 praktiskt fokus, bra 

relationer med 

kollegor 

kände ingen press 

från ag, men 

upplevde att 

förväntningar 

varierade 

beroende på att 

olika personer 

introducerade 

hade ej mkt 

förv. hoppades 

känna sig 

välkommen 

och att få vara 

ny, vilket 

stämde 

nöjd 

9 praktiskt fokus,  

bra relationer med 

kollegor 

kände ingen press 

från ag  

ej svar nöjd 

10 praktiskt fokus, 

sköta relationer själv 

att klara jobbet, 

upplevdes som 

positiv utmaning 

hade egna 

förväntningar 

på att klara 

arbetet 

nöjd, dock varit 

skillnad beroende 

på att olika har 

introducerat.  

 

 

 Delsammanfattning: Introduktionsprocessen - Relationer och 8.1
förtroende 
 

 
 

Att arbetsgivaren arbetar aktivt med relationen till nyanställda i introduktionsprocessen 

är enligt forskningen viktigt men ofta förbisett. Respondenterna beskrev att 

introduktionen hade ett praktiskt fokus. Två av respondenterna urskilde sig genom att 

beskriva att chefen varit aktiv i relationsbyggande. Åtta av tio respondenter beskrev att 

de var nöjda med introduktionen men också att förväntningarna på dem skilde sig åt 

beroende på vem de introducerades av.  Några berättade att de uppmärksammat att det 

fanns informella ledare och hierarkier. Åtta respondenter beskrev att de inte hade 

upplevt några särskilda förväntningar från arbetsgivaren under introduktionen och två 

att förväntningarna på dem upplevts som höga. 

  



  
 

30 

 

9 En tid efter anställning – Uppfyllda förväntningar?  
 

Efter en tid i anställning har respondenten troligtvis fått någon uppfattning om huruvida 

hens förväntningar har infriats och även fått en uppfattning om arbetsplatsens kultur och 

normer. Vilket kan tänkas påverka dels inställningen till arbetsgivaren, dels tankar om 

den fortsatta anställningen. 

 

 Trovärdighet vid kontraktsskapande 9.1
 

Vad är det då som får personer att tolka organisatoriska handlingar som ett löfte, och 

hur kan organisatoner få personer att förstå den verkliga intentionen med 

organisationens handlingar? Rousseau (1995) beskriver att förutsättningar för att ett 

kontrakt ska ses som trovärdigt är att kontraktet skapas av en person som anses ha makt, 

befogenhet och förmåga till det. Och att de handlingar som följer därefter är i enlighet 

med kontraktets intentioner. I en organisation som ofta förändras, där chefer slutar och 

börjar eller har lågt förtroende hos de anställda blir det ofta svårt att skapa kontrakt 

eftersom trovärdighet att löftet ska kunna uppfyllas saknas. Anställda har därför högre 

förtroende för en chefs förmåga att avge och hålla löften om de uppfattar det som att 

denne har makt och inflytande (Rousseau 1995). 

 

Som nämnts tidigare har kontraktsskapande högre legitimitet i vissa situationer än 

andra, såsom vid nyanställning och vid organisationsförändring. Enligt Rousseau (1995) 

krävs att båda parter ger varandra något i utbyte för att kontraktet ska vara. Kontrakt 

som är ensidiga är inte trovärdiga. Dessutom behövs en gemensam tolkning, en sam-

stämmighet mellan parterna om vad det verkligen är som har utlovats. Tolkningen avgör 

beteendet och ju tydligare innebörden är desto bättre är uppfyllandet av kontraktet 

(Rousseau 1995). 

 

 Flera kontraktsskapare 9.2
 

Det är ändå så att en organisation består av flera kontraktsskapare.  Förutom ägare och 

ledning är egentligen alla personer som representerar en organisation och kommer att ha 

fortsatta åtagande gentemot varandra i någon mån kontraktsskapare gällande psyko-

logiska kontrakt. I organisationer med stark kultur spelar kollegor som ska introducera 

nyanställda en stor roll i kontraktsskapandet. Ju fler nivåer av kontraktsskapare det finns 
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desto mer filtreras information vilket skapar otydlighet om den verkliga och 

ursprungliga intentionen. Det skapar också otydlighet om vem som bär ansvaret om 

kontraktet bryts eller skadas. Decentraliserade organisationer tenderar att ha fler 

kontraktsskapare än centraliserade (Rousseau 1995). 

 

  Externa meddelande 9.3
 

Enligt Rousseau (1995) är en del i att skapa ett psykologiskt kontrakt så kallade 

”externa meddelande”. Med externa meddelanden avses olika organisatoriska 

meddelande i form av avsiktsförklaringar och policydokument men även sociala 

riktlinjer som ges av arbetsgruppen eller kollegor.  Arbetskollegor skapar ett socialt 

tryck för att stärka arbetsgruppens gemensamma synsätt och är en del i att forma hur 

personer tolkar det som händer i organisationen. De anställda är en av organisationens 

främsta informationskällor. Arbetskollegor förmedlar normer och intryck av 

arbetsplatsen och hjälper varandra att förstå vad som händer på arbetsplatsen.  Olika 

personer har en mer eller mindre negativ inställning vilket påverkar hur de förmedlar 

dessa normer och intryck (Rousseau 1995).  

De externa meddelandena kan understryka stabilitet genom att hänvisa till 

organisationens tidigare framgångar och kan ge löften om framtiden, exempelvis om 

framtida belöningar. Organisatoriska dokument gällande avsiktsförklaringar och 

policies är dock inte objektiva, utan tolkas individuellt. Det är viktigt för organisationen 

att förklara innebörden. Förutom det som uttalas i tal eller skrift är handlingar viktiga. 

Handlingar som organisationen utför men inte förklarar kan uppfattas fel även om 

intentionen var god. Att observera hur andra blir behandlade har effekt på den egna 

känslan för hur man ska bli behandlad i organisationen. En organisation sänder alltid ut 

meddelande på olika sätt, avsiktligt eller inte (Rousseau 1995). 

 

 Normativt kontrakt 9.4
 

Rousseau (1995) beskriver att det normativa kontraktet är ett psykologiskt kontrakt som 

uppstår när en organisation har många deltagare som delar samma värderingar och 

identifierar sig med varandra. Det kan uttryckas som att en grupp har en socialt 

konstruerad eller gemensam uppfattning om händelser i organisationen. 

Överenskommelser mellan oss och andra skapar en bild av att löftet är sant och 

tillförlitligt, vilket hjälper till att skapa normativa kontrakt. När anställda har en 
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gemensam uppfattning om vad de är skyldiga sin arbetsgivare och vice versa blir det 

normativa kontraktet en del av de sociala normerna på arbetsplatsen, det vill säga blir en 

del i att styra vilket beteende som förväntas av var och en exempelvis gällande 

arbetstider och prestation. Ju högre grad av identifikation som finns i gruppen desto mer 

kommer deltagarna påverka varandra genom sina handlingar och därigenom förstärka 

kontraktet. Det är inte säkert att handlingarna i det normativa kontraktet direkt speglar 

det formella anställningsavtalet. På en arbetsplats kan det utvecklas mer eller mindre 

bra, outtalade regler och förväntningar som kontrolleras socialt av gruppen. Om det 

beteende som utvecklas accepteras av arbetsgivaren blir det ett kontrakt som guidar 

framtida beteende, det blir en del av organisationskulturen. Att skapa ett normativt 

kontrakt är en del i att skapa en stabil kultur med delade värderingar, övertygelser och 

beteenden. De personer som ingår i gruppen får ett socialt tryck att passa in (Rousseau 

1995).  

Alvesson (2012) poängterar vikten av att de som arbetar inom en organisation också 

uppfattar den på samma sätt, ett kollektivt tänkande. De uppfattningar som arbets-

gruppen har behöver vara gemensamma för att samarbetet ska kunna vara effektivt. 

Därför innebär det att om man inte följer de normer som förväntas, så är man inte riktigt 

en del av gruppen.  Därför blir det normativa kontraktet självuppfyllande utifrån vanor, 

kultur och social kontroll för de som väljer att stanna kvar på arbetsplatsen (Rousseau 

1995). 

 

 Sociala kontrakt – delade värderingar – kulturellt betingade 9.5
 

Sociala kontrakt grundas på delade värderingar i samhället. De är kulturellt betingade 

och kollektiva uppfattningar om hur man beter sig i samhället. En universell regel är 

den om ömsesidighet. Universellt minimalt handlar det om att vara tacksam mot den 

som hjälpt en och inte skada den personen samt försöka återgälda tjänsten. Sociala 

kontrakt utgör en grund för hur löften kan tolkas (Rousseau 1995). 

