
 

 

 

 

Kandidatuppsats 

En Cynisk Historia 

En studie i hur psykologiska kontrakt påverkar 

missnöje 

 

Författare:Sara Berg och Ulrika 

Persson  

Handledare: Kjell Arvidsson 

Examinator: Mikael Lundgren 

Termin: VT14 

Ämne: Företagsekonomi III  -

Organisation, examensarbete 

Nivå: Kandidatuppsats 

Kurskod: 2FE74E 



  
 

i 
 

Förord 

Vi vill tacka våra intervjupersoner och respondenter som har bidragit till att studien har 

kunnat genomföras. Vi vill även rikta ett stort TACK till Kjell Arvidsson, vår 

handledare, som har hjälpt oss i vårt skrivande när vi hade svårt för att själva se vägen.   

 

Vi vill även tacka Mikael Lundgren för givande seminarieträffar och konstruktiv kritik. 

Genom dessa tillfällen har vi utvecklat vårt uppsatsskrivande samt fått nya perspektiv 

på vår studie under processens gång. 

 

Slutligen också ett stort tack till våra nära och kära för Ert stöd och för att ni har tagit 

hand om hushåll, fixat matlådor, gett oss kärlek och energi så att vi har kunnat ta oss 

igenom den här tiden.  

 

Lots of love! 

Sara och Ulrika 

 

 

 

 

 

 

 

   

  



 

ii 

Abstrakt 

 

Uppsatsens titel: En cynisk historia – En studie i hur psykologiska kontrakt påverkar 

missnöje 

 

Seminariedatum: 2014-06-03  

 

Kurs: 2FE74E Kandidatuppsats, Företagsekonomi III, Organisation, examensarbete, 15 

poäng  

 

Författare: Sara Berg och Ulrika Persson  

 

Handledare: Kjell Arvidsson  

 

Nyckelord: Psykologiska kontrakt, cynism, organisationscynism, employee cynicism, 

kommunikation, missnöje 

 

Syfte: Vi vill med vår studie utforska hur utbrett missnöje är på arbetsplatser. Genom 

att studera det psykologiska kontraktet vill vi förklara hur det påverkar missnöje när 

kontraktet bryts. 

Metod: Vår studie är en kvalitativ metod med en abduktivt forskningsstrategi. Vi har 

utfört både kvalitativa intervjuer och enkäter för att samla in vårt empiriska 

datamaterial. 

Teoretiska perspektiv: Vi har grundat vår teori inom psykologiska kontrakt, 

organisationscynism och kommunikation. Dessa tre områden har vi relaterat till vårt 

insamlade empiriska material 

Empiri: Vi har intervjuat tre stycken personer på tre olika företag  inom företagsledning 

för att få ett perspektiv på hur arbetsgivare upplever missnöje på arbetsplatsen. 

Intervjuerna har vi sedan kompletterat med enkäter från 91 stycken respondenter som vi 

slumpmässigt har valt ut. 

Resultat: Studien har visat att missnöje är ett utbrett problem på arbetsplatser. Vi anser 

att arbetsgivare inte uppmärksammar missnöje i den bemärkelsen de borde göra. Enligt 

vår studie visar det sig att arbetstagare har fler förväntningar på arbetsgivaren än vad 

denne tror och att arbetstagare också känner mer missnöje över arbetsgivarens agerande 

än vad arbetsgivaren är medveten om. Slutligen kan vi konstatera att arbetsgivare borde 

arbeta mer aktivt med psykologiska kontrakt och att uppmärksamma när missnöje 

uppstår. 

Stort Tack! 



 

iii 

Abstract 

 

Title: A cynical story – A study of how psychological contract affects dissatisfaction 

 

Seminar date: 2014-06-03 

 

Course: 2FE74E Kandidatuppsats, Företagsekonomi III, Organisation, examensarbete, 

15 poäng  

 

Author: Sara Berg och Ulrika Persson  

 

Advisor: Kjell Arvidsson  

 

Keywords: Psychological contract, cynicism, organizational cynicism, employee 

cynicism, communication, dissatisfaction  

 

Purpose: The purpose with this study is to create an understanding in how widespread 

dissatisfaction is in worklife. By studying the psychological contract we want to 

understand how dissatisfaction appears when the contract has been broken.  

Methodology: The study has a qualitative and abductive approach. We have collected 

our empirical data through qualitative interviews and forms.  

Theoretical perspectives: Our theoretical material has been grounded in theories about 

the psychological contract, organizational cynicism and communication. These three 

areas have we connected with our empirical data. 

Empirical foundations: We have done three interviews with three people with leading 

position at different companies to get their view on the matter of dissatisfaction. As a 

complement to the interviews we have done questionnaire studies to understand the 

perspective of the employees. 

Conclusion: The result of the study has shown us that dissatisfaction is a widespread 

problem in the workplaces. We argue that the employer does not give enough attention 

to this type of matter and that they should. Our results show us that the employee have 

more expectations, so called psychological contracts, than the employer is aware of. 

Also we have seen that the employer’s way to act has been a strong contributor to the 

employee’s dissatisfaction, which therefor needs to be considered. Finally we can 

establish that the employers should work more active with psychological contract and 

give more attention to dissatisfaction.  

 

Thank you!    
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1 Inledning 

I detta kapitel presenterar och diskuterar vi det praktiska så väl som teoretiska problem 

vi avser att undersöka. Bakgrund och problemdiskussion följs av frågeställning och 

syfte. 

(www.dilbert.com) 

 

Dilbert är en serie som handlar om alla de problem som kan uppstå inom en 

organisation. Författaren får mycket idéer från läsare som är missnöjda med sin 

arbetssituation (Dean, Brandes & Dharwadkar, 1998) 

 

 Bakgrund 1.1
Vårt ämnesval grundar sig ursprungligen i egna erfarenheter och även vad vi upplever 

som ett vanligt förekommande fenomen hos många människor, missnöje på 

arbetsplatsen. Att arbetet alltid har varit ett omdebatterat diskussionsämne kan vi nog 

alla enas om, och enligt vår mening är det oftare negativa attribut som diskuteras än 

positiva. Genom att googla ”missnöje på arbetsplatsen” får vi fram 1 510 000 träffar. 

”Få bukt med missnöjet på jobbet”, ”Svenskar mer missnöjda med arbetsplatsen”, ”Så 

förebygger du missnöje på arbetsplatsen, är några av rubrikerna som toppar sökfältet, 

vilket även bekräftar vårt påstående. Netigate är ett företag som under sex år har gjort 

studier i Sverige om hur arbetsförhållanden upplevs. Genom att ha tillfrågat flera tusen 

personer från olika företag har resultaten från 2011 visat att människors missnöje på 

arbetsplatsen har ökat i jämförelse med tidigare år (Fasth 2012). När Netigate (2014) 

dessutom tittar på samma undersökning från 2013 visade undersökningen att lyhördhet 

från chefer var något många anställda upplevde saknades på arbetsplatsen. Förutom 

lyhördhet var även arbetsmiljön en bidragande faktor till att många arbetstagare kände 

missnöje. Även Edenhall (2012) skriver i SvD om en global studie med 3900 deltagare i 

31 länder, däribland Sverige, att mer än hälften av respondenterna var missnöjda på sin 

arbetsplats. Däremot lyfter artikeln fram att även om det finns ett missnöje på 
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arbetsplatsen är det endast ett fåtal som faktiskt funderar på att söka sig till en ny 

arbetsplats. Schüldt, Lindén och Lindén (2011) påpekar att detta missnöje kan få 

förödande konsekvenser för företag eftersom det innebär att mycket arbetstid går åt till 

att behandla negativ energi, stället för att medarbetare koncentrerar sig på sina 

arbetsuppgifter. Det kan resultera i höga kostnader för företaget. Det vi därför tycker är 

intressant att undersöka är hur företag faktiskt uppmärksammar missnöjet och om det 

läggs ner resurser på hur det ska hanteras?  

 

Ett första intryck av arbetsgivaren skapas redan vid en första kontakt med företaget, och 

samtidigt som missnöjet ökar (Netigate 2011), vet vi att många företag lägger ner stora 

resurser på Employer branding för att locka till sig rätt medarbetare (Wilden, Gudergan 

& Lings, 2010). Konkurrensen mellan företag är hög när det kommer till att hitta de 

bästa medarbetarna och vikten av Employer branding har blivit allt större. Employer 

branding står för de psykologiska, ekonomiska och funktionella fördelar ett företag vill 

signalera till en potentiell medarbetare för att denne ska välja deras företag framför ett 

annat. De förväntningar som uppstår hos medarbetare infinner sig redan när denne 

kommer i kontakt med ett företag. Därför är det viktigt att de egenskaper som företaget 

vill förmedla stämmer överrens med vad de senare kan erbjuda den anställde (Wilden, 

Gudergan & Lings, 2010).  

 

När vi började nysta i vad teorin om missnöje säger märkte vi att mycket av den 

forskning vi har upptäckt handlar om missnöje i organisationer under förändring och 

inte lika mycket om fenomenet i sig. Vi upplever att det finns mycket missnöje i 

organisationer även då de inte är i en förändringsprocess och vill därför utforska detta 

område vidare. 

 

 Problemdiskussion 1.2

Att vara missnöjd under en längre tid kan leda till att en person tillslut blir cynisk och 

Dean, Brandes och Dharwadkar (1998) ställer sig frågan vad det är som gör att många 

människor är så extremt kritiska och missnöjda med sina arbetsplatser och introducerar 

begreppet organisationscynism. Organisationscynism syftar till de negativa attityder en 

anställd kan ha mot sin arbetsplats.  Dessa attityder kan visa sig i både kroppspråk och 

verbal kommunikation (Dean, Brandes & Dharwadkar, 1998). Kärnan i begreppet ligger 

i att en anställd upplever att arbetsgivaren inte är rättvis och ärlig och döljer viktig 
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information för de anställda. På senare tid har begreppet fått en ny definition som menar 

att en anställd genom sina erfarenheter på en arbetsplats har bildat sig en negativ 

uppfattning och därmed utvecklat cynism (Brown & Gregan, 2008). 

 

Cynism uppstår oftast när en anställd upplever att denne gång på gång har blivit sviken 

av sin arbetsgivare (Brown & Cregan, 2008). Forskare som har använt sig av begreppet 

cynism har oftast utgått från att cynism är ett personlighetsdrag en person har med sig in 

på en arbetsplats (Dean, Brandes & Dharwadkar, 1998). Johnson och O´Leary-Kelly 

(2003) menar att cynism inte är en attityd en person tar med sig till sin arbetsplats utan 

en attityd som skapas genom negativa upplevelser på arbetsplatsen. Abraham (2000) 

hävdar att cynism uppstår som ett skydd hos den anställde för att förbereda sig själv på 

en förväntad motgång. 

  

Andersson (1996) utvecklar en gren inom organisationscynism som heter Employer 

cynicism, där Andersson (1996) menar att cynism utvecklas för att de psykologiska 

kontrakten har brutits. Vi ska nu gå in lite djupare på vad det psykologiska kontraktet är 

och hur detta kan kopplas ihop med missnöje. Förutom det formella kontrakt som en 

arbetsgivare och en anställd delar, finns det även ett psykologiskt kontrakt som innebär 

de ömsesidiga löften och åtaganden som uppstår som underliggande förväntningar hos 

de båda (Isaksson & Bellaagh, 2005). Dessa underliggande löften och åtaganden kan 

vara svåra att hålla och när dessa bryts uppstår ofta missnöje (Rousseau 1995). 

Begreppet psykologiska kontrakt myntades på 1960-talet av C Argyris och bygger på 

förväntningar mellan arbetsgivare och arbetstagare. Eftersom ett psykologiskt kontrakt 

grundar sig i subjektiva tolkningar skiljer det sig åt från fall till fall. Det är också, till 

skillnad från ett formellt kontrakt, föränderligt eftersom förändringar sker på 

arbetsplatsen och även i relationer mellan arbetstagare och arbetsgivare (Rousseau 

1995).  

 

Under de senaste decennierna har det psykologiska kontraktet förändrats eftersom 

anställningar inte längre varar i samma utsträckning som tidigare. Förr var det 

anställningstrygghet i utbyte mot lojalitet som stod i centrum, detta har sedan övergått 

till mer individualiserade utbyten där den egna arbetstagaren får ta större ansvar för sin 

egen karriär. Arbetsgivarna erbjuder nu större utvecklingsmöjligheter för arbetstagarna 

där deras anställningsbarhet är i fokus (Isaksson & Bellaagh, 2005). Rousseau (1995) 
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beskriver en undersökning som gjorts där mer än hälften av respondenterna upplevde att 

det hade skett ett psykologiskt kontraktbrott under de första två åren som anställda. Hon 

menar att dessa “brott” antagligen har uppstått genom misstolkningar av de informella 

kontrakten. Genom att se hur chefer, anställda, hr-strategier och organisationskultur 

hänger ihop kan vi även få en förståelse för hur de psykologiska kontrakten skapas och 

på så sätt veta hur vi kan hantera dessa genom kommunikation och chefskap. 

  

Enligt Rousseau (2004) kan psykologiska kontrakt hjälpa till att motivera personal att 

prestera bättre om de känner att deras arbetsgivare kommer att återgälda sin del av det 

outtalade kontraktet. Detta kan innefatta exempelvis att en anställd förväntar sig att bli 

belönad eller uppmärksammad för sin prestation så att den anställde känner sig 

motiverad till att fortsätta att göra ett bra arbete. På samma sätt som den anställde har 

förväntningar på arbetet har även arbetsgivaren förväntningar på hur den anställde ska 

agera och bete sig på arbetsplatsen. Det är därför viktigt att arbetsgivaren är så tydlig 

som möjligt med vilka anställningsvillkor som gäller och även har en tydlig HR-policy 

som denne kan utgå från. Om den anställde eller arbetsgivaren lägger för stor vikt vid de 

psykologiska kontrakten när denne utför sina arbetsuppgifter och motparten inte lever 

upp till de förväntningar som finns, kommer relationen mellan dessa att försämras. 

Dessa försämringar benämner Rousseau (2004) som förluster. Hon menar att 

upprepande förluster gör att relationen mellan arbetsgivare och anställd blir sämre och 

sämre och det är därför viktigt att ständigt vårda de psykologiska kontrakt som finns, 

samt inte glömma bort att hantera de förluster som har uppstått.   

 

Men varför är det viktigt att ta hänsyn till om det finns cynism i organisationen och hur 

detta är kopplat till psykologiska kontrakt? Brown och Cregan (2008) menar att cynism 

förknippas med negativa konsekvenser för arbetsgivare när de anställda har destruktiva 

känslor som till och med kan upplevas som en avsky för arbetsplatsen och att de inte 

vill bli associerade till den. Dessa negativa attityder riskerar att leda till utmattning och 

utbrändhet för den anställde. Det finns däremot en diskussion om att cynism till viss del 

kan vara positivt för en organisation eftersom en cynisk arbetare inte låter sig bli 

utnyttjad av kollegor och även kan ha ett kritiskt öga till att allt går rätt till på 

arbetsplatsen. Johnson och O’Leary-Kelly (2003) menar även att enligt deras 

undersökning påverkades inte arbetsprestationen av om de anställda var cyniskt 

inställda eller inte, och att cynism var ett personlighetsdrag som utvecklades ännu mer 
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när det kom i kontakt med dåliga erfarenheter i arbetet. Vi tror att det kan behövas en 

bättre förståelse för hur missnöje och förväntningar kan påverka arbetstagares prestation 

på en arbetsplats och hur företag och organisationer ska hantera dessa. Hur väl 

överensstämmer bilden av företaget som ges till den anställde med den anställdes 

förväntningar? Eller glömmer företagen bort att lägga ner lika stora resurser på att ta 

hand om sin personal som de lägger ner på exempelvis Employer Branding? Genom att 

undersöka hur utbrett och omfattande missnöje i relation till psykologiska kontrakt är på 

arbetsplatser, kan vi skapa oss en förståelse för hur och om organisationer 

uppmärksammar den här typen av problem. Dessutom anser Dean, Brandes och 

Dharwadkar (1998) att cynism inom organisationer är väldigt utbrett och 

förekommande men än så länge ett ganska anonymt och outforskat område inom 

organisationsteorin, vilket gör det ännu mer intressant att undersöka. 

 

  Problemformulering 1.3

 Vilka kopplingar kan det finnas mellan det psykologiska kontraktet och 

missnöje? 

  Hur hanterar organisationer missnöje och det psykologiska kontraktet? 

 Vilka konsekvenser kan uppstå på grund av missnöje inom organisationer? 

 

  Syfte 1.4

Vi vill med vår studie utforska hur utbrett missnöje är på arbetsplatser. Genom att 

studera det psykologiska kontraktet vill vi förklara hur det påverkar missnöje när 

kontraktet bryts. 
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2 Metod  

I följande kapitel redovisar vi för hur vi har gått tillväga när vi samlat in material samt 

redogör för vår forskningsmetodik.  

 

 Forskningsansats 2.1

Vi valde att arbeta utifrån en abduktiv ansats som Svensson (2011) beskriver som en 

kombination av den induktiva och den deduktiva ansatsen. Forskaren tar hjälp av 

generella teorier för att genomföra observationer på fältet. Observationerna kan också 

hjälpa forskaren att modifiera och specificera de generella teorierna. Alvesson och 

Sköldberg (2008) menar dock att abduktion inte ska ses som en ”mix” av induktion och 

deduktion, utan att abduktion är en egen metod med nya och helt egna moment.  

Backman, Gardelli, Gardelli och Persson (2012, s 335) beskriver det abduktiva 

angreppssättet på följande sätt: ”…att givet en viss mängd data, hitta och sluta sig till en 

teori som på bästa möjliga sätt förklara dessa data.” Författarna liknar den abduktiva 

ansatsen vid ett deckarfall, där forskarna agerar som en detektiv som ska lösa ett fall. 

Genom att använda sig av observationer och därefter försöka förklara dessa med hjälp 

av vald teori kan forskaren upptäcka om teorin inte håller. Därmed kan nya 

observationer genomföras och även ny teori tillföras. Fenomenet missnöje har vi först 

uppmärksammat i praktiken och därefter har vi undersökt fenomenet vidare i vad 

tidigare forskning säger. Eftersom vi saknade en djupare förståelse av fenomenet 

psykologiska kontrakt, har vi undersökt vad teorier säger och därefter återgått till 

praktiken, vilket vi därför anser gör abduktion till den rätta metoden för oss. Alvesson 

och Sköldberg (2008) skriver att abduktion liknas induktion på så sätt att den utgår från 

empirisk fakta. Däremot kan det finnas en teoretisk förförståelse för forskaren vilket gör 

metoden mer lik deduktion. Analysen av empirin kan även ske genom användning av 

redan existerande litteratur för att finna mönster i tidigare fall som går att applicera på 

den nya forskningen.  

 

Precis som Alvesson och Sköldberg (2008) skriver så har vi i vårt fall kunnat finna 

mönster i tidigare forskning kring missnöje och psykologiska kontrakt som har kunnat 

hjälpa oss i vår undersökning. Vidare skriver Alvesson och Sköldberg (2008) att under 

processens gång kan man behöva gå tillbaka och justera teorin för att den ska kunna 

tillämpa empirin, vilket vi var tvungna att göra när vi upptäckte att empirin inte gav det 
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vi först avsett att undersöka. Vi behövde därför under arbetets gång, ändra våra 

frågeställningar och även tillföra andra teorier till vår forskning som vi först inte ämnat 

tillämpa.   

 

 Forskningsstrategi  2.2

Vi har valt att utgå från en kvalitativ metod med kvantitativa inslag. En kvalitativ metod 

kännetecknas av att forskaren vill erhålla en djupare förståelse för ett fenomen genom 

att ta reda på hur det är och vilka egenskaper ett fenomen har (Backman m.fl. 2012). 

Widerberg (2002) menar att den kvalitativa forskaren ställer sig frågan om vad 

fenomenet betyder för forskningen och vad det handlar om, medan den kvantitativa 

forskaren vill kunna se samband. Kvantitativ forskningsmetod handlar om forskning 

som är mätbar, det vill säga, det insamlade datamaterialet är representerad i siffror som 

går att mäta och räkna på. Kvantitativ forskning svarar ofta på frågor om ”hur många” 

eller ”hur mycket” datamaterialet representerar (Backman m.fl. 2012). Backman m.fl. 

(2012) skriver att även om teorin ofta skiljer på kvalitativ och kvantitativ metod, sägs 

det även att de olika typerna av strategi kan lämpa sig vid olika tillfällen i 

forskningsprocessen. Till en början kan ett kvalitativt utgångssätt vara att föredra för att 

undersöka ett fenomen och kunna ställa upp hypoteser och bilda sig en förståelse om ett 

område. Därefter kan ett kvantitativt förhållningssätt vara lämpligt för att kunna finna 

samband och undersöka de egenskaper som upptäckts genom den kvalitativa 

undersökningen. Författarna beskriver det som att den kvalitativa metoden går på djupet 

av ett fenomen och den kvantitativa metoden går på bredden. Däremot betonar 

författarna att detta förhållningssätt inte lämpar sig på all forskning. I vår undersökning 

ville vi först och främst samla in vårt empiriska material via intervjuer. Därmed kunde 

vi få en djupare förståelse för hur arbetsgivare hanterar missnöje på arbetsplatsen och 

om missnöje faktiskt existerar. Det fanns möjlighet att studera intervjupersonerna och 

hur de framförde sina svar, vilket vi ansåg var betydande för undersökningen eftersom 

vår undersökning berör ett känsligt ämne. På så sätt kunde vi tolka intervjupersonernas 

kroppspråk och om de försökte svara undvikande på våra frågor. För att stödja dessa 

intervjuer ville vi även samla in enkäter för att kunna se ett mönster i hur stort och 

utbrett missnöje på arbetsplatsen bland människor är. Dessa enkäter är inte kopplade till 

intervjupersonerna, utan visar på ett mer generellt mönster. Stora delar av våra resultat 

har vi även redovisat i procent för att få en bättre förståelse över hur siffrorna kan sättas 

i relation till våra intervjupersoners svar. Olsson och Sörensen (2011) stärker 
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användandet av enkäter vid en kvalitativ metod, precis som Backman m.fl. (2012) och 

menar att användandet av enkäter kan ge bredare förståelse för ett fenomen och på så 

vis också göra jämförelser och se samband. 

 

Enligt Olsson och Sörensen (2011) innebär kvalitativ forskning att informationen ska 

samlas in på djupet där resultaten kan knytas till en specifik tidpunkt, miljö eller ett 

fenomen. Många gånger gäller det ett stort antal variabler som fås av ett litet antal 

individer. Detta stämmer överrens med vårt sätt då vi har samlat in en större mängd 

datamaterial, via våra tre intervjuer, som ger oss en djupare förståelse för fenomenet 

missnöje på arbetsplatsen. Genom att använda oss av både kvalitativa intervjuer och 

kvantitativa enkäter tillämpar vi både kvalitativ och kvantitativ metod. Detta kan göras 

för att få en bredare förståelse för ett fenomen och på så vis också kunna göra 

jämförelser och se samband.  