 

 Anställdas egna förväntningar – vad påverkar dessa  9.6
 

Det är enligt Rousseau (1995) de interna processerna hos en person, det vill säga hur 

personen tar emot och tolkar det sända meddelandet som är av störst betydelse vid 

kontraktsskapandet. Främst påverkas en persons interna processer av dennes motiv och 

av kognitivt feltänkande. Kognitivt feltänkande handlar om att tolka situationen utifrån 
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egna intressen. Feltänkandet kan bland annat vara kopplat till för höga förväntningar, 

för hög tilltro till den egna förmågan och för stor optimism. Rousseau (1995) framför att 

forskning har visat att de flesta av oss har en positiv självbild och anser oss vara över 

medelmåttet gällande att ha bättre förmågor och arbeta hårdare än andra. Människor 

kommer lättare ihåg de händelser som stämmer överens med självbilden, vilket i sin tur 

leder till att båda parter i ett kontrakt har tendens att uppfatta att de uppfyller vad de 

lovat göra. Motiv påverkar genom att människor filtrerar information utifrån sina motiv. 

Människor är mer uppmärksamma på det som berör dem, exempelvis utifrån om 

motivet är hög lön eller anställningstrygghet söks information (Rousseau 1995). 

 

 Orsaker till förändrat kontrakt 9.7
 

Enligt Rousseau (1995) innebär att tänka kontraktsmässigt att man har uppfattningen att 

ha förbundit sig till något som kräver en framtida handling, att lita på att man har 

förstått åtagandena och att välja det alternativ som ger minst skada. Åtaganden innebär 

subjektiva löften. Det finns två parter, den som lovat något och den som har blivit 

lovad. Var och en av dem har sin egna uppfattning av vad löftet innebär. Den egna 

uppfattningen tillsammans med situationsbundna faktorer påverkar hur löftet uppfylls. 

Om något nytt uppstår för en av parterna som kräver att denne agerar, så kommer den 

parten troligtvis agera utifrån principen att göra det val som orsakar minst skada. 

Handlingen i sig leder till att kontraktet omtolkas och omkonstrueras (Rousseau 1995). 

 

 Användningsområde av ovanstående teoridel och frågeställningar  9.8
 

Utifrån ovanstående teoridel vill jag ta reda på huruvida respondentens förväntningar på 

arbetsgivaren har uppfyllts. Förväntningarna kan både vara uttalade och outtalade. Jag 

vill även få veta om respondentens förtroende för arbetsgivaren har förändrats under 

tiden som gått från tiden före anställning. Jag vill veta om intervjupersonen känner sig 

motiverade, och känner sig bekväma på sin arbetsplats samt om respondenten uppfattar 

att landstinget som helhet trovärdigt lyckas förmedla sina värderingar och intentioner 

med dessa. Av intresse är om respondenterna uppfattar någon skillnad i sin egen 

inställning till värderingar med mera i förhållande till kollegors som arbetat en längre 

tid. Allt som nämnts här tycks ha påverkan på trivsel och om en person vill stanna kvar 

hos arbetsgivaren. 
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10 Empiri och analys: En tid efter anställning – uppfyllda 
förväntningar? 
 

Policies:  

Enligt Rousseau (1995) består en organisation av flera kontraktsskapare som på olika 

sätt sänder ut vad som kallas externa meddelanden. En av dessa kontraktsskapare är 

organisationen själv. De meddelande som organisationen sänder ut kan vara i form av 

olika policydokument vilket redan har tagits upp i den inledande teoridelen om 

information och inställningen till arbetsgivaren före anställning. Här följer analys av hur 

dessa policys har förmedlats och förståtts därefter.  Respondenterna har besvarat frågor 

om hur organisationen förklarat sina policies, riktlinjer och avsikten med dessa. 

Respondenterna har också besvarat frågor om hur organisationen har förklarat avsikten 

med olika organisatoriska handlingar. Förståelse för nämnda faktorer skulle kunna vara 

en del i att skapa en gemensam tolkning av kontraktet och även trovärdighet.  

 

Flera av respondenterna beskrev att de hade svårt att ta till sig information om policies i 

samband med anställningsintervjun eller då de skrev på anställningsbeslutet eftersom 

det var mycket annat att tänka på då. Respondenterna beskrev också att de inte aktivt 

söker informationen förutom när det händer något särskilt. Följande citat får illustrera:  

 

”Ja det fick jag ju lite när jag skrev på anställningsbeviset. Då fick jag ju lite 

papper och lite policys. Men det blir gärna att här har du ett papper… Ja vi tittade 

igenom en bunta papper... Jo men han förklarade nog rätt bra tänkte jag, eller tror 

jag.  Det är väl det att man är mitt uppe i att bli anställd. Man tar inte åt sig 

allting” (Respondent 6). 

 

”Värdegrund är ju sånt man får när man börjar arbeta. Ja man vet väl vad det 

handlar om, men man lägger det väl inte på minnet kanske. Det handlar ju 

mycket om sunt förnuft så att säga. Men informationen har vi fått absolut” 

(Respondent 4). 

 

”Vid intervjun nämndes inget sånt. Men sen när hon ringde och ville jag skulle 

komma in då gick vi igenom allt, värdegrund och navet och så. Sen blir man ju 

hela tiden smått informerad via mail och det. Är det nåt jag går in på hela tiden 

och kollar. Nej” (Respondent 2). 

 

” Ja jag har väl kanske inte känt att jag måste gå in och läsa i riktlinjerna än så 

länge. Jag har nog inte kommit till en sån punkt än” (Respondent 8). 
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På frågan om hur respondenterna upplever att innebörden av och bakomliggande 

orsaker till olika organisatoriska policies och handlingar förklaras tog respondenterna 

överlag upp att de har fått information om värdegrunden och sekretess. När det kommer 

till handlingar tog de flesta upp det som händer nära i arbetsgruppen, rutinförändringar 

och att de fått dessa förklarade för sig. Respondenterna beskrev att de inte hunnit vara 

med om några större förändringar som har behövt förklaras, vilket är rimligt eftersom de 

var nyanställda vid intervjutillfället. Två av respondenterna har tagit upp vad de 

uppfattar som brister i samstämmighet inom organisationen gällande mer övergripande 

frågor, vilket illustreras av följande citat; 

 

”Ja men dom kommer ju och pratar lite då och då, och politiker pratar och 

sjukhuscheferna pratar på introduktionsdagen. Det känns inte som det är så 

förankrat i verkligheten. Man håller på med saker och ting och allting ska verka 

så fint. Men … var rakt på sak…  alla vet ju vad man behöver för förändringar. 

Men det pratas aldrig om det, utan det ska vara massa annat liksom, hela tiden. 

Och då blir man bara…näe trött” (Respondent 10). 

 

”Vi läser ju på Navet till exempel. Det är ju en arbetsportal vi har. Om vad som 

händer inom landstinget, nya saker som kommer och så där. Jag kan väl 

uppfatta det som att det ska vara väldigt positivt och det ska vara väldigt glatt 

och liksom…Det är ju klart att det händer negativa saker också med vård som 

inte fullföljs, och ja det blir fel och så. Men att det ska vara…utåt sett så tycker 

jag att det ska vara väldigt så att; ja vi är så mycket för att främja vår personals 

hälsa, och ja att det ska vara så himla bra att jobba i landstinget bara. Men det är 

klart att det är så också, för det är klart att de vill ha hit folk, och till viss del är 

det ju så också. Men sen är det ju så att allt har ju sin baksida” (Respondent 7). 

 

 

Det normativa kontraktet: 

Enligt Rousseau (1995) är de redan anställda också kontraktsskapare som sänder ut 

externa meddelande. För den nyanställde spelar det normativa kontraktet roll. Det 

handlar om att bli en del av arbetsgruppen och vad som gäller där. Alternativet är att 

lämna gruppen det vill säga byta arbete. Enligt Alvesson (2012) behöver det finnas ett 

kollektivt tänkande i enlighet med vad organisationen själv vill.  