 

 Undersökningsdesign 2.3

Vi ville undersöka vad det beror på att missnöje uppstår i organisationer och vilka 

konsekvenser det får för företaget. Även hur företag väljer att hantera missnöje. Genom 

att undersöka förväntningar hos arbetsgivare och arbetstagare ville vi ta reda på hur det 

psykologiska kontraktet kan kopplas ihop med missnöje. För att besvara detta består det 

empiriska materialet av flera människors tankar och åsikter. Genom att samla in det har 

vi genomfört en surveystudie. Enligt Bell (2006) innebär surveyforskning att forskaren 

genom exempelvis enkäter samlar in många människors svar på samma frågor. Därefter 

kan jämförelser göras och forskaren kan förklara hur och när ett fenomen uppstår. Vi 

har använt oss av både enkäter och kvalitativa intervjuer för att samla in vårt empiriska 

datamaterial. Enkäterna är besvarade av 91 personer i åldrarna 18-65 år. Vi har 

genomfört tre intervjuer med chefer i tre olika företag för att få deras åsikter om 

missnöje på arbetsplatsen.  

 

Enligt Bell (2006) kan survey forskning genomföras på olika sätt, insamlandet av 

datamaterial kan göras såväl via enkäter som intervjuer. Vi anser att vi genom valet av 

våra intervjupersoner gjort ett litet urval av populationen arbetsgivare för att på så vis 

kunna dra slutsatser om huruvida arbetsgivare upplever missnöje och förväntningar på 

arbetsplatsen. På samma sätt anser vi att vi gjort ett urval av arbetstagare för att få deras 

perspektiv. 



Sara Berg  Kandidatuppsats 

Ulrika Persson En Cynisk Historia Våren 2014 

9 

 

  Datainsamling  2.4

För att besvara vår forskningsfråga behöver vi ta ställning till hur vi ska samla in det 

empiriska datamaterialet. Enligt Svensson och Ahrne (2011) kan forskaren ses som en 

mottagare av befintlig data och genom att samla in det som existerar sedan välja ut det 

som forskaren anser svara på forskningsfrågan. Därefter förmedlas detta till läsaren. På 

det här sättet håller sig forskaren objektiv till insamlandet av data. Dock kan data 

beskrivas på olika sätt utifrån det perspektiv som forskaren har. Ett annat sätt att samla 

in data är enligt Svensson och Ahrne (2011) genom att forskaren är med och producerar 

data. När intervjuer genomförs påverkar forskaren resultatet genom de intervjufrågor 

som ställs. Som forskare måste vi ställa oss frågan vad det är vi vill få svar på, och hur 

vi på bästa sätt ska få så tillförlitliga svar som möjligt. Genom att använda oss av våra 

sinnen kan vi samla in data på olika sätt, under en intervju kan vi avläsa hur 

respondenten beter sig och på vilket sätt personen besvarar frågorna. Genom att se och 

känna kan forskaren analysera det empiriska materialet på ett annorlunda sätt än genom 

att endast lyssna in (Svensson och Ahrne, 2011). 

 

Vi vill med denna studie undersöka fenomenet missnöje, som kan leda till cynism, 

genom att studera det psykologiska kontrakt som kan finnas och hur cynism kan uppstå 

när kontraktet bryts. Missnöje och förväntningar, som är en del i det psykologiska 

kontraktet, handlar om människors attityder och föreställningar. För att på ett givande 

sätt samla in relevant material inom detta har vi valt att genomföra kvalitativa 

intervjuer. Utöver intervjuer har vi även använt oss av enkäter, anledningen till det är 

för att nå ut till flera personer och erhålla en bättre generalisering för att därmed kunna 

upptäcka mönster. Vi utgår från att detta fenomen finns i hela samhället och inte är 

knytet till ett visst fält. Genom att studera flera olika fält skapar vi oss en bättre 

förståelse för fenomenet. Enligt Svensson och Ahrne (2011) kan forskaren genom att 

samla in data från flera olika fält skapa sig en förståelse för om det finns skillnader eller 

liknelser mellan olika miljöer och vilka dessa i så fall är. Med vår utgångspunkt i att 

fenomenet finns i hela samhället kan vi genom att studera skilda miljöer förklara 

fenomenet missnöje i arbetslivet mer generellt. 
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2.4.1 Kvalitativa intervjuer 

Inom kvalitativ forskning är det kvalitativa intervjuer som dominerar. Dessa intervjuer 

kännetecknas av att de efterliknar ett samtal mellan intervjupersonen och den eller de 

som intervjuar. Det finns inga strikta förtrycka frågor som det finns när det gäller 

strukturella intervjuer. I en kvalitativ intervju kan intervjuaren utgå från ett protokoll där 

de ämnen som intervjuaren vill få svar på ger stöd till hur intervjun ska genomföras. 

Dock är det av stor vikt att intervjuaren lämnar utrymme för respondenten att själv 

kunna utforma sina svar. För att lyckas med det ska frågorna utformas på ett öppet sätt 

och därmed inte vara stängda för endast ja- eller nej-svar (Yin, 2013). När vi utformade 

vårt intervjuprotokoll utgick vi från frågor som berör vårt ämnesval på ett vidare plan. 

Vi försökte att undvika detaljerade frågor för att intervjupersonen skulle ha möjlighet att 

besvara frågorna på djupet. På så sätt blev varje intervju unik eftersom olika följdfrågor 

uppstod. 

 

Som intervjuare kan man utgå från att det är personen man intervjuar som ska tala till 

största del (Yin, 2013). Det är den personens personliga perspektiv inom ämnet som 

forskaren vill åt och att få en förståelse för dennes referensram och situation (Olsson & 

Sörensen, 2011). Genom att inte ställa för många frågor på samma gång visar 

intervjuaren intresse för de svar som kommer och intervjun liknar då mer ett samtal än 

ett förhör. I de fall intervjupersonen inte förklarar eller vidareutvecklar på ett tillräckligt 

givande sätt kan sonderingar och uppföljningsfrågor komma väl till pass. Dessa får 

samtalet att fortskrida naturligt och samtidigt blir svaren mer givande. Sonderingar är 

korta yttranden så som; ”Berätta mer” Hur kan det komma sig” och ”Varför?”. Dock 

ska intervjuaren undvika att använda dessa för mycket, annars finns det en risk att likna 

en robot (Yin, 2013). Enligt Trost (2010) bör sonderingen ”Varför” undvikas helt i 

kvalitativa intervjuer. När intervjuaren uttrycker det ordet verkar det ifrågasättande och 

kan även uppfattas som en tillrättavisning, något som inte hör hemma i 

intervjusammanhang. Svar från intervjupersonen blir även orsaksbundna och samtalet 

riskerar att störas eftersom följdfrågor blir svåra för intervjuaren. För att ersätta det vi 

ofta vill uttrycka med ordet ”Varför” kan vi som intervjuare använda oss av; ”Hur 

menar du då?”, ”Vad betyder det att..?”, ”Hur uppfattade du situationen själv just då?”. 

Vi fokuserade på frågor som ”hur” under intervjuerna för att på så sätt skapa en bättre 

förståelse och även visa för intervjupersonerna att vi intresserade oss för deras åsikter. 
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En fördel med kvalitativa intervjuer är att frågorna kan ha olika ordningsföljd mellan de 

olika intervjuerna. Detta skiljer sig från strukturella intervjuer. Genom att låta frågorna 

komma i den ordning som passar situationen erhåller intervjuaren en bredare och mer 

nyanserad bild av fenomenet. Intervjuaren får även tillgång till beskrivningar av 

händelseförlopp och svar på andra frågor som annars inte hade kommit fram (Eriksson-

Zetterquist & Ahrne, 2011). Eriksson-Zetterquist (2011) menar att kvalitativa intervjuer 

även kan innehålla vissa standardiserade frågor för att på så vis ha möjlighet att kunna 

jämföra svaren med andra undersökningar. När forskaren sedan redovisar sina resultat 

är det viktigt att det framgår för läsaren hur intervjuerna har genomförts och hur 

frågorna har varierat vad gäller framförandet. 

 

Eftersom vi valt två olika sätt att samla in vårt empiriska material måste vi ha i åtanke 

att dessa sätt skiljer sig åt och därmed också ger oss olika förutsättningar att analysera 

arbetsgivarens respektive arbetstagarens perspektiv. När vi intervjuar arbetsgivare har 

vi, enligt Bell (2005), möjlighet att ställa följdfrågor och att känna av 

intervjupersonernas tonfall och mimik.  

 

2.4.2 Enkäter 

Utöver våra intervjuer har vi även använt oss av enkäter för att samla in material till vår 

undersökning. Vi har valt att samla in data där vi låter respondenterna vara 

anonyma.  Detta anser vi skapar större möjlighet för att samla in det datamaterial vi 

strävar efter. Vi anser att det är av stor vikt att respondenterna är anonyma när det gäller 

insamlandet av material, eftersom de ska kunna känna sig trygga i att svara så 

sanningsenligt som möjligt. Backman m.fl. (2012) ser många styrkor med enkäter 

eftersom de kan besvaras av en stor mängd människor och att alla som svarar får samma 

frågor. Även Ejvergård (2009) påpekar att enkäter är ett bra sätt när man vill få fram 

attityder och åsikter. Backman m.fl. (2012) beskriver olika typer av svarsalternativ vid 

utformning av enkäter där både fasta svarsalternativ och öppna frågor går att tillämpa. 

När vi började i utformandet av vår enkät ville vi först få fram grundfakta som kön, 

ålder, yrke, anställningstid och utbildning. Detta för att vi eventuellt skulle kunna se ett 

samband mellan vissa av dessa variabler och missnöje. Det vi dock uppfattade som 

problematiskt var att många respondenter tolkade frågorna om anställningstid och 

utbildning olika, vilka vi var tvungna att förklara när vi gav ut enkäterna. Backman m.fl. 

(2012) påpekar att det ibland kan uppstå problem om frågorna inte uppfattas på samma 
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sätt av respondenterna som av de som har utformat frågorna. Därför är det väldigt 

viktigt att det läggs ner mycket tid till att utforma enkäten så att den behandlar just de 

frågor man vill ha svar på. Vi ansåg att vi i vår utformning av enkäterna hade varit 

tydliga men insåg först i efterhand att dessa frågor skulle skrivits ut mer utförligt.  

 

Enkäten går sedan vidare in på hur ofta man känner sig missnöjd på arbetsplatsen och 

ger fyra olika svarsalternativ (se bilaga B). Därefter får respondenten definiera vad som 

ligger till grund för missnöjet med förvalda svarsalternativ, samt en öppen svarsruta där 

respondenten själv får möjlighet att definiera ett missnöje.  Frågan som ställs därefter 

handlar om personen någon gång har haft förväntningar på arbetsgivaren som inte har 

infriats. Där ges alternativen ”Nej”, ”Ja” och i så fall ”vad?” Det vi såg som ytterligare 

ett problem med den här frågan var att många lämnade ”Vad”- rutan blank, även om de 

hade kryssat för ”Ja”-rutan. Vi tolkar detta som att alla respondenter kanske inte tog sig 

tillräckligt med tid till att svara på enkäten ordentligt, eller att respondenterna upplevde 

att de har haft förväntningar, men inte har kunnat definiera dessa.  

 

Enkätens baksida beskriver frågor som ställs utifrån påståenden där respondenten kan 

svara inom graderna ”inställer helt” ”instämmer delvis” ”varken eller” ”instämmer 

delvis inte” instämmer inte alls”. Ett problem vi upptäckte med att vi hade en baksida på 

enkäterna var att några respondenter glömde bort att svara på dessa frågor, vilket 

orsakade att några av enkäterna resulterade i bortfall. Detta menar Ejvegård (2009) är 

viktigt att fastställa så att läsaren vet hur tillförlitligt materialet är. Han skriver att detta 

kallas för ett internt bortfall och kan delvis bero på att frågorna är fel konstruerade. Vi 

är medvetna om att vi inte skrev på enkäten att frågorna fortsatte på baksidan, vilket kan 

ha lett till vårt bortfall.   

 

Frågorna på baksidan behandlade missnöjets påverkan på arbetstagaren i dennes arbete, 

om denne kände tillit till sin arbetsgivare och hur arbetsplatsen motsvarade 

arbetstagarens förväntningar (se bilaga B för mer utförliga frågor). Enkäten avslutades 

med en öppen fråga om vad den anställde ansåg sig ha för skyldigheter gentemot sin 

arbetsgivare. Även på denna fråga lämnades många tomma svar och därför borde vi 

även utformat den frågan på ett bättre sätt anser vi.  

 



Sara Berg  Kandidatuppsats 

Ulrika Persson En Cynisk Historia Våren 2014 

13 

Fördelen med frågeformuläret ser vi, finns i att det underlättar för oss som forskare att 

sammanställa och analysera svaren då svaren inte skiljer sig lika mycket åt som vid 

intervjuer. Vi anser att enkäter är ett bra tillvägagångsätt i vår studie för att nå ut till 

flera personer och samtidigt låta dem vara anonyma. Backman m.fl. (2012) menar att 

enkäter har just den fördelen, att kunna samla in större mängder data.  

 

Olsson och Sörensen (2011) tar upp några saker att ha i åtanke vid utförandet av 

enkäter; det viktigt att tänka på att det inte blir för många frågor och att dessa ska vara 

entydliga, enkla och begripliga. De ska heller inte vara ledande eller förutsättande av 

forskaren. Lämnas tolkningsutrymme blir det svårt att analysera svaren. Slutligen ska en 

enkät också vara logiskt utformad det vill säga att frågorna har en naturlig 

ordningsföljd. Enkäter avslöjar inte detta och svaren få då tas för vad de är och vi som 

forskare kan aldrig veta hur respondenterna har tänkt när de har svarat. Med tanke på 

detta måste forskaren vara väldigt noggrann vid utformandet av enkäterna. 

 

2.4.3 Urval 

Intervjupersoner 

Vårt val av företag grundar sig i ett bekvämlighetsurval som innebär att forskaren har 

använt sig av undersökningsmaterial som för denne var tillgängliga för tillfället 

(Bryman & Bell, 2005). Vi utnyttjade våra kontakter på respektive företag för att kunna 

få tag på respondenter vi ansåg intressanta för vår undersökning. Enligt Yin (2013) bör 

forskaren välja respondenter utifrån antaganden om att dessa kommer att ha andra 

åsikter om fenomenet än vad forskaren själv har. Detta för att inte riskera att låta 

forskningen bli snedvriden och vinklad av forskarens egna förutfattade meningar. Yin 

(2013) fortsätter och menar att ett bekvämlighetsurval tenterar att resultera i 

ofullständighet och även brist på rätt information. Det kan leda till oönskad 

snedvridning. Genom att använda sig av ett avsiktigt urval kan forskaren samla in den 

mest talrika data som också ger det bredaste spektrumet av både information och 

synpunkter vad gäller forskningsämnet. Våra intervjupersoner har alla en chefsroll och 

har möjlighet att förändra och påverka arbetsmiljön för organisationen. Vi ser däremot 

inga problem med att vi har utnyttjat våra kontakter eftersom de olika företagen 

befinner sig i olika branscher och uppfyller då även kravet vi har om att undersöka 

fenomenet inom olika fält. Trost (2010) menar att urvalet av respondenter inom 

kvalitativ forskning ska vara heterogent inom den givna homogeniteten. I vårt fall utgör 
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det heterogena att intervjupersonerna tillhör olika fält och det homogena utgörs av att de 

alla är arbetsledare. Viktigt att poängtera är också att dessa personer har valts ut utan att 

vi har några förutfattade meningar om vad de kommer att ge för respons. På så sätt 

anser vi att vårt urval ändå kan ses som ett avsiktigt urval. Vi har också valt våra 

respondenter utifrån det krav vi ställt om att de ska vara olika varandra. Det är inte 

typen av fält som är det relevanta i vår studie, då vi antar att det förekommer inom 

många olika fält. Vi ser det snarare som en fördel att de har funnits en kontakt med 

intervjupersonerna tidigare eftersom vi upplever att det har fått dem att svara mer ärligt 

på våra frågor. Däremot upplevde vi att en av respondenterna som arbetade på det större 

företaget hade svårare att svara på våra frågor och gärna pratade runt frågorna för att 

svaren skulle formas till fördel för företagets bästa. Vi blev ofta avbrutna när vi ställde 

våra frågor och fick inte lika klara och raka svar som av de andra intervjupersonerna. 

 

Vad gäller antalet personer att intervjua menar Kvale och Brinkmann (2009) att 

kvalitativ forskning tenderar att ha antingen för få eller för många intervjuer. Enkelt 

uttryckt ska intervjuerna ge tillräckligt svar på det forskaren vill veta och därefter följer 

antalet intervjuer till dess att en mättnadspunkt uppnåtts. Med för få intervjuer är det 

svårt att uppnå en generaliserbarhet samtidigt som allt för många intervjuer leder till 

sämre analys. Vi har i vår studie valt att intervjua tre personer för att skapa oss en 

bredare bild av fenomenet missnöje på arbetsplatsen inom olika fält, samtidigt har vi 

inte haft resurser för att på ett analyserande sätt intervjua fler personer. Risken hade då 

blivit en allt för ytlig interaktion med intervjupersonerna och det anser vi hade gett oss 

mindre relevant information om fenomenet. Samtidigt har vi nu haft resurser för att 

kunna förbereda intervjuerna på ett bra sätt. Dessutom är det inte endast arbetsgivares 

perspektiv vi vill åt, utan även arbetstagares. Det innebär att vi har två olika perspektiv 

som ska analyseras och för att kunna göra det på ett givande sätt har vi valt ett mindre 

antal intervjuer kombinerat med enkäter. 

 

Enligt Groves, Floyd Fowler, Couper, Lepkowski, Singer och Tourangeau (2004) 

handlar survey forskning om att forskaren genom ett urval kan dra slutsatser om en 

större population. Därför är det viktigt att det urval som ligger till grund är 

representativt till den population som forskaren vill undersöka. Vi ville undersöka hur 

arbetstagare i allmänhet upplevde missnöje på arbetsplatsen. Därför ville vi få in 
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datamaterial från en grupp individer som speglar en population av många olika yrken, 

åldrar och kön.  

 

Enkäter 

Tillförlitligheten av urvalet avgör hur stort urvalet är, ju större urval, desto mer 

tillförlitligt (Olsson & Sörensson, 2011). Från början utgjordes urvalet av 100 stycken 

enkäter. Dock skedde ett internt borfall om nio stycken på grund av felaktigt ifyllda 

svar. Urvalet av respondenterna för enkäterna utgörs därför av 91 stycken respondenter 

där 15 % av respondenterna arbetar på arbetsplatserna där vi har utfört intervjuerna och 

85 % slumpmässigt urval genom att vi har gått runt på stan en vardag förmiddag och 

frågat människor om de kan tänka sig att fylla i våra enkäter. Platser vi har gått in på för 

att hitta respondenter är hotell, gym, caféer, bibliotek och förbipasserande på gatan. När 

vi har delat ut enkäterna har vi försökt rikta in oss på olika målgrupper för att få ett så 

varierat urval som möjligt. När respondenterna hade besvarat enkäterna fick de lägga 

dessa i ett kuvert för att det skulle bli så anonymt som möjligt. Detta kuvert öppnade vi 

inte förrän vi var själva så att det inte skulle gå att härleda enkäterna till respektive 

person. Under tiden respondenterna svarade på enkäten fanns vi i närheten ifall de ville 

fråga något.     

 

 Analys/Resonemang 2.5

Eftersom vi har valt att samla in data både genom kvalitativa intervjuer och 

enkätundersökning använder vi oss, enligt Olsson och Sörensen (2011), av 

metodtriangulering. Det innebär enligt dem att forskaren samlar in data om ett fenomen 

med hjälp av flera olika metoder. De skiljer mellan within-method, som innebär att 

varianter av samma metod används, exempelvis olika slags frågeformulär. Den andra 

metodtrianguleringen är between-method och innebär att flera olika forskningsmetoder 

används, som i vårt fall, både intervjuer och enkäter. Genom att använda oss av 

metodtriangulering får vi, som Olsson och Sörensen (2011) beskriver det, ett bredare 

underlag där olika vinklar ger oss information om både egenskaper, innehåll och 

karaktär samt omfattning, fördelning och jämförelser. Backman m.fl. (2012) menar att 

kvalitativ forskning går på djupet och kvantitativ forskning på bredden. I vår studie ser 

vi både till förståelsen som går på djupet, genom intervjuer, och även hur flera 

människor, genom insamlandet av enkäter, upplever fenomenet missnöje vilket går på 

bredden.  
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Vi har valt att spela in våra intervjuer för att kunna fokusera på kroppsspråket och hur 

respondenterna uppträder i situationen. Det underlättar även för oss då vi kan tala fritt 

och låta samtalet bli mer följsamt. Vi har i kombination till inspelningen antecknat 

under intervjuerna för att hjälpa oss själva att komma ihåg det som känns extra viktigt. 

Vad gäller anteckningar under en intervju kan intervjupersonen känna sig obekväm 

enligt Kvale och Brinkmann (2009), om intervjuaren antecknar mindre frekvent. 

Intervjupersonen kan då komma att tänka; ”vad sa jag nu egentligen?”. Detta kan göra 

att samtalet störs och att intervjupersonen hämmas i sina kommande svar. För att 

undvika detta har en av oss antecknat under hela intervjun medan den andre har kunnat 

fokusera mer på intervjupersonen och följdfrågor. Efter har vi transkriberat materialet 

för att lättare kunna urskilja empirin som vi ansett varit relevant för våra 

forskningsfrågor. Genom transkriberingen upptäckte vi andra aspekter, så som hur vi 

ställt upp våra följdfrågor och hur väl respondenterna faktiskt svarat på frågorna. Det 

gjorde det möjligt för oss att vara kritiska i vårt eget agerande och även att upptäcka fler 

budskap i de svar vi erhållit.  

 

Vad gäller enkäterna sammanställde vi dem i kategorier indelat på ålder och därefter 

redovisade vi resultatet utifrån de olika mönster vi funnit. Att sedan i analysen ställa 

dessa mönster mot det material som vi erhållit från arbetsgivaren anser vi gav en 

bredare förståelse för fenomenet missnöje på arbetsplatsen. Det hjälpte oss som forskare 

även till insikten vad gäller de skillnader som arbetsgivare och arbetstagare upplever 

vad gäller missnöje och förväntningar.  

Vår ambition som forskare har varit att ta reda på hur arbetsgivare samt arbetstagare 

upplever att det finns missnöje på arbetsplatsen samt att undersöka de förväntningar 

som finns och hur dessa kan påverka att missnöje uppstår.  