Nio av tio respondenter beskrev sin upplevelse av arbetsgruppen hittills som positiv i 

termer av; bra stämning och trevliga kollegor, bra samarbete, högt i tak, lättsamt och 

liknande. Respondenterna har fått beskriva innebörden av ”högt i tak” och har förmedlat 

det som positivt enligt deras mening. Några av respondenterna sa att de inte hade hunnit 

uppmärksamma några särskilda oskrivna regler ännu. Två av respondenternas svar 

utmärkte sig genom följande beskrivningar:  
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”Jag känner många gånger att jag inte passar in…Men sen så försöker jag strunta i 

vad andra tycker med…Man får alltid hålla lite sådär, lite mask. Sen hör man ju 

mycket, alltså det blir mycket snack…Den gör det, den gör inte det…Jag hoppas 

dom inte säger så om mig i alla fall o så.  Jag känner väl nån underliggande press på 

att man ska tillföra så mycket och att man ska vara på ett visst sätt…” (Respondent 

7). 

” Alla är jättegulliga. Alla är jätteduktiga tycker jag. Men någon organisation tycker 

jag inte det är riktigt. Jag vet inte hur jag ska förklara. Det blir ju i grupper … det 

blir ju så att säga osynliga ledare och såna saker. Så det är mycket sånt tycker jag, 

men det är det ju överallt. Mig påverkar det väl så att jag inte lägger mig i. jag 

känner att … det är ingen idé” (Respondent 6).  

 

Sammanställningen nedan visar respondenternas beskrivningar av upplevelsen av sin 

arbetsgrupp och i viss mån närliggande samarbetspartners. 

 

Respondent Beskriven upplevelse 

1 trevligt, gott samarbete i arbetsgruppen, öppet klimat, ej känt av oskrivna regler, 

känner trivsel 

2 accepterande miljö i arbetsgruppen, oskrivna regler beror på vem man jobbar 

med, finns informella ledare 

3 högt i tak i arbetsgruppen, trivs med uppfattade normer 

4 bra lättsam stämning i arbetsgruppen, duktiga hjälpsamma kollegor, bra kontakt 

med chef, förväntan på att man klarar sin del i arbetet 

5 högt i tak i arbetsgruppen, frispråkiga, skämtsamma, jobbet går först, självgående 

grupp, negativ stämning vid hög arbetsbelastning 

6 trevliga duktiga kollegor i arbetsgruppen, dock hierarkier och informella ledare, ej 

så bra samarbete med närliggande samarbetspartners, respondenten väljer att hålla 

sig lite utanför 

7 ingen bra sammanhållning i arbetsgruppen, måste vara på ett visst sätt för att 

passa in, hierarkier, upplevelse att inte helt passa in, tveksamt hur det fungerar 

med chef 

8 överlag bra samarbete och god stämning i arbetsgruppen, ej uppfattat oskrivna 

regler ännu 

9 öppet och tillåtande i arbetsgruppen, ingen konkurrens, samarbete, gemensamma 

mål 

10 yrkesstolthet, vilja göra bra arbete, samarbete, bra organisation, bra chef, bra 

trivsel 

 

Eftersom respondenterna var nyanställda hade de förmodligen inte helt kunnat sätta sig 

in i vilka normer som rådde i sina arbetsgrupper och i organisationen vid intervju-

tillfället.  
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Motivation: 

Människors egna motiv och förväntningar påverkar hur de uppfattar tolkar information 

och hur de tolkar kontraktet (Rousseau 1995). Respondenterna har fått beskriva vad som 

motiverar dem i arbetet och hur de uppfattade att deras motivation för arbetet var vid 

intervjutillfället. Respondenternas svar på vad som motiverar dem i arbetet var starkt 

kopplat till yrket i sig, att få göra nytta, använda sina kunskaper och att utvecklas och att 

få tillbaka tacksamhet och feedback. Samtliga respondenter utom en beskrev att deras 

motivation var bra. En respondent var tydlig med att motivationen minskat på grund av 

att hon inte fick använda sin kompetens som hon trott och hoppats på. Ytterligare en 

respondent sa att han inte fick använda sin kompetens och inte upplevde att 

arbetsgivaren såg hans kompetens.  En respondent framförde att lönen och 

arbetstidsförhållanden var demotiverande. Motivationen för arbetet hade minskat. 

Samtliga respondenter utom en har tagit upp låg lön och utebliven löneförhandling inför 

anställning som en negativ aspekt som kan påverka deras inställning till arbetsgivaren 

på sikt.  

 

Sammanställningen nedan visar respondenternas beskrivningar av vad som motiverade dem och 

hur motivationen var vid intervjutillfället. 

 

Respondent Egen motivation 

1 att få positiv feedback och att träffa arbetskamrater, yrket, de man är till för, har hög 

motivation 

2 att få arbeta för dem man är till för, yrket, få tacksamhet, har hög motivation 

3 att göra nytta, få lära sig nya saker och använda tidigare kunskaper, är motiverad, får 

dock inte använda sina kunskaper fullt ut 

4 yrket, de man är till för, har bra motivation 

5 att vara till nytta för de som man är till för, ta emot tacksamhet, kollegorna, trivsel., 

att det är tryggt jobb, arbetstider  

6 att göra ett så bra jobb som möjligt, att känna sig tillfredsställd över att behärska 

arbetsuppgifterna, ett bra jobb, upplevelse av att inte få använda sin kompetens som 

hon hade hoppats, är motiverad men motivationen har minskat på grund av att inte få 

använda kompetensen som förväntat 

7 de hon är till för, ett tryggt arbete 

8 de som hon är till för, få ta emot tacksamhet, yrket som sådant, minskad motivation 

på grund av lön och arbetsvillkor 

9 yrket och att utvecklas i det, att få feedback – meningsfullhet, har bra motivation 

10 att få utvecklas, utveckla kompetens, har bra motivation 
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Utifrån att åtaganden kan ses som subjektiva löften enligt Rousseau (1995), har 

respondenterna i korthet fått besvara frågor om vad de tycker att de tillför arbetsgivaren 

och vad arbetsgivaren tillför dem. Kompetens och att göra ett bra arbete var frekventa 

svar gällande vad respondenterna tyckte sig tillföra arbetsgivaren, även glädje och att 

vara hjälpsam nämndes av flera. När det kommer till vad arbetsgivaren tillför de 

nyanställda så nämnde 6 av de tio respondenterna trygghet, ett tryggt arbete. Utveckling 

och trevliga arbetskamrater nämndes. 

 

Sammanställningen nedan beskriver respondenternas uppfattning av vad de tillför arbetsgivaren 

(AG) respektive vad arbetsgivaren tillför dem. 

 

Respondent Vad respondenten tillför AG Vad AG tillför respondenten 

1 färsk kunskap att få vara anställd där, nya kontakter, 

ny kunskap 

2 glädje, humor, lojalitet lojalitet, trygghet. bra arbetsplats, 

respondenten vill ha; morötter, lön, 

uppskattning, utveckling 

3 kompetens meningsfullt rimligt arbete 

4 är lätt att ha som anställd, ställer upp får arbeta med olika yrkesgrupper, 

möjlighet till utbildning 

5 energi, skratt, trevlig mot alla trygg arbetsgivare, ett jobb. 

6 kompetens gör bra jobb trygghet, social gemenskap, ett jobb 

7 att göra sitt bästa i arbetet ett tryggt arbete 

8 ej svar tryggt arbete 

9 kunskap, vilja att diskutera, vill lösa 

problem, arbetsam, gör nytta 

utvecklande arbete, trevliga 

arbetskamrater, ett tryggt jobb 

10 glad hjälpsam, höjer upp kollegor, tar 

till sig kunskap 

utveckling, känner att chefen visar 

förtroende och ger stöd vid 

svårigheter i arbetet 

 

 

Orsaker till förändrat kontrakt: 

Enligt Rousseau (1995) finns det två parter i ett kontrakt. Den som har lovat och den 

som har blivit lovad. I ett anställningsförhållande, har båda lovat och blivit lovade. Den 

anställde har lovat att mot ersättning och vissa arbetsvillkor utföra ett arbete. Den här 

studien har fokus på den nyanställdes uppfattning av och inställning till kontraktet. En 

av de faktorer som kan påverkan respondenternas inställning till arbetsgivaren är hur 

arbetsuppgifterna har utfallit. Om det blev det som den nyanställde tänkt sig. 

Respondenterna har fått besvara frågor kring om arbetsuppgifterna utfallit som de tänkt 

sig, om det var något som de hoppats på att få göra, men som de inte har fått. Svaren 

visar att respondenterna har kommit olika långt i sina processer vilket är naturligt 
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eftersom de fortfarande var nyanställda och hade börjat mellan oktober 2017 och januari 

2018. En del respondenter har fortfarande vissa av sina förväntningar framför sig, 

medan en del har fått uppleva att vissa förväntningar inte har uppfyllts.  