 

 Kvalitet 2.6

Bristen på att kunna generalisera resultaten inom kvalitativ forskning är något som 

kritiker brukar lyfta fram enligt Svensson och Ahrne (2011 via Ahrne & Svensson, 

2011). Genom att forskningen går att generalisera stärks dess relevans. Det är svårt att 

skapa generalisering genom att endast undersöka några fall. Men desto fler fält och 

miljöer som studeras så kan generaliserbarheten öka, samma sak gäller om resultatet 

kan kopplas till tidigare forskning som kommit fram till liknande resultat. Genom att 
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undersöka fenomenet på olika sätt och då använda sig av olika metoder för att komma 

fram till samma resultat, kan forskaren också skapa större generaliserbarhet (Svensson 

och Ahrne, 2011 via Ahrne & Svensson, 2011). Eftersom vi samlar in data genom olika 

metoder kan vi stärka generaliserbarheten. Vi undersöker även tidigare forskning och 

därmed kan vi jämföra tidigare forskning med vårt resultat. Dock finns det vissa 

kriterier för att kunna hävda att studien är generaliserbar menar Olsson och Sörensen 

(2011). Några av dem är att alla felkällor gällande urvalet och dess representativitet är 

eliminerade och att bortfallets eventuella snedvridande effekter är analyserade. Eftersom 

vi delvis har använt oss av ett bekvämlighetsurval kan vi inte helt utelämna dess 

påverkan på generaliserbarheten. Vad gäller de tre intervjuerna som vi genomfört gav 

de oss en bra inblick i hur arbetsgivare upplever missnöje och förväntningar på 

arbetsplatsen. Dock anser vi att vi kunde ha genomfört fler intervjuer då datamaterialet 

inte anses mättat på det sätt som Kvale och Brinkmann (2009) menar att forskaren bör 

uppnå. Varför vi inte genomförde fler intervjuer har sin förklaring i hur vi disponerade 

den tidsram vi haft till projektet. I efterhand ser vi kritiskt på det datamaterial vi samlat 

in från arbetsgivare då det är tre individers uppfattningar och att det är svårt att relatera 

resultatet till arbetsgivare i allmänhet. Även att vi med redan utformade frågor och 

svarsalternativ styr respondenterna att göra val efter våra antaganden enligt Zetterquist 

och Ahrne (2011 via Ahrne & Svensson, 2011) anser vi är en faktor som påverkar 

resultatet. 

 

När vi utformade enkäterna gjorde vi det i ett tidigt skede av processen där vi ej hade 

genomfört någon intervju. Vi visste därmed inte vad som skulle komma fram från de 

arbetsgivare vi valt att intervjua och därför hade vi svårt att forma våra enkätfrågor på 

ett sådant sätt att de kunde ge svar på vad arbetstagare ansåg om det arbetsgivaren 

uppgav. Vi utgick från vår förförståelse vad gäller missnöje på arbetsplatsen och ställde 

upp en del öppna frågor samt påståenden som respondenterna fick gradera. Vi utförde 

inga enkäter på testpersoner utan använde oss av dem direkt till respondenter till 

studien. Detta ser vi är en brist eftersom vi upptäckte att flera personer som besvarade 

frågorna hade svårt att helt förstå vissa frågor och påståenden samt att detta resulterade i 

bortfall och risk för felaktiga svar. Groves m.fl. (2004) menar att vid survey forskning 

bör forskaren testa enkäterna med några personer först för att då kunna upptäcka brister 

i utförandet. Vi hade från början 100 stycken enkäter som skulle besvaras och endast 91 

av dem besvarades fullständigt, därav fick vi, precis som Olsson och Sörensen (2011) 
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beskriver det, ett internt bortfall på nio stycken eftersom de personerna inte hade 

besvarat samtliga frågor i enkäten. 

 

 Forskningsetik 2.7

Eftersom vi har intervjuat personer i vår studie har vi behövt tänka på några etiska 

aspekter. Vi har som intervjuare tänkt på att uppträda med empati och förståelse, något 

som Öberg (2011 via Ahrne & Svensson, 2011) lyfter fram som viktigt i relationen med 

informanten. Forskningen får inte enligt Olsson och Sörensen (2011) skada eller ge 

upphov till obehag varken fysiskt eller psykiskt för människor. Människor har rätt till 

integritet och visad respekt för sina privatliv, det stöds även av svensk grundlag. Även 

material som är konfidentiellt måste skyddas från obehöriga och det ska inte gå att 

känna igen personer eller situationer i material som visas utåt.  Vad gäller detta har vi i 

vår studie värnat om både respondenterna och intervjupersonernas anonymitet. Det är 

endast vi som forskare som vet vilka intervjupersonerna är och var de arbetar. För att 

styrka deras anonymitet har vi valt att ange samtliga som hen då könet inte är av 

betydelse för vårt resultat.  

 

Det finns också en del etiska principer som Olsson och Sörensen (2011) tar upp. Dessa 

är; Autonomiprincipen som innebär att forskaren ska ta hänsyn till olika personers 

förmåga att själva kunna bestämma och besluta vad gäller ställningstagande till 

information och handlingsalternativ. Det är viktigt att utrycka budskap på ett förståeligt 

sätt för att hjälpa personerna att kunna ta beslut. Vi tog kontakt med våra respondenter 

och förklarade för dem vad vi ville undersöka och på vilket sätt vi önskade deras 

medverkan. Utifrån den informationen kunde de välja om de ville medverka eller inte. 

Den andra principen är Godhetsprincipen och är precis det som den antyder på namnet, 

strävan efter att göra gott. Den går ihop med nästa, Principen att inte skada. Båda 

handlar om att inte ge upphov till skada för någon part. Eftersom ämnet vi valt att 

studera kan upplevas känsligt har vi varit noga med att alla respondenter ska känna sig 

trygga i att besvara våra frågor och att de inte kan straffas av någon annan utifrån deras 

åsikter om arbetsgivare respektive arbetstagare. 

 

Till sist beskriver Olsson och Sörensen (2011) Rättviseprincipen som inom forskning 

handlar om att alla försökspersoner ska behandlas lika. Vi har agerat utefter detta och 

varit noga med att behandla både respondenterna vad gäller enkäterna och 
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intervjupersonerna på så lika sätt som möjligt. Urvalet ska göras utifrån vetenskapliga 

normer vilka Vetenskapsrådet har fastställt till att försökspersonen ska medverka 

frivilligt och med samtycke efter att ha fått begriplig information om studien. Den 

information som samlas in från försökspersonerna får endast användas i 

forskningssyftet. Anonymitet och konfidentialitet är också enligt Vetenskapsrådet 

viktigt.  

Vad gäller forskningsetik handlar det om forskarens skyldigheter gentemot samhälle, 

forskningskollegor och försökspersoner. Från början reglerades det genom traditioner 

men har sedan utvecklats till normer, lagar och förordningar. Dessa normer styr vårt 

medvetna handlande och behövs för att ge människan en grund för sina handlingar 

(Olsson & Sörensen, 2011).  
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3 Teori 

I följande kapitel ska vi presentera våra valda teoriområden inom psykologiska 

kontrakt, cynism och kommunikation 

 

 Kontrakt och psykologiska kontrakt 3.1

Enligt Rousseau (1995) är kontrakt något som är frivilligt att ingå med en motpart. Det 

är också frivilligheten som gör att chansen är större att båda parter håller sin del i 

avtalet. Genom att ingå ett kontrakt uppoffrar varje part en del av sin frihet för att vinna 

något tillbaka, resultatet blir därför större än vad som hade varit möjligt utan kontaktet. 

Rousseau (1995 s 13) skriver; “Contracts arise when people believe themselves to have 

choice in their dealing with others.” Rousseau (1990) beskriver att ett psykologiskt 

kontrakt är ett kontrakt byggt på individuella föreställningar om ömsesidiga åtaganden 

mellan en arbetstagare och en arbetsgivare. Rousseau (1995) menar också att alla 

kontrakt egentligen är psykologiska och att överenskommelser existerar utifrån 

betraktarens syn.  

 

Om man ska förklara vad ett kontrakt är kan man kort säga att det är vad två parter anser 

att de har för olika skyldigheter gentemot varandra. Men det är inte alltid så lätt att 

dessa skyldigheter uppnås då det kan vara svårt att helt veta vad motparten vill ha och 

förväntar sig. När ett kontrakt ingås gör parterna det efter deras olika förståelser och 

erfarenheter. Detta kan då leda till missförstånd eftersom det inte behöva betyda att 

personerna är ömsesidiga i sina föreställningar. Människor kan ibland förlita sig på att 

de vet vad andra vill ha i åtgäld och vad de förväntar sig av en (Rousseau 1995). 

Att en anställd kan anta att den har vissa särskilda skyldigheter mot sin arbetsgivare och 

att dessa skyldigheter också förväntas av arbetsgivaren bildar tillsammans med att 

arbetstagaren förväntar sig vissa saker i gengäld av arbetsgivaren, ett psykologiskt 

kontrakt (Rousseau, 1990). Rousseau (2004) menar att det finns två typer av 

psykologiska kontrakt; Relational och transactional psykologiska kontrakt.  

Transaktionella kan även kallas för ekonomisk och monetär enligt McDermott, Conway, 

Rousseau & Flood (2013). Rousseau (2004) menar att relationella psykologiska kontrakt 

bygger på relationen mellan arbetstagaren och arbetsgivaren där de engagerar sig i 

varandras intressen på ett djupare sätt, ett exempel kan vara att arbetstagaren kan arbeta 

övertid utan extra betalning eller hjälpa en kollega. Företaget i sin tur kan skydda 
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medarbetarna från ekonomisk kris och Rousseau (2004) skriver om ett företag vars VD 

fortsatte att betala lön till medarbetarna då fabriken brunnit ner. McDermott et.al. (2013) 

menar också att ett sådant kontrakt innefattar flera olika överenskommelser och även större 

möjligheter för utveckling för medarbetaren.  Rousseau (2004) fortsätter och förklarar att 

det transaktionella kontraktet bygger på mer formella primisser så som fasta principer 

där även medarbetarna lättare är utbytbar arbetskraft då arbetsuppgifterna är enklare. 

McDermott et.al. (2013) förklarar det genom att specifika arbetsuppgifter utförs från 

arbetstagaren och arbetsgivaren betalar då en skälig lön för detta. Den ekonomiska bördan, 

fortsätter Rousseau (2004), ligger hos medarbetarna som gärna söker sig till en annan 

arbetsplats om de är missnöjda med kontraktet. Dock blir det svårare om det inte finns 

några andra möjligheter till anställning för dem just då. Beroende på om anställningen 

förväntas bli lång- respektive kortvarig brukar de olika typerna av kontrakt bildas. De 

som vill stanna inom organisationen en längre tid brukar knyta relationella psykologiska 

kontrakt och vice versa (Rousseau 2004). 

 

Rousseau (1995) skriver att anställningskontrakt har ändras då företag tvingats dra ner 

på arbetskraft. Företagen kan inte längre rada upp klara direktiv vad gäller löften och 

förväntningar av arbetstagaren. Därför blir kontrakten allt mer diffusa och lämnar 

tomrum åt tolkningar och förändringar som sker under tiden anställningen pågår. 

Rousseau (1995) säger också att personer som har ett kontrakt att arbeta efter är mer 

effektiva i sitt arbete och behöver också mindre övervakning. I de branscher där 

omvärldens ständiga rörelse påverkar, behövs kontrakt som lätt kan förändras utan att de 

bryts (Rousseaus 1995). Det kan även vara svårt för både arbetsgivare och arbetstagare 

att i ett tidigt skede i anställningen komma överrens om vad som gäller dem emellan. 

Eftersom det psykologiska kontraktet då förändras över tid kan det ge upphov till icke 

ömsesidiga förväntningar om parterna inte regelbundet arbetar med att förnya kontraktet 

Rousseau (2004).   

 

3.1.1 Hur uppstår psykologiska kontrakt? 

Organisationer ger ofta anställda både tydliga och underförstådda löften om vad de kan 

förvänta sig av sitt arbete och ju mer tydliga de är i sin kommunikation, desto bättre 

känner de anställda till sina rättigheter. Psykologiska kontrakt kan spela en viktig roll 

för en anställds motivation eftersom kontrakten ger en känsla och ett löfte om att den 

anställde har kontroll över sin arbetssituation och kan påverka sin anställning 

(Andersson, 1996). 
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Enligt Guillermo och Rousseau (2013) finns däremot inte så mycket forskning på hur 

psykologiska kontrakt uppstår från första början. Däremot tror man att de psykologiska 

kontrakten ligger som grund till vad organisationen har för HR-policys och hur kulturen 

ser ut i organisationen. Dessa saker gör att arbetstagaren skapar sig en bild och 

förväntningar av hur arbetet och arbetsplatsen ska vara. Men tyvärr finns det inte 

tillräckligt med forskning kring dessa områden anser författarna.  

 

Andra författare anser dock att det finns olika förklararingar till hur psykologiska 

kontrakt uppstår. Andersson (1996) förklarar att de psykologiska kontrakten hos en 

anställd uppstår genom dennes förförståelse av organisationen. Undermedvetet bildar 

sig den anställde en uppfattning av organisationen genom att tala med medarbetare, 

observera organisationen och vara mottaglig för de värden organisationen vill 

kommunicera till de anställda.  Genom detta bildar sig den anställde en uppfattning om 

vad det innebär att arbeta inom organisationen och vad denne kan förvänta sig av en 

anställning. Psykologiska kontrakt bygger på individuella övertygelser och 

förförståelser. 

 

Ett psykologiskt kontrakt är unikt för varje person beroende på hur den personen har 

uppfattat och förstått det. Det är därför viktigt att både parter tar sitt ansvar när det 

gäller kommunikation. Det tillsammans med tidigare erfarenheter, bygger upp det 

psykologiska kontraktet (Rousseau 1995). Enligt Rousseau (2004) är det antingen 

ledningen, HR-personal eller den närmsta chefen som, genom att kommunicera 

information till de anställda, lägger grunden till de förväntningar som de anställda kan 

få för organisationen. Även om arbetstagaren får motsägande information från olika 

parter inom organisationen kan det psykologiska kontraktets ömsesidighet förstöras. Det 

är också viktigt att mellanchefen känner trovärdighet för sitt psykologiska kontrakt med 

arbetsgivaren då mellanchefen sedan är den som påverkar sina underordnade och hur 

deras psykologiska kontrakt med företaget formas Rousseau (2004). Eftersom det är 

många parter inom företaget som ger upphov till psykologiska kontrakt är det viktigt att 

företagsledningen tar sitt ansvar vad gäller den information som de signalerar utåt via 

mellanchefer och HR-personal. Att de också har i åtanke att det är många olika 

medarbetare som de ska möta vad gäller förväntningar och åtaganden, ett sätt passar inte 

alla. McDermott et.al. (2013) skriver att HR-arbetet har väldigt stor inverkan på de 
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psykologiska kontrakt som bildas i organisationen. De menar att HR-arbetet ska vara 

strategiskt för att kunna förbättra prestationen och därmed också förbättra ledarskapet som i 

sin tur har stark anknytning till arbetarna och de psykologiska kontrakt som finns. HR 

länkas till medarbetarna via mellancheferna så därför blir dessa otroligt viktiga menar 

McDermott et.al. (2013). Det är mellancheferna som har den närmsta relationen med 

arbetarna och som kan förmedla förväntningarna mellan arbetsgivaren och arbetstagarna.  

 

3.1.2 Psykologiska kontrakt och missnöje 

Enligt Isaksson och Bellaagh (2005) kompletterar det psykologiska kontraktet det 

formella kontraktet mellan arbetstagare och arbetsgivare. Skillnader i välbefinnande hos 

dem och konsekvenser för organisationen ses som följder av det psykologiska 

kontraktet.  

 

Om en av parterna inte agerar utifrån överenskommelserna i det psykologiska kontraktet 

blir följderna enligt Rousseau (2004) starka negativa känslor så som ilska, upprördhet 

och uppsägning. Det är därför viktigt att både arbeta med att upprätthålla sina åtaganden 

mot den andra parten som att arbeta med följderna då någon inte kan hålla det som 

bestämts. Den som bryter överenskommelsen måste gottgöra den andra parten på något 

vis.  

 

Forskning visar att ju bättre en arbetsgivare är på att infria de psykologiska kontrakten 

desto mer tillfredsställelse och tillit känner de anställda till sina arbetsuppgifter och 

arbetsgivare. De tenderar också att stanna längre i organisationen när de känner att 

arbetsgivarens agerande överensstämmer med det psykologiska kontraktet. Däremot om 

kontrakten skulle brytas ofta, skapar detta negativa reaktioner hos de anställda och de 

tenderar till att prestera sämre på arbetsplatsen (Guillermo & Rousseau, 2013). Som 

McDermott m.fl. (2013) menar har HR och mellancheferna har ett stort ansvar när det 

kommer till att skapa förväntningar hos medarbetarna. Genom deras styrning signalerar de 

vad organisationen kräver i utbyte mot olika belöningar. Desto klarare direktiven är desto 

bättre chanser har organisationen att fullfölja de psykologiska kontrakt som uppstår mellan 

dem och arbetstagarna. När medarbetarna upplever att deras arbetsgivare håller sin del i 

avtalet kommer de att känna tillfredsställelse och därmed prestera bättre.  

 

Rousseau (2004) menar att undersökningar visar att både arbetsgivaren och 

arbetstagaren anser sig själva uppfylla sin del i kontraktet på ett bättre sätt än motparten. 
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Att komma överrens om vad de förväntar sig av varandra är avgörande för deras 

relation. En arbetstagare som känner att arbetsgivaren håller det han eller hon lovar 

leder inte oväntat till positivare attityd hos medarbetaren och att denne utför ett mer 

effektivt arbete. Enligt Rousseau (2004) finns det studier som visar att organisationer 

som är högpresterande och har tillfredsställd personal är de organisationer som har väl 

fungerande psykologiska kontrakt. Dean, Brandes och Darwadkar (1998) menar att 

brytandet av psykologiska kontrakt kan leda till missnöje, som vid upprepade tillfällen 

kan resultera i cynism. 

 

 Cynismens uppkomst 3.2

Ordet cynism härstammar från antikens Grekland och härleds till den cyniska skolan, 

vilka förespråkade ett levnadssätt som var kritiskt inställda till religion och högre 

makter. De var kända för att öppet uttrycka sina åsikter och använda sig av dramaturgi 

och humor för att förespråka sina åsikter. Den cyniska skolan var lika mycket ett 

levnadssätt som en filosofi och cynikerna var kända för sin enkla livsstil och sitt kritiska 

handlingstagande (Dean, Brandes & Darwadkar, 1998). Dean, Brandes och Dharwadkar 

(1998) menar att i vår tid har ordet cynisk fått en enklare förklaring och syftar till någon 

som är kritiskt inställd till ett fenomen, försöker leta fel och gärna belyser detta med 

sarkasm.   

 

Andersson och Bateman (1997) förklarar utvecklingen av begreppet cynism, att 

begreppet har beskrivits både som ett personlighetsdrag och en känsla, men att senare 

studier har definierat det som en attityd en person har mot ett objekt eller fenomen. Det 

har visat sig att attityden inte har varit ett personlighetsdrag, utan ett missnöje riktat mot 

ett specifikt fenomen. Enligt Andersson (1996) är cynism en följd som kan uppstå då 

missnöje har upplevts vid flertalet tillfällen eller under en längre period. Andersson och 

Bateman (1997) sammanfattar begreppet som både en generell och specifik negativ 

attityd eller känsla som präglas av misstro mot en person, grupp, ideologi, arbetsplats 

eller institution.  Brown och Cregan (2008) menar att människor bestämmer sig inte för 

att bli cyniska, cynism utvecklas på grund av att en person upplever sig ha blivit sviken 

av sin arbetsgivare vid upprepade tillfällen.  

 

3.2.1 Organisationscynism 

Dean, Brandes och Dharwadkar (1998) myntade begreppet organisationscynism som 
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handlar om medlemmarna inom organisationer och deras cynism mot sin arbetsplats. 

Cynism menar Dean, Brandes och Dharwadkar (1998) är en attityd som är väldigt 

vanlig och förekommer inom de flesta organisationer, men ett ämne som har blivit 

ignorerat inom organisationsforskningen. De beskriver organisationscynism utifrån tre 

faktorer;  

1. En tro om att organisationen saknar integritet  

2. Negativa känslor mot organisationen   

3. Tenderar till att nedvärdera och kritisera organisationens beteende utifrån ens tro och 

negativa känslor.  

 

Inom organisationscynismen ses därför inte cynism som ett personlighetsdrag, en 

person som är cynisk mot allt och alla, utan som en attityd som kan förändras över tid 

och är riktat mot ett specifikt objekt (Dean, Brandes & Dharwadkar, 1998). 

 

3.2.2 Employee Cynism  

Employee cynism är en gren inom organisationscynism som är specifikt inriktad på 

anställdas cynism mot ledning och chefer inom organisationer och tar även hänsyn till 

det psykologiska kontraktet (Dean, Brandes & Dharwadkar, 1998). Andersson (1996) 

skriver om hur cynism för anställda uppstår när de psykologiska kontrakten bryts.  

Andersson (1996) menar att de flesta psykologiska kontrakt idag är transaktionella där 

fokus på effekt och effektivititet i organisationer råder snarare än fokus på relationen 

mellan arbetsgivare och anställd. Andersson (1996) skriver dock att även i de 

organisationer där relationella kontrakt faktiskt råder betyder inte det att kontraktsbrott 

inte existerar. Dessa kontraktbrott kan istället skapa en ännu starkare cynism eftersom 

individen känner sig sviken på ett mer personligt plan.  Men överlag tror Andersson 

(1996) att om arbetsgivare inte var lika resultatinriktade och strävade efter effektivitet så 

skulle de flesta kontrakt mellan arbetsgivare och arbetstagare vara mer relationella och 

på så sätt även vara svårare att bryta.  

 

3.2.3 Hur uppstår missnöje och cynism? 

Andersson (1996) skriver att början på cynism utvecklas genom att;  

1. Man har byggt upp orealistiskt höga förväntningar.  

2. Man blir besviken när dessa förväntningar inte infrias.  

3. Återkommande besvikelser.  
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När dessa besvikelser inträffar regelbundet mister den anställde hopp om att få sina 

förväntningar infriade över huvudtaget och ett missnöje mot organisationen uppstår. 

Cynism är ett begrepp som är förknippat med frustration och besvikelse. Även 

underliggande förväntningar som inte har blivit infriade har nu även blivit en del i 

utvecklandet av begreppet inom organisationsforskning. Som tidigare nämnt var 

Anderssons (1996) upphovsmakaren till Employee cynism och fokuserade på hur 

cynism uppstår genom att psykologiska kontrakt bryts. Anställda förväntar sig att 

arbetsgivaren ska motsvara de krav och förväntningar som den anställde har byggt upp 

för att i utbyte kunna vara lojal mot arbetsplatsen och göra ett bra arbete. När det istället 

blir tvärt emot uppstår negativa attityder (Andersson & Bateman, 1997). Johnson och 

O’Learry-Kelly (2003) har också sett en relation i hur cynism lättare uppstår när de 

psykologiska kontrakten bryts. De menar att cynism och psykologiska kontrakt är två 

olika konstruktioner men som ändå hänger ihop.  

 

3.2.4 Är missnöje och cynism ett problem? 