Samtliga respondenter har uttryckt att de är nöjda med sitt arbete och yrke utifrån vad 

de visste innan. Några har uttryckt det starkare än andra. Respondenterna har också 

berättat om de negativa delar i arbetet som har visat sig under tiden som anställd; 

Sju av respondenterna har uttryckt att arbetet var mer stressigt än vad de trott medan tre 

av respondenterna inte uttryckt någon upplevelse av stress. Av dessa sju har två 

respondenter berättat att de har svårt att hinna med administrativa uppgifter. Fem av 

respondenterna har nämnt stress på grund av personalbrist och andra orsaker. För fem 

av respondenterna har inte stressen påverkat deras motivation för arbetet än. 

 

När nya händelser uppstår så agerar enligt Rousseau (1995) parterna på det sätt som gör 

minst skada. Ett exempel i det dagliga arbetet inom landstinget kan vara att omfördela 

resurser och täcka upp för sjukskrivna anställda, för att se till att tredje man får sina 

behov tillgodosedda. Enligt Rousseau (1995) kan handlingen leda till att kontraktet 

omtolkas och omkonstrueras. Följande citat illustrerar detta: 

 

” Så det är väl det som gör att man kanske tappar motivationen lite, när man får 

hoppa in extra när man redan jobbar hundra procent och man vet att man kan 

bli beordrad in när man är ledig. Att det känns inte riktigt som att man är ledig. 

Det är väl det som man verkligen har känt av nu när man kommit in i jobbet, 

som gör att man kanske tappar motivationen lite” (Respondent 8). 

 

När det gäller utveckling och att få använda sin kompetens i arbetet så berättade sju av 

respondenterna att de var inne i någon form av utveckling gällande mer ansvar eller 

utbildning eller såg det komma framöver, vilket de beskrev som positivt. En av 

respondenterna var tydlig med att hon förväntade sig en löneutveckling i takt med sin 

utveckling på arbetsplatsen. Tre av respondenterna uttryckte att de inte fick använda sin 

kompetens fullt ut, eller inte fått ta del av utlovad utvecklingsmöjlighet. Samtliga 

respondenter utom en har uttryckt att de upplevt det som negativt att de inte har kunnat 

förhandla sin lön i samband med anställning. Följande citat får illustrera det positiva 

gällande hur förväntningarna på arbetsuppgifterna har infriats:   

 

”Jag trodde att det skulle vara svårare än vad det är. Så är det väl med allt när 

man har lärt sig. Så att jag tycker nog nästan att det är bättre än vad jag förväntat 

mig” (Respondent 5). 
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”Jag tycker att det har blivit lika bra och kanske lite bättre än vad jag trodde 

faktiskt” (Respondent 9). 

 

”Perfekt! Exakt så är det. Exakt så är det! ” (Respondent 2). 

 

Följande citat illustrerar förväntningar på arbetsuppgifter som inte har infriats:  

 

” Dom har sänkts… [beskriver utebliven utveckling som utlovats] … O då 

känner jag att då motarbetar man ju det här att dom säger att dom försöker 

vidareutveckla en och liksom vill ta vara på kompetens” (Respondent 7). 

 

”Då hade jag ju förväntat mig att jag skulle få jobba mer med [en arbetsuppgift] 

hade jag väl tänkt. Men det har jag ju inte fått, och det tror jag inte att jag får 

heller” (Respondent 6). 

 

Sammanställningen nedan visar respondenternas svar på hur inställningen till arbetsgivaren var 

efter en tid i arbete.  

 

Respondent Inställning till arbetsgivaren efter en tid i anställning 

1 inställningen är bra till närmaste ledning, nöjd med utbildningsinsatser och 

ser utbildningsinsatserna som särskiljande från andra landsting, är inte så 

insatt i landstinget som helhet 

2 inställningen har inte ändrats sedan anställningens början, upplever att 

människor byts ut, osäker på vilka förväntningar som ställs, men säger att hon 

har förtroende för arbetsgivaren. 

3 beskriver en förändrad inställning till det bättre, i förhållande till inställningen 

före anställning 

4 positiv inställning till närmaste chef och kollegor, personalbrist samt låg lön 

har påverkat inställningen till landstiget som helhet negativt 

5 beskriver ökad positiv inställning i takt med ökade kunskaper.  

6 beskriver ingen särskild förändring gällande inställning i förhållande till hur 

den var innan anställning, men har tidigare beskrivit upplevelse av hierarkier 

och att hennes kompetens inte tillvaratas 

7 beskriver mer negativ inställning till arbetsgivaren 

8 mer positiv till närmaste chef, positiv till utveckling och trygg arbetsgivare, 

sämre förtroende för landstinget på grund av lönen, att den inte går att 

förhandla 

9 beskriver en mer positiv inställning 

10 beskriver en positiv inställning till närmaste chef och kollegor samt till 

utvecklingsmöjligheter, beskriver en mer negativ inställning till lön och 

arbetsvillkor kopplat till landstinget som helhet 
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Följande citat exemplifierar respondenternas svar kopplade till frågan om vilken 

inställning de har till arbetsgivaren efter en tid i anställning: 

 

” På ett sätt gör det väl det [påverkar], för man förstår ju att det är ju brist mycket 

på grund av pengafrågor. Så är det ju [angående personalbrist]. Jag anser inte att 

lönen i landstinget så bra som man skulle vilja ha. Och det tror jag egentligen inte 

någon tycker. Men det är ju politikerfråga egentligen. För det vet man ju att 

skulle dom höja lönerna så skulle man få in folk och då skulle det bli bättre vård 

troligtvis” (Respondent 4).  

 

Nä, inte på att byta [arbete] nu … Utan i så fall att byta till [ett annat arbete] 

senare. Men ja, det med lönen gör ju att man tappar motivationen såklart. Ja” 

(Respondent 8). 

 

”Jag har inte råkat på nånting dåligt från arbetsgivaren än, så jag är väldigt…  

Jag är glatt överraskad att det är så bra som det är helt enkelt. För jag trivs här” 

(Respondent 9).  

 

”Näe … mitt förtroende… eller inställning…. Vi är så himla många som jobbar 

här… så det känns ju som att du … dom byts ut också så det är ingenting som 

varar… Så jag känner att det inte är att om jag skulle...  Jag jobbar ju på ett visst 

sätt, men jag tror inte att dom… skulle bara kicka en eller vad säger man sådär att 

man…. Man är viktig, men man kan prata med… alltså har ingen ... Nä det är 

likadant. Jag känner inte liksom att det…. Det är likadant…Vi byts ut. Det är en 

ständig ruljangs på denna personal. Så att det är ingenting som…. Att jag tänker 

gud arbetsgivaren som man hade förut. Här kommer nya människor och 

människor som går i pension, som flyttar från avdelning till avdelning. Det är en 

ständig ruljangs sådär så du har… ja vad som gäller dig o vilka rättigheter du har 

o vilka … vad dom kan kräva från dig och liksom… Så du håller dig inom den 

ramen, eller vad ska man säga. Det är inte…” ´Ja det har inte ändrats i alla fall 

[förtroendet till arbetsgivaren] Ja jag har ingenting där jag känner… utan jo det 

har jag. Jag har förtroende för dom. Och att man alltid utgår från att göra det 

bästa, och att dom kämpar säkert för oss också” (Respondent 2). 

 

 Delsammanfattning: En tid efter anställning – uppfyllda 10.1
förväntningar? 
 

 
 

Det finns flera kontraktsskapare i en organisation där organisationen själv är en genom 

sina policies och handlingar. Respondenterna beskrev vid intervjuerna att de inte tagit 

del av policies i någon större omfattning, förutom de som berörde dem närmast. 
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Respondenterna framförde att de inte hunnit vara med om några särskilda 

organisatoriska handlingar som behövt förklaras. Ett par av respondenterna uttryckte 

viss misstro mot de budskap ledningen högre upp i organisationen sände ut, både den 

politiska ledningen och högsta tjänstemannaledningen. Nio av tio respondenter beskrev 

att deras uppfattning om den egna arbetsgruppen var positiv. De flesta respondenterna 

berättade att de hade bra motivation för arbetet, medan motivationen hade sänkts för 

några. Trygghet, utveckling och kollegor var en del av vad respondenterna tyckte att 

arbetsgivaren tillförde dem. Det fanns en variation i hur respondenterna tyckte att deras 

förväntningar på arbetsplatsen och på arbetsuppgifterna hade utfallit.  

 

11 Slutdiskussion  
 

Syftet med studien har varit att kartlägga hur nyanställdas inställning till arbetsgivaren 

har förändrats genom påverkan av information, erfarenheter, rekryteringsprocess och 

introduktionsprocess. 