Om en organisation bör vara orolig för att cynism och missnöje finns inom 

organisationen, beror på om det upplevs att det påverkar de anställda eller 

organisationen. Oftast förknippas cynism med negativa konsekvenser för de anställda 

och arbetsplatsen (Brown & Cregan, 2008). Organisationer ger ofta löften till anställda 

om framtida förmåner, både förstådda och underförstådda löften. Dessa löften kan 

ibland vara svåra för organisationer att hålla vilket istället kan skapa en misstro till 

organisationen från den anställdes sida. Ju fler löften som den anställde upplever sig ha 

blivit lovad men inte har fått, desto större missnöje uppstår. Förutom att den anställde 

blir missnöjd kan följderna vara att personen i fråga presterar sämre på arbetsplatsen, 

mår dåligt över att gå till jobbet, har högre sjukfrånvaro och i värsta fall även kan leda 

till utbrändhet (Andersson 1996). Debatten inom cynism och huruvida detta påverkar 

organisationen är delad. Vissa menar att cynism påverkar organisationen negativt genom 

lägre prestation från de anställda, de anställda känner mindre tillhörighet i 

organisationen, vilket även påverkar organisationen i att ta sig framåt (Brown & Cregan, 

2008). Enligt Andersson och Bateman (1997) kan det även finnas en positiv aspekt med 

att ha cyniska medlemmar i sin organisation. Då dessa har en kritisk inställning till sin 

arbetsplats är det lättare för dem att upptäcka om det föregår oetiska handlingar i 

organisationen. Johnson och O’Leary-Kelly (2003) gjorde även en undersökning som 

visade på att cynism och missnöje mot organisationen inte alls påverkade prestationen 

från medarbetarna. De menar att cynism till viss del är ett ”lathetsreaktion” och även 
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fast anställda har negativa attityder så påverkar inte detta organisationers prestation.  

  

Abraham (2000) skriver att en cynisk medarbetare ofta uppfattar en orättvisa och att 

detta lättast går att motverka genom att ha öppna kommunikationssystem och att chefer 

bör anamma en mer delaktig ledarstil för att försöka förhindra att cynism uppstår. En 

delaktig ledarstil uppnås genom att involvera medarbetarna i beslut och låta dem delvis 

planera sina arbetsuppgifter själva. På så sätt öppnas ett friare arbetsklimat upp och även 

de anställda kan få en inblick i hur ledningen arbetar. Brown och Cregan (2008) skriver 

också att genom deras forskning har de kunnat finna ett positivt samband mellan mer 

involvering av medarbetarna i beslutfattande och en lägre grad av cynism. Genom att 

dela ansvaret i beslutsfattande frågor skapas ett starkare band mellan arbetsgivare och 

anställd och de anställda kan få möjlighet att bidra med sin arbetserfarenhet. Det 

motverkar också misstänksamhet och misstro till arbetsgivaren när anställda får 

möjlighet att granska ledningens arbete på nära håll.    

 

Andersson (1996) skriver att personer som har upplevt att ett kontrakt har blivit brutit, 

ofta vänder sig till andra medarbetare för att få medhåll och ventilera vad som har hänt. 

Om medarbetarna är mottagliga för kollegans reaktion och håller med kollegan är det 

mest troligt att medarbetarna också bygger upp ett missnöje mot organisationen.  

 

Arbetsgivare bör vara medvetna om att anställda har förväntningar på hur arbetsplatsen 

och arbetet ska vara och att dessa kanske inte alltid stämmer överrens med 

arbetsgivarens förväntningar. Om man kan arbeta för att försöka minska dessa 

förväntningar genom att göra de anställda delaktiga i beslut, kommunicera strategier 

regelbundet och behandla de anställda med respekt är det lättare att förebygga att 

kontrakt bryts, för när kontrakten väl har brutits är de svåra att reparera (Andersson 

1996).  Johnson och O’Leary-Kelly (2003) menar att organisationer absolut bör ta 

psykologiska kontrakt på allvar eftersom det kan leda till en dålig arbetsinställning hos 

arbetstagaren. Även arbetstagaren bör ta hänsyn till sig själv om denne upplever en 

negativ inställning till arbetsplatsen och att psykologiska kontraktsbrott har skett, 

framförallt eftersom dessa kan påverka den psykiska hälsan. Johnson och O’Leary-

Kelly (2003) är också av uppfattningen att perception hos varje enskild anställd har stor 

påverkan om man uppfattar att det har skett ett kontraktsbrott eller inte. Vissa personen 

är mer benägna att reagera starkt än andra och de sociala faktorerna är en viktig aspekt i 
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förståelsen om hur människan upplever att de psykologiska kontrakten bryts.  

 

För att förstå hur organisationer kan arbeta med psykologiska kontrakt och missnöje 

anser vi att teorier om kommunikation är relevant. Samtliga av våra intervjupersoner 

pratade om vikten av bra kommunikation för att arbeta med förväntningar.  

 

 Att kommunicera 3.3

Språket har enligt Hård af Segerstad (1983) två viktiga funktioner; 

verbaliseringsfunktionen och kommunikationsfunktionen. Dessa hjälper oss att tänka, 

förstå och kunna lösa problem genom att formulera teorier och modeller. Även 

informationsutbyte möjliggörs med hjälp av språket. Kommunikation består enligt 

Røkenes och Hanssen (2007) av fyra olika perspektiv; egenperspektivet som innefattar 

min värld, den andres perspektiv (den personens värld), den intersubjektiva 

upplevelsegemenskapen (vår värld) och slutligen samverkansperspektivet som är vårt 

gemensamma perspektiv på samverkan mellan oss. Det som bygger vårt egna 

perspektiv är våra erfarenheter och personlighet. För att kunna arbeta med människor 

gäller det att man är klar med var man själv står vad gäller detta. Då kan man medvetet 

använda sig av sina styrkor och svagheter i interaktionen med andra människor. Genom 

att förstå andra människors perspektiv kan vi lättare få med oss dem i den riktning vi 

vill. Det gäller att ”plocka upp” dem där de befinner sig för stunden för att kunna möta 

deras behov och vägleda dem på ett passande och personligt sätt. När vi kommunicerar 

med andra skapar vi tillsammans vår bild av omvärlden genom att utbyta erfarenheter 

och tycken med varandra och då breddar vi även vår egen förståelsehorisont. Detta 

förutsatt att vi kan mötas och förstå varandra, annars skapas ingen 

upplevelsegemenskap. Kommunikation har sitt ursprung från det latinska 

verbet ”communicare” som betyder ”att göra saker tillsammans”. För att lyckas göra 

saker tillsammans och då även kommunicera är det viktigt att vi förstår varandra och 

kan skapa vår upplevelsegemenskap. Den sista av de fyra perspektiven handlar om vår 

förmåga att kunna analysera kommunikationen, d v s ha insikt i hur väl vi förstått 

varandra eller inte (Røkenes & Hanssen, 2007).  

 

För att information ska kunna mottas på ett bra sätt är det viktigt att mottagaren förstår 

det som sägs men sedan är det också bra om denne kan memorera informationen också. 

Beroende på den struktur och det sammanhang som informationen ges har mottagren 
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olika förutsättningar för att memorera. En annan faktor kan vara om mottagaren kan 

koppla informationen till någon tidigare inarbetad kunskap. Både att förstå och att 

minnas information kräver ett meningsskapande sammanhang för mottagaren. Det 

skulle kunna vara att mottagaren ser olika mönster i informationen och på så sätt själv 

skapar en regel eller ett sammanhang för att lättare kunna minnas. Med det menar 

författaren att exempelvis en sifferkombination kan memoreras genom att personen 

exempelvis ser ett mönster i följen av siffrorna, nästkommande siffra är alltid dubbelt så 

stor som föregående exempelvis. Att arbeta med information på detta sätt skapar vi 

modeller som hjälper oss att bearbeta den verklighet vi lever i och som möjliggör för 

oss att skapa illustrationer för att kunna hålla informationen i huvudet (Hård af 

Segerstad, 1983).  

 

Något som också hjälper oss att hantera olika situationer när vi integrerar med andra är 

hur våra upplevelsestrukturer ser ut, de bygger i sin tur på tidigare upplevelser och 

erfarenheter som vi har. Hjärnan har memorerat tidigare situationer och när vi känner att 

vi hamnar i en liknande situation reagerar vi på samma sätt som vi gjorde förra gången. 

Känslor och hur vi agerar uppkommer därefter. Två personer som kommunicerar med 

varandra använder sig av kodning för att hjälpa den andre att förstå budskapet. Kodning 

är de val av tonfall, formulering och ord som vi använder. Varje individ utgår från sin 

egen förståelse och meningskontext när budskapet kodas, det leder till att personer som 

har olika meningskontext kan missuppfatta varandra. När två personer integrerar med 

varandra skapar de en mer gemensam meningskontext och lär sig således att förstå 

varandra på ett bättre sätt. Att agera utifrån förståelsen av den andres beteende blir en 

effekt av det (Røkenes & Hanssen, 2007).  

 

Kommunikation handlar inte enbart om att skapa budskap i form av språket utan det är 

hela vårt beteende som kommunicerar till andra. Hur vi beter oss och hur vi inte beter 

oss sänder olika signaler till vår omgivning som varje enskild individ sedan tolkar 

(Nilsson & Waldemarson, 2007). Författarna menar att de som försöker att inte 

kommunicera genom att vara tysta eller frånvarande inte lyckas att uppnå den avsikten 

då deras omgivning kommer att tolka deras tystnad och frånvaro på olika sätt. Genom 

att bara existera påverkar vi människorna i vår omgivning och låter dem tolka vårt 

beteende. På så sätt kommunicerar vi hela tiden, även när vi inte är på samma plats. 

Författarna menar med det att genom sin frånvaro signalerar vi till andra att vi håller oss 
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undan och det tolkar sedan de andra på olika sätt som kanske inte alls överensstämmer 

med den avsikt vi hade med frånvaron. Kanske fanns det inte ens någon avsikt. 

 

3.3.1 Kommunikation på arbetsplatsen 

Dahlkwist (2012) lägger stor vikt vid utvecklingssamtal mellan chefer och arbetare och 

att ett samtal ska vara en dialog och inte ett förhör. Utvecklingssamtal ska vara en 

möjlighet att kunna diskutera personliga mål och hur de ska uppnås, att ventilera åsikter 

och problem för att dessa sedan ska kunna lösas. Samtal är även en viktig process i 

lärandet av arbetet. Nilsson och Waldemarson (2005) diskuterar också att samtal är en 

viktig del för att även öka arbetarens motivation till att fortsätta göra ett bra arbete. För 

att kunna uppnå bäst effekt med samtalet är det viktigt att ha en klar struktur och ett mål 

med samtalet, målet kan dock vara av enkel karaktär som att exempelvis vilja veta vad 

arbetaren har för synpunkter. Nilsson och Waldemarson (2005) skriver att tystnad från 

arbetarens sida oftast kan uppfattas som ett problem då man som arbetsgivare kan tolka 

det som att denne inte lyssnar eller har en åsikt. Men en tystnad kan innebära så mycket 

mer än ointresse, det kan innebära eftertanke, respekt och reflektion. Det är därför 

viktigt att sätta in tystnaden i ett sammanhang och vara uppmärksam på mimik och 

gester som istället kan tolka tystnaden. Man ska även vara medveten om att vi upplever 

tystnad på olika sätt och att det är en högst personlig och kulturell upplevelse.  

 

För att bibehålla en god stämning och dialog är det viktigt att utvecklingssamtal hålls 

regelbundet så att båda parter är medvetna om vilka förutsättningar som gäller.  I 

samband med utvecklingssamtal är det även viktigt att ge någon form av återkoppling 

eller feedback på det som personen presterat. Det är vanligt förekommande att 

feedbacken som arbetsgivaren ger istället återkopplar på det som har varit mindre bra 

och det arbetstagaren har felat inom, istället för att lyfta fram positiva aspekter 

(Dahlkwist 2012). Dahlkwist (2012) menar att om man istället använder sig av 

feedforward, som syftar till att visa hur en arbetstagare kan förbättra sin presation, kan 

man följa om processen och prestationen för arbetstagaren går i rätt riktning och sedan 

sätta detta i relation till företagets mål och vision. Skulle processen avvika ska man som 

arbetsgivare korrigera denna genom att uppmuntra till ett önskat beteende istället för att 

påpeka det negativa beteendet.   