 

 

 

Utgångspunkten har varit att den nyanställdes inställning till arbetsgivaren har filtrerats 

genom de olika skeenden som avbildas i analysmodellen.  

 

 

 Den första filtreringen; Tiden före anställning - Information och 11.1
dess påverkan   
 

Ett mönster som har visat sig i den första filtreringen har varit att nio av tio 

respondenter helt oberoende av varandra hade tidigare kännedom om arbetsgivaren via 

egen praktik eller vänner/bekanta som redan var anställda där. Respondenterna framhöll 

den information som de hade fått av sina vänner och bekanta, även de delar som varit 

negativa. Ett annat mönster som visat sig har varit att respondenterna har beskrivit att de 

har förhållit sig distanserade och i viss mån kritiska till medias rapportering om 

organisationen, både positiv och negativ rapportering. Det distanserade förhållnings-

sättet kommer i konflikt med teorier om att källor utanför organisationen bedöms som 
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mer trovärdiga och har stort inflytande. I viss mån har organisationens egna budskap på 

social media påverkat positivt. Utifrån detta ser jag att organisationens egna och medias 

påverkan på möjliga arbetssökandes inställning till arbetsgivaren är mindre än redan 

anställdas vilket stämmer överens med teorier om att redan anställda är ambassadörer 

för arbetsgivaren. Det som skiljer sig åt från teorierna är att respondenterna har fått både 

positiva och negativ information från olika källor, även från vänner och familj, och 

förhåller sig distanserade till detta. Respondenterna tycks inte enbart ha använt sig av 

negativ information för att processa fram sitt beslut om att söka arbete hos 

organisationen utan tycks ha balanserat intrycken och har haft inställningen att gå vidare 

med ansökan om arbete. Om respondenterna inte hade haft vänner och bekanta inom 

organisationen är det möjligt att utfallet hade blivit annorlunda. 

 

 Den andra filtreringen; Rekryteringsprocessen - Det uppfattade 11.2

värderbjudandet och trovärdighet  

 

Vid analys av det empiriska materialet framgår att respondenternas förväntningar på 

arbetsgivaren var mycket lika de förväntningar som de hade i tidigare filtrering. 

Respondenterna uppgav att avgörande orsaker till att de sökte arbete och avgörande 

orsaker till att de sedan tackade ja, var ungefär desamma som de förväntningar de hade 

innan. Det som skilde sig åt var att flertalet respondenter uppgav att det goda intryck 

som chefen/intervjuaren hade gett vid anställningsintervjun var en avgörande orsak. 

Teorier framför vikten av att arbetsgivare marknadsför sig i samband med just 

anställningsintervjun, men att det finns lite forskning på vad det är som avgör att de 

lyckas.  

 

 Den tredje filtreringen: Introduktionsprocessen - Relationer och 11.3
förtroende  
 

Förväntningar: 

Utifrån flödet i analysmodellen har nyanställda gått in i introduktionsfasen med dels de 

förväntningar som skapades innan de sökte arbete dels med de intryck de fick vid 

intervjutillfället. De flesta respondenterna beskrev en positiv upplevelse av 

introduktionen. Samtidigt beskrev de en varierande uppfattning av vilka förväntningar 

som arbetsgivaren hade på dem under introduktionen. Fem av respondenterna beskrev 

att de inte kände någon press från arbetsgivarens sida under introduktionen. Att inte 

uppleva någon form av prestationskrav i samband med introduktionen kan tyckas vara 
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vagt uttryckt, men kan vara rätt uppfattat av den anställde. Det skulle också kunna 

handla om att förväntningarna är outtalade, vilket de ofta är enligt Rousseau (1995). 

Enligt Rousseau (1995) skapar människor egna mentala modeller baserade på 

subjektiva uppfattningar. Om arbetsgivare och anställd inte har en tydlig 

kommunikation om respektive förväntningar vid introduktionen är det troligt att 

respondenten håller kvar vid sin tidigare inställning utifrån sina tidiga intryck och egna 

uppfattningar. Ett par av respondenterna beskrev att de upplevde höga krav på att klara 

allt eller mycket under introduktionen men beskrev också att kraven kom inifrån dem 

själva. Även det kan tolkas som att arbetsgivaren och respondenterna behöver 

kommunicera sina förväntningar på varandra mer eftersom dessa respondenters 

inställning till arbetsgivaren annars kan påverkas i negativ riktning.  Det värderbjudande 

som arbetsgivaren har och de förväntningar som finns behöver diskuteras, det vill säga 

vad erbjudandet betyder individuellt för var och en. Den typen av dialog är en 

förutsättning för att skapa en gemensam tolkning. Om den nyanställdes förväntningar 

inte uppfylls under introduktionen kan det få konsekvenser för inställningen till 

arbetsgivaren enligt Caldwell och Peters (2018).  Introduktionen som sådan kan behöva 

utformas mer individuellt enligt Klein, Polin och Sutton (2015).  En dialog kring 

förväntningar borde vara en förutsättning för en individuellt utformad introduktion. Två 

av respondenterna beskrev att de har haft den typen av kommunikation med 

arbetsgivaren, och att det har utfallit väl.  

 

Socialisering och förtroende: 

Att arbetsgivaren skapar en dialog med den nyanställde kring förväntningar är viktigt ur 

flera aspekter. Introduktionsprocessen kan ses som ett första steg i att socialisera sig på 

arbetsplatsen och ett steg in i det normativa kontrakt som råder. I socialiserings-

processen har arbetsgivaren, den nyanställde själv och kollegorna ansvar. Trots att de 

flesta respondenter har beskrivit en positiv upplevelse av introduktionen så har några 

beskrivit att det fanns skillnader i vad som förväntas av dem beroende på vem de 

introducerades av. Enligt Rousseau (1995) kan det finnas skillnader i hur nyanställda 

respektive de som har varit anställda längre tolkar vad som gäller på arbetsplatsen. 

Några av respondenterna har beskrivit att det finns informella ledare och hierarkier. En 

respondent beskrev att han har valt att plocka de bästa bitarna ur introduktionen medan 

en annan respondent har valt att dra sig undan mer.  Enligt Alvesson (2012) är det 

viktigt att skapa en gemensam tolkning av vad som sker i organisationen för att skapa 
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produktivitet. Arbetsgivaren kan därför ha en viktig roll i att stödja en gemensam 

tolkning tidigt i anställningen. Ett mönster som har framkommit vid intervjuerna är att 

de flesta av respondenterna har beskrivit att fokus i introduktionen har varit praktiskt 

och att de fått bygga relationer själva, mestadels med kollegor. Enligt Caldwell och 

Peters (2018) skulle arbetsgivare bättre kunna tillvara möjligheten att bygga relationer 

med nyanställda i samband med introduktionen. Det skulle kunna vara en betydande del 

i organisationens interna employer branding. 

 

 Den fjärde filtreringen; En tid efter anställning – Uppfyllda 11.4
förväntningar?  
 

Utifrån flödet i analysmodellen så har den nyanställdes inställning till arbetsgivaren i 

alla fall delvis reviderats under introduktionsprocessen och tiden därefter. 

Utgångspunkten här är att den reviderade inställningen kan leda till lojalitet vilket 

innebär att fortsätta sin anställning eller exit, det vill säga att välja att söka sig till en 

annan arbetsgivare. 

 

Normativa kontraktet (kollegor):  

När det kommer till den egna arbetsgruppen och i viss mån närliggande samarbets-

partners så finns ett mönster att nio av tio respondenter framförde att de trivdes även om 

några av dem också beskrev negativa inslag. Jag tolkar det som att de respondenter som 

trivs har fått eller är på väg att få en acceptans för de normer som råder på arbetsplatsen 

och blir en i gruppen, vilket enligt Rousseau (1995) är en förutsättning för att man ska 

vilja vara kvar på arbetsplatsen. Den respondent som inte trivs kan komma att välja att 

söka sig till annan arbetsgivare framöver. 

 

Reviderad inställning, lojalitet eller exit: 

Anställdas inställning till sin arbetsgivare är enligt teorierna en följd av hur väl deras 

förväntningar har uppfyllts, om uppfattade kontrakt har brutits eller fullföljts. Det 

handlar om den anställdes egna motivationen till arbetet och om hur hen uppfattar sitt 

eget bidrag till arbetsplatsen och arbetsgivarens bidrag tillbaka. Vid intervjuerna har jag 

ställt flera frågor kring dessa ämnen.   

 

Vid intervjufrågan om hur inställningen till arbetsgivaren var en tid efter anställning 

svarade de flesta respondenterna att deras inställning, främst till närmaste chef hade 
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förändrats till att bli mer positiv eller var densamma som tidigare. Svaren överlag 

innebar ett fokus på närmaste ledning och inte på landstinget som helhet. Samtidigt har 

respondenterna vid andra tillfällen i intervjuerna beskrivit händelser och synpunkter 

som jag tolkar kan påverka deras inställning till arbetsgivaren, men som de inte har tagit 

upp vid en direkt fråga om inställningen.  Ett mönster som har visat sig är att tidigare i 

intervjuerna har åtta av tio respondenter framfört upplevelser och andra orsaker till att 

de eventuellt skulle välja att byta arbetsgivare senare. Den främsta orsaken som angavs 

var upplevelser av låg lön, följd av stress, att inte bli sedd genom att inte få använda sin 

kompetens som man hoppats på, samt arbetsvillkor såsom arbetstider och bristande 

flexibilitet. Ett annat skäl till möjlig framtida exit som angavs var personlig utveckling 

exempelvis genom att vilja arbeta hos en annan typ av arbetsgivare. Respondenterna 

lyfte flera positiva aspekter hos landstinget såsom att det är en trygg arbetsgivare, 

utvecklingsmöjligheter och bra arbetskamrater. När det kommer till arbetsuppgifterna 

beskrev flera respondenter mera blandade svar.  

 

Jag uppfattar inställningen till arbetsgivaren som komplex eftersom det naturligtvis 

förekommer både positiva och negativa saker i en organisation. Att det handlar om att 

väga för- och nackdelar emot varandra. Då man fortfarande är nyanställd kan man ha 

förhoppningar framför sig, som fortfarande kan infrias. Efter att ha arbetat ännu en tid 

kanske man omvärderar sin inställning till arbetsgivaren igen. Rousseau (1995) 

beskriver vikten av att ha ett fritt val eftersom det ökar motivation och produktivitet. 

När man väljer att söka ett arbete, så kan det vara ett mer eller mindre aktivt beslut 

beroende på livssituation (Collins & Kanar 2014). Rousseau (1995) menar att en person 

ingår i ett kontrakt för att hen ser det som fördelaktigt. Samstämmighet av innebörden 

av kontraktet mellan anställd och arbetsgivare är enligt Rousseau (1995) också viktigt 

för att det ska kunna uppfyllas. Resonemanget leder återigen till att parterna behöver ha 

en dialog om respektive förväntningar. Ett problem som kan uppstå gällande tolkning av 

kontraktets innebörd är när det finns olika organisatoriska nivåer eller om de anställda 

inte uppfattar vem som har mandat att fatta beslut (Rousseau 1995).  Respondenterna 

har i intervjusvaren visat att deras fokus främst är på den närmaste arbetsgruppen och ett 

par respondenter har uttryckt att den övergripande organisationen, både politisk ledning 

och tjänstemannaledning, inte diskuterar samtliga frågor som är viktiga för de anställda. 
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12 Slutsatser 
 

Genom att utifrån tidigare forskning filtrera den nyanställdes inställning, vilken är starkt 

kopplad till hens förväntan, till arbetsgivaren genom de olika skeendena; tiden före 

anställning, rekryteringsprocessen, introduktionsprocessen och efter en tid i anställning, 

har det visat sig att i tidigare skeenden såsom tiden före anställning och vid 

rekryteringen bär den numera anställde med sig förväntningar som hen skapat utifrån 

tidiga intryck och egen motivation. Det är först i introduktionsfasen som inställningen 

till arbetsgivaren verkar revideras. Sammanställning och analys av det empiriska 

materialet har visat att respondenternas förväntningar på arbetsgivaren var relativt 

oförändrade under de två första skeendena men började ändra sig i samband med 

introduktionen och efter en tid i anställning. Inställningen reviderades utifrån att både 

positiva och negativa förväntningar började uppfyllas. Inställningen reviderades också 

utifrån de intryck som gavs av kollegor genom informellt ledarskap och hierarkier, även 

genom positiva intryck. Forskning visar att arbetsgivaren har en viktig roll att bygga 

relationer och delta i att forma det normativa kontrakt som finns på arbetsplatsen. En 

organisation har intresse av att det finns en gemensam tolkning av normer, psykologiska 

kontrakt och vad som gäller. Eftersom människor enligt forskning tenderar att hålla fast 

vid det som gällde just vid tidpunkten för deras anställningstillfälle riskeras bristande 

samstämmighet om inte arbetsgivaren aktivt deltar i relationsbyggandet. Med en 

bristande samstämmighet kan följa en otydlighet gällande vad arbetsgivaren står för, 

särskilt i en stor organisation med olika beslutsnivåer. 

En slutsats utifrån analysen är att trots att inställningen till arbetsgivaren visat sig god 

kan det finnas underliggande faktorer som verkar demotiverande och senare skulle 

kunna leda till exit. Genom att både arbetsgivare och anställd tidigt låter outtalade 

förväntningar bli uttalade och föra en dialog kring dessa ökar möjligheterna att skapa en 

hållbar relation mellan arbetsgivare och anställd. 

 

13 Avslutande reflektion och förslag till framtida 
forskning 
 

Enligt tidigare forskning (Backhaus 2016) finns det kulturella skillnader mellan länder 

och även branscher gällande vad anställda ser som viktigt rörande deras inställning till 

arbetsgivaren. Resultatet av den här studien kan vara ett bidrag till hur det kan te sig i en 

offentlig organisation i Sverige. Den här studien har skrivits enbart ur anställdas 
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perspektiv. Utifrån begreppet symbolisk interaktionism är tolkningar av situationer och 

processer en växelverkan mellan personer. Ett förslag till framtida forskning är att göra 

en liknande studie där både chefers/arbetsgivares och anställdas perspektiv tas med för 

att få fler infallsvinklar som är möjliga att jämföra och därmed skapa en helhetsbild av 

inställningen till de psykologiska kontrakten. Jämförelsen kan i sint tur kopplas till 

inställningen till arbetsgivarens varumärke.  
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14 Bilagor 
 

 Bilaga A Intervjuguide 14.1

 

 Intervjun inleds med en presentation, och ett tack till respondenten att hen vill 

vara med. 

 Därefter beskriver intervjuaren (jag) återigen syftet med undersökningen, och 

de forskningsetiska regler som gäller enligt Vetenskapsrådets forskningsetiska 

principer. (Respondenten hade även fått den informationen via e-post). 

 Frågorna är indelade enligt samma fyra huvudrubriker som den teoretiska 

referensramen. Frågorna är strukturerade som anges i guiden, men kan ha 

kastats om i viss mån utefter hur respondenten svarat. Vissa följdfrågor som 

inte finns med i guiden har ställts om jag har bedömt det som relevant. 

 Intervjun avslutas med en undran om respondenten vill tillägga något samt ett 

tack! 

 Nedanstående intervjuguide innehåller även delar av teorier som frågorna 

deducerats från. Teorierna togs inte upp vid intervjuerna, endast frågorna.  

 

Frågor utifrån inställningen till arbetsgivaren innan anställning: 

 

Teori: Generellt sett framstår det som att negativ information från utomstående källor, 

tidigt i rekryterings- och arbetssökarprocessen har starkt inflytande på de sökandes 

intryck. Den uppfattning som allmänhet och arbetssökande har tidigt i sin urvalsprocess 

gällande hur attraktiv de tycker en organisation är i egenskap av arbetsgivare baseras 

till stor del på allmänna intryck och en liten mängd information (Kanar, Collins & Bell 

2010). Jag vill få veta om hur det var för intervjupersonen, hur mycket hen visste innan.  

Teori: När människor exponeras för negativ information om en organisation så har den 

större påverkan på en arbetsgivares attraktionskraft än vad positiv information har.  

Det har också visat sig att negativ information från utomstående källor har större 

betydelse för allmänhet och arbetssökande än vad positiv information som 

organisationen själv förmedlar (Kanar, Collins & Bell 2010). Här kommer frågor om 

intryck från media och vänner och familj in. Jag vill få veta hur det var för 

intervjupersonen. hur personen bedömde negativ kontra positiv information, samt om 

det stämmer att information från utomstående har större påverkan.  

 

 

 Vad minns du att du visste om Landstinget allmänt, innan du sökte arbete?  

- Kan du ge några exempel? 

 Hade du några bekanta som redan var anställda, som berättade för dig hur det 

är att arbeta hos Landstinget?  

– om ja; Kan du ge något exempel på vad de berättade? 

 Familj, vänner vad sa de? 

- Kan du ge några exempel? 

 Har du hört några ” historier” om händelser från andra vänner, bekanta, familj? 
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 Varför tror du att just det du berättat sitter kvar i minnet?  

 

 Om du tänker på Landstinget som arbetsgivare, hur tänkte du om det då innan 

du sökte arbete där - Kan du berätta vad du minns bäst om det?  

 Kommer du att tänka på något särskilt som påverkade din uppfattning? Vad?  

(nyhet, historia, händelse) 

Teori: Negativ information är mer djupgående och beskrivande än positiv information 

och sätter djupare minnesspår hos människor då den bearbetas mer kontrollerat. Att 

informationen är djupgående gör det därför lättare för allmänheten att bilda sig en 

uppfattning utifrån den. Eftersom de ofta har en begränsad kunskap om organisationen 

behövs den mer djupgående informationen som stöd i urvalsprocessen, därav får 

negativ information större betydelse än positiv (Kanar, Collins & Bell 2010). Jag vill få 

veta vad som påverkade personen att söka arbetet.  

Teori: En anledning till den negativa informationens stora betydelse är att människor 

är vana vid och förväntar sig positiv information både från bra och mindre bra 

arbetsgivare som vill rekrytera. I den mån negativ information förmedlas tjänar den ett 

viktigt syfte för den arbetssökande gällande att kategorisera arbetsgivaren. 

Undersökningen framför att negativ information kan vara sällsynt i media (Kanar, 

Collins & Bell 2010). – det sistnämnda stämmer inte på Landstinget, eftersom det 

ganska ofta förekommer negativ information i media.  

 

 

 Vad var det som ledde fram till att du sökte arbete just på den här 

arbetsplatsen? (kan ju vara helt andra skäl) 

 Var det något särskilt som du kände till som påverkade ditt beslut att söka ditt 

nuvarande arbete?  

– Om ja; i så fall vad var det?  

 Har din inställning till Landstinget påverkats av nyheter i TV eller tidningar?  

- Om ja: På vilket sätt, kan du ge något exempel? 

 Och hur var det när det gäller sociala medier? 

 Har din inställning påverkats på något sätt av Landstingets egen information? 

 

 

Frågor utifrån vad som hände under rekryteringsprocessen: 

Teori: Förutom att vara en urvalsprocess är anställningsintervjun ett tillfälle för en 

organisation att lyfta fram dess positiva sidor i syfte att marknadsföra sig gentemot den 

arbetssökande. Anställningsintervjun är ett tillfälle där både organisation och den 

sökande gör ett val, får ett intryck av respektives attraktivitet ur ett arbetsperspektiv. 

Hur positiv den sökande blir till arbetsgivaren beror bland annat på lön och vilka 

möjligheter som finns inom arbetet såsom utveckling och om arbetsuppgifterna är 

intressanta. Men vid intervjutillfället spelar det också roll om den som intervjuar inger 

förtroende. Det finns dock lite forskning gällande vad som gör att intervjuaren framstår 

som trovärdig för den intervjuade (Tsai & Huang 2014). 
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 Hur upptäckte du att det fanns ett ledigt arbete att söka? 

 Vad i annonsen la du särskilt märke till?  

 (Vad tyckte du om själva ansökningsförfarandet? handlar om 

användarvänlighet, rekryteringsprogram) 

 Hur upplevde du första kontakten som togs från arbetsgivaren gällande 

erbjudande om att få komma på intervju? 

 Påverkades din bild av arbetsgivaren, som du hade innan/i samband med den 

kontakten? 

 (Upplevde du att det tog lång tid innan du fick återkoppling?) 

 Hur upplevde du intervjutillfället? Kan du berätta lite om det?  

 Kände du att du fick möjlighet att visa dina positiva sidor?  

- Om ja; på vilka sätt? 

 Hur uppfattade du Landstinget som arbetsgivare i samband med intervjun? 

 Hur upplevde du att den person som intervjuade dig framställde sig som 

arbetsgivarrepresentant då?  

 Hur kände du när du gick från intervjun? 

 Vad var nästa steg i rekryteringen?  

 När och hur fick du reda på att du erbjöds tjänsten?  

 Vad avgjorde att du tackade ja till arbetet? 

 Var du tveksam till att tacka ja på något sätt? 

- I så fall hur? Exempel. 

 

 

Frågor utifrån vad som hände under introduktionsprocessen: 

Teori: Tidigare forskning visar att introduktionsprocessen är en stor möjlighet ur både 

etisk och praktisk aspekt att skapa en god relation mellan nyanställd och arbetsgivare. 

Det är emellertid ett problem att arbetsgivare inte tillvaratar denna möjlighet 

tillräckligt väl då tidigare forskning visar att det förekommer brister i 

introduktionsprocesserna eftersom fokus ofta ligger på annat organisatoriskt arbete och 

organisationens resultat.  

 

Nyanställd och arbetsgivare har oskrivna och kanske outtalade förväntningar på 

varandra (Caldwell & Peters 2018) Hur väl förväntningarna uppfylls under 

introduktionen har en effekt på förtroendet mellan anställd och arbetsgivare (Caldwell 

& Peters 2018). Vilket ger konsekvenser för det fortsatta samarbetet och den anställdes 

inställning till arbetsgivaren.  

 Vad minns du bäst från din introduktion? 

 Kan du säga något om vart fokus låg vid introduktionen?  

  (Gick ni igenom dok/checklista) 

 Kan du beskriva några händelser du minns…”, eller liknande.  

 Var det ungefär som du hade förväntat dig? (introduktionen) (förväntningar på 

introduktionen som sådan, chefen, kollegor, ev. mentor?) 

 Vilka förväntningar uppfattade du ställdes på dig under introduktionen?  



  
 

56 

 

 Hur formades relationerna på arbetsplatsen under introduktionen?  

 Chef 

 Kollegor 

 

 

Frågor utifrån att ha varit anställd en tid:  

 

Teori; Psykologiska kontrakt innebär kortfattat att det finns oskrivna förväntningar 

mellan anställd och arbetsgivare. Om de oskrivna förväntningarna inte uppfylls har det 

en effekt på förtroendet mellan arbetsgivare och anställd vilket nämns i inledningen av 

detta arbete (Rousseau 1995). Jag vill få veta hur intervjupersonens förväntningar har 

uppfyllts/eller inte uppfyllts samt om/hur förtroendet för arbetsgivaren ändrats. 

Teori: Det finns olika typer av kontrakt som samspelar med varandra; Normativt 

kontrakt uppstår när en organisation har många deltagare som delar samma 

värderingar och identifierar sig med varandra När anställda har en gemensam 

uppfattning om vad de är skyldiga sin arbetsgivare och vice versa blir det normativa 

kontraktet en del av de sociala normerna på arbetsplatsen det vill säga blir en del i att 

styra vilket beteende som förväntas av var och en exempelvis gällande arbetstider och 

prestation. Ju högre grad av identifikation som finns i gruppen desto mer kommer 

deltagarna påverka varandra genom sina handlingar och därigenom förstärka 

kontraktet. Det är inte säkert att handlingarna i det normativa kontraktet direkt speglar 

det formella anställningsavtalet. På en arbetsplats kan det utvecklas mer eller mindre 

bra, outtalade regler och förväntningar som kontrolleras socialt av gruppen. Om det 

beteende som utvecklas accepteras av arbetsgivaren blir det ett kontrakt som guidar 

framtida beteende, det blir en del av organisationskulturen. Att skapa ett normativt 

kontrakt är en del i att skapa en stabil kultur med delade värderingar, övertygelser och 

beteenden. De personer som ingår i gruppen får ett socialt tryck att passa in (Rousseau 

1995). Jag få vill veta om intervjupersonen har blivit en del av arbetsplatsen och känner 

sig bekväm med det, samt om Landstinget som helhet lyckas förmedla och praktiskt 

utöva sina värderingar. 

 

 Hur skulle du beskriva kulturen här på din arbetsplats? 

 Hur beter man sig här, på din arbetsplats, jag tänker på mer informella regler? 

 

Teori: Att förståelsen av kontrakten grundas på mentala modeller har med att göra att 

människor processar info på ett osammanhängande sätt. Det innebär att man bara 

söker information om kontrakten vid vissa tillfällen, t ex vid anställningstillfället. Likaså 

processar man bara informationen vid vissa tillfällen, och kontrakten avbryts bara av 

en tydlig signal att de ska avbrytas. Detta kan leda till att en grupp anställda bestående 

av personer anställda vid olika tillfällen har olika uppfattningar om vad kontraktet 

innebär för dem. Vid en amerikansk studie visade det sig att de som var nyanställda 

hade uppfattningar som mer liknade chefens än de hade som varit anställda en längre 

tid. En orsak till det var att det rådde olika förutsättningar vid respektive grupps 
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anställningstidpunkt. De personer som varit anställda längre tenderade att hålla fast 

vid det som gällde när de blev anställda medan de nyanställda anammade den situation 

som var vid deras anställningstidpunkt (Rousseau 1995). Jag vill få veta om 

intervjupersonen uppfattar någon skillnad i sin egen inställning till värderingar i 

förhållande till kollegors som arbetat en längre tid. 

 

 Vad för skillnader uppfattar du mellan din inställning till vad som gäller på 

arbetsplatsen (förväntningar, regler) i förhållande till deras inställning som har 

arbetat länge?  

- Kan du ge något exempel? 

  Vad får man göra/inte göra? 

 Vad tycker du om det? Hur stämmer det överens med dina egna värderingar? 

 Var du så innan du kom hit tror du? 

 

Teori: En del i att skapa ett psykologiskt kontrakt är så kallade ”externa meddelande”. 

Med externa meddelanden avses olika organisatoriska meddelande i form av 

avsiktsförklaringar och policydokument men även ”sociala riktlinjer” som ges av 

arbetsgruppen eller kollegor.  Arbetskollegor skapar ett socialt tryck för att stärka 

arbetsgruppens gemensamma synsätt och är en del i att forma hur personer tolkar det 

som händer i organisationen. De anställda är en av organisationens främsta 

informationskällor. Arbetskollegor förmedlar normer och intryck av arbetsplatsen och 

hjälper varandra att förstå vad som händer på arbetsplatsen.  Olika personer har en 

mer eller mindre negativ inställning vilket påverkar hur de förmedlar. Därför är det 

inte bara viktigt vilken info en nyanställd får, utan hur den förmedlas, dvs hur den 

tolkats av den som förmedlar den. De externa meddelandena kan understryka stabilitet 

genom att hänvisa till organisationens tidigare framgångar och kan ge löften om 

framtiden, exempelvis om framtida belöningar. Organisatoriska dokument gällande 

avsiktsförklaringar och policies är dock inte objektiva, utan tolkas individuellt. Det är 

viktigt för organisationen att förklara innebörden. Förutom det som uttalas i tal eller 

skrift är handlingar viktiga. Handlingar som organisationen utför men inte förklarar 

kan uppfattas fel även om intentionen var god. Att observera hur andra blir behandlade 

har effekt på den egna känslan för hur man ska bli behandlad i organisationen. En 

organisation sänder alltid ut meddelande på olika sätt, avsiktligt eller ej (Rousseau 

1995). Jag vill veta om LT lyckas förklara intention med sina policies och olika 

handlingar, på ett sådant sätt att intervjupersonen kan förstå det. Jag vill veta hur det 

sociala trycket är på arbetsplatsen, om det stämmer med ledningens avsikter. Vad är det 

då som får personer att tolka organisatoriska handlingar som ett löfte, och hur kan 

organisatoner få personer att förstå den verkliga intentionen med organisationens 

handlingar? 

Förutsättningar för att ett kontrakt ska ses som trovärdigt är att kontraktet skapas av en 

person som anses ha makt, befogenhet och förmåga till det. Och att de handlingar som 

följer därefter är i enlighet med kontraktets intentioner. I en organisation som ofta 



  
 

58 

 

förändras, där chefer slutar och börjar eller har lågt förtroende hos de anställda blir 

det svårt att skapa kontrakt eftersom trovärdighet att löftet ska kunna uppfyllas saknas. 

Anställda har högre förtroende för en chefs förmåga att avge och hålla löften om de 

uppfattar det som att denne har makt och inflytande (Rousseau 1995). Jag vill få veta 

vilket förtroende intervjupersonen har för ”löften”. Funderar på samstämmigheten 

mellan olika nivåer i organisationen.  

Teori:  Kontraktsskapande har högre legitimitet i vissa situationer än andra, såsom vid 

nyanställning och vid organisationsförändring. För att kontraktet ska vara trovärdigt 

krävs också att båda parter ger varandra något i utbyte. Kontrakt som är ensidiga är 

inte trovärdiga. Dessutom behövs en gemensam tolkning, en samstämmighet mellan 

parterna om vad det verkligen är som har utlovats. Parterna behöver vara överens om 

vad som egentligen menas med ord och uttryck såsom lojalitet till exempel. Tolkningen 

avgör beteendet och ju tydligare innebörd desto högre uppfyllandegrad av kontraktet 

(Rousseau 1995). 

 

 

 På vilka sätt tycker du att Landstinget förmedlar själva avsikten med sina 

policies? 

- Kan du ge något exempel? 

 På vilka sätt tycker du att Landstinget förmedlar själva avsikten med olika 

(direktiv)handlingar som genomförs i organisationen? 

- Kan du ge något exempel? 

 Hur upplever du samstämmighet mellan olika nivåer i organisationen? 

(direktiv, värdegrund, etc) 

- Kan du beskriva? Exempel? 

- Om negativt: Hur påverkar det din tillit till arbetsgivaren? 

- Om positivt: På vilka sätt känner du förtroende för din närmaste ledning i 

rollen som arbetsgivare? 

- Om positivt: Och för LT som helhet i rollen som arbetsgivare? 

Teori; Underförstått kontrakt: Är de uppfattningar om en organisation som 

utomstående har, exempelvis allmänheten och möjliga arbetssökande. Det 

underförstådda kontraktet är en del av företagets image utåt, och speglar de 

förväntningar som utomstående har. Därför kan personer som anställs uppleva en 

skillnad mellan sina egna förväntningar innan anställning och den verklighet inom 

organisationen som de sedan upplever som nyanställda.  

Underförstådda avtal är de tillskrivningar som personer som inte part i kontraktet gör 

vad gäller dess villkor, acceptans och ömsesidighet). Det som betyder en sak utifrån 

tolkning inom organisationen kan tolkas på ett annat sätt för utomstående som inte är 

insatta. I samhället kan finnas en annan referensram för vad som är rättvist, 

arbetsrättslagstiftning och hur verkligheten regleras av lagstiftning eller hur det ser ut 

internt i en organisation (Rousseau 1995). Jag vill veta hur det var för 

intervjupersonen. Då/nu 

Teori: Men det är de interna processerna hos en person, det vill säga hur personen tar 

emot och tolkar det sända meddelandet som är av störst betydelse vid 
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kontraktsskapandet. (Rousseau 1995). Främst påverkas en persons interna processer av 

dennes motiv och av kognitivt feltänkande. Kognitivt feltänkande handlar om att tolka 

situationen utifrån egna intressen.  Feltänkandet kan bland annat vara kopplat till för 

höga förväntningar, för hög tilltro till den egna förmågan och för stor optimism. Det 

innebär att människor lättare kommer ihåg de händelser som stämmer överens med 

självbilden. Vilket i sin tur leder till att båda parter i ett kontrakt har tendens att 

uppfatta att de uppfyller vad de lovat göra. Motiv påverkar genom att människor 

filtrerar information utifrån sina motiv. Människor är mer uppmärksamma på det som 

berör dem, exempelvis utifrån om motivet är hög lön eller anställningstrygghet söks 

information. (Rousseau 1995). Jag vill veta vad som motiverar intervjupersonen, 

eftersom det är motiven som styr informationssökandet. (men detta är kanske att gå för 

djupt, ligger kanske utanför syftet) Jag vill veta om motivationen har förändrats med 

tidens gång. 

 

 

 Vad motiverar dig i arbetet?  

 Hur skulle du säga att din motivation nu?  

 (Vad skulle behöva förändras?) 

 Hur ser dina arbetsuppgifter ut idag jämfört med när du anställdes? 

 Finns det någon arbetsuppgift som du hade hoppats på att få göra som du inte 

gör? - - Om ja; Kan du ge något exempel? 

 Om du tänker tillbaka på tiden vid anställning, vilka förväntningar hade du då 

på arbetsgivaren? 

 Hur har dessa uppfyllts tycker du? (hade du rätt?) 

 Hur har det (uppfyllandet) påverkat din motivation för arbetet? 

 Hur har ditt förtroende/inställning för arbetsgivaren påverkats under den här 

tiden, sen du blev anställd? (närmaste arbetsplats, Landstinget som helhet?) 

 Hur ser du eventuella skillnader i hur du och vänner/bekanta/familj ser på 

Landstinget nu? (efter alla processer du gått igenom) 

 