 

Ibland krävs det av arbetsgivaren att hålla svåra samtal som innebär att mer allvarliga 

saker måste diskuteras med en eller flera arbetstagare. Det kan gälla stödsamtal om 
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någon har råkat ut för något dramatiskt på eller utanför arbetsplatsen. Det kan också 

handla om konflikter mellan personer i en arbetsgrupp eller vid uppsägningar på 

arbetsplatsen. För att göra dessa samtal enklare är det bra om det finns en struktur och 

ett upplägg för att kunna föra samtalet på ett bra sätt. Arbetsgivaren måste på ett tydligt 

sätt visa att de inte vill anklaga någon utan snarare reda ut problemen och att det är ett 

samspel mellan dem och inte ett förhör. Att visa ömsesidighet och att ge utrymme för 

frågor och avvikande meningar är också viktigt i dessa situationer (Nilsson & 

Waldemarson, 2005).  

 

3.3.2 Information och tydlig kommunikation 

För att kunna möta andra i kommunikationen på ett öppet och icke fördomsfyllt sätt 

gäller det att vi aktar oss för selektiv perception. Det innebär att när vi möter en ny 

människa skapar vi oss en föreställning om den person utifrån hur den agerar och vad 

den säger. Men vi ser inte till allt som sägs eller görs utan väljer ut vissa attribut som får 

forma vår bild av personen i fråga. Vi låter oss sedan förstärka denna bild genom att låta 

dessa attribut komma i fokus och sätter andra attribut i bakgrunden. När personen i ett 

senare skede agerar annorlunda har vi svårt att uppfatta det och håller oss gärna fast vid 

den inre bild vi redan skapat av personen. Detta kan leda till låsningar i 

kommunikationen mellan parterna (Røkenes & Hanssen, 2007). Nilsson och 

Waldemarson (2005) menar att det är lätt att förbise det som faktiskt sägs och görs och i 

stället lägga till sådant som bättre stämmer överrens med våra förutfattade meningar. 

 

Fungerande kommunikation mellan två parter förutsätter att mottagaren av information 

har förmågan att förstå och ta emot de signaler som omvärlden eller den andra personen 

ger. Därefter måste mottagaren registrera informationen och tolka den för att slutligen 

kunna forma egna meddelanden med information tillbaka till sändaren (Hård af 

Segerstad 1983). Nilsson och Waldemarson (2007) menar att kommunikation är en 

social process där parterna utväxlar budskap som bygger på förväntningar och attityder 

och det är hur dessa uttrycks och uppfattas som skapar kommunikationen. Det kan göras 

på flera sätt; språk och mimik, ögonkontakt, lukt och kroppsspråk.  

 

Information är samma sak som kunskap menar Hård af Segerstad (1983) och när en 

person informerar någon annan så delger han eller hon personen kunskaper. Den som är 

informator påverkar aktivt ett handlingsmönster hos andra. Människan är beroende av 

att informeras om sig själv och av sin omvärld för att kunna fatta beslut, planera och 
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kontrollera det som händer.  

Innebörden i det som sägs, själva meddelandet, ska inte bara överföras från en person 

till en annan utan viktigt i processen är hur mottagaren har förmåga att behandla 

informationen. Ibland kan en mening förstås genom att enstaka ord förklaras genom 

lexikon eller på annat sätt. Men det är inte alltid som detta är tillräckligt för att 

innebörden av informationen ska bli rätt, ibland krävs det att mottagaren förstår hur ett 

ords hela process ser ut. Hård af Segerstad (1983) tar ordet devalvering som exempel. 

En person som inte har någon förståelse för begreppet har svårt att skapa sig det genom 

att endast slå upp ordet och läsa en kort definition. 

 

När det gäller informationsflödet i en organisation gäller det att cheferna är duktiga på 

att kommunicera till sina medarbetare. Falkheimer och Heide (2007) menar att 

medarbetarna gärna ser att informationen kommer från den närmsta chefen i stället för 

ledningen för då anser de att informationen är mer trovärdig. Därför gäller det att de 

cheferna är duktiga kommunikatörer och att de kan delge informationen på ett 

förståeligt sätt till medarbetarna samt hjälpa dem att tolka informationen så de kan sätta 

in det i perspektiv för dem själva. Författarna menar att allt för ofta kommer 

informationen från högsta ledningen och det är främst det som medarbetare klagar på. 

Något som också kan få negativa effekter är om ledningen sprider för mycket 

information till medarbetarna för att låta dem sålla ut det väsentliga. För mycket 

information kan leda till att medarbetarna fattar sämre beslut då de har svårt att sortera 

ut det som är viktigt och av betydelse. Falkheimer och Heide (2007) fortsätter och 

konstaterar att det bästa är att den nästa chefen delger den information som är av 

betydelse och att detta göra öga mot öga för att medarbetaren lättare ska kunna ta till sig 

informationen och samtidigt även tro på den. 

 

Nilsson och Waldemarson (2007) fortsätter och skriver att kommunikation är svårare 

idag eftersom vi möter fler människor nu än förr och att dessa också skiljer sig från oss i 

större utsträckning än tidigare. Skillnader i bakgrund, mål i livet och vilka förväntningar 

vi har. Vi är också beroende av samspelet med dessa människor i större utsträckning nu, 

på arbetsplatsen kan vi många gånger inte sköta våra egna arbetsuppgifter utan insatser 

från andra. När kommunikationen brister uppstår konflikter och dessa blir fler i takt 

med att kommunikationen blir mer ansträngd.  
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3.3.3 Konflikthantering 

Konflikter beror oftast på kommunikationsproblem eller på missförstånd. En konflikt 

behöver inte alltid vara negativ, den kan även ge möjlighet till utveckling och framsteg i 

arbetet (Dahlkwist 2012). Dahlkwist (2012) menar att det är viktigt att klara upp 

konflikter i ett tidigt stadie annars kan en liten konflikt helt plötsligt bli mycket större 

om den senare hamnar i ett annat sammanhang. Konflikter löses genom kommunikation 

men det är inte alltid som kommunikation utförs på rätt sätt. Detta kan bli väldigt 

kostsamt för företag, både i pengar, tid och relationer om man inte vet hur man ska 

hantera dessa. Skäl som kan bidra till att kommunikation inte utförs på rätt sätt kan 

vara: otydligt eller tvetydigt kroppsspråk, språksvårigheter, slarviga uttryck, dåliga eller 

obefintliga instruktioner, oklara syften och mål med verksamheten eller otillräcklig 

information.  

 

Ett bästa sätt att hantera konflikter finns inte menar Dahlkwist (2012). Alla konflikter är 

olika och kräver olika förhållningssätt beroende på situation och person. En regel är 

dock att använda sig av ordet ”Hur” istället för ”Varför” vid en konflikthantering. ”Hur 

ska vi kunna lösa detta” och istället helt undvika frågor om ”Varför”. Sedan är det också 

viktigt att behandla konflikten om en sådan har uppstått och inte låta den förbigås.  
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4 Empiri från intervjupersoner 

I följande kapitel redovisar vi vår empiriska datainsamling från de intervjuer vi har 

genomfört med tre personer. Materialet kommer att presenteras under kategorier om 

förväntningar, kommunikation och missnöje. 

 

 Vilka har deltagit i studien 4.1

I studien har tre chefer med olika bakgrund deltagit. Två kvinnor och en man i åldrarna 

30-45 år. Vi kommer i empirin benämna deltagarna vid person A, B och C och även 

Hen för att styrka deras anonymitet. Våra intervjupersoner har arbetat som chefer och 

personalansvariga i minst 5 år, men endast en av dem har relevant utbildning för 

personalhantering. Två av dem har agerat som chef i annan verksamhet än den som de 

arbetar i idag.  

Person A 

Butiksverksamhet med tio anställda som ingår i en större kedja  

Person B 

Mark och anläggningsföretag med tjugo anställda. 

Person C 

Industriföretag med ca 150 anställda 

 

 Förväntningar på medarbetare 4.2

Intervjuerna visar att arbetsgivarna har mer förväntningar på sin personal än vad som är 

utskrivet i det formella arbetskontraktet. Person C menar att om en rekryt inte alls delar 

samma värdegrund som företaget så sållas den personen bort direkt eftersom företaget 

har en väldigt stark kultur. Därför utförs det personprofilsanalyser på gruppen för att 

verksamheten ska hitta rätt profil som kan tänkas passa in. Inställning och attityd är 

viktiga delar menar både Person  A och C. Person A uppskattar när personalen visar ett 

intresse för arbetet även utanför arbetstid och håller sig uppdaterade om vad som händer 

i butiken. Men detta är inget som A har berättat för personalen och som A uttrycker 

”Nej, nej, så kan man ju inte säga”. Person A tycker även att det är viktigt att det finns 

ett ömsesidigt förhållande mellan rättigheter och skyldigheter och att tid är ett sådant 

exempel. – Jag uppskattar om man ibland kommer lite tidigare till jobbet innan man 

börjar för att checka av läget om man vet med sig att man kanske ibland går hem 
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tidigare. A påpekar också att hen vill att saker på arbetsplatsen ska vara på ett visst sätt 

och att detta är självklart för denne men att det kanske inte är så lätt för de anställda att 

förstå. Sen anser A att förväntningarna kan variera mellan de anställda, att vissa 

anställda förväntar sig A mer från än andra. Person B förväntar sig att personalen ska 

kunna det som de utger sig från att kunna och kan inte utveckla sitt svar mer än så.  

 

 Förväntningar från anställda  4.3

Den gemensamma uppfattningen från intervjupersonerna är att de upplever att ärlighet 

och rakhet är viktiga egenskaper som de anställda förväntar sig av dem, något som inte 

alltid är så lätt att eftersträva.  

– Jag försöker att göra så gott jag kan. Jag önskar att jag hade haft mer skinn på 

nästan och vågade mer. Jag är lite konflikträdd åt det hållet. Vissa saker sopar 

jag lite för lätt under mattan och tänker att det löser sig, säger Person A. 

Att vara rättvis och förmedla trygghet tror Person B kan vara vanliga förväntningar som 

arbetstagare har. Person C svarar i början undvikande på frågan men efter en diskussion 

om vad förväntningar kan innebära menar C att enligt många undersökningar slutar 

många anställda inom ett halvår och att det kan bero på att man som anställd inte har 

blivit tillräckligt inskolad på arbetsplatsen. C påpekar även att som arbetsgivare måste 

man vara väldigt tydlig med förväntningar och att man lyfter fram detta redan vid 

intervjun så att rekryterna inte blir besvikna. Detta är något Person C framhäver att de 

arbetar aktivt med genom att dels prata om det vid rekryteringstillfället men även 

genom ett långt introduktionsprogram där chefen även har uppföljning och diskuterar 

förväntningar och hur väl de har infriats. Även HR-avdelningen har uppföljning med 

medarbetarna för att diskutera rekryteringstillfället och vad rekryten hade för 

förväntningar på tjänsten. Vi frågade om Person C trodde att medarbetarna kunde vara 

helt ärliga i en sådan situation och fick först till svars att det trodde hen, men ändrade 

sig sedan till att hundra procent ärliga är nog ingen, att vi alla nog spelar lite teater och 

speciellt i en situation med arbetsgivare och underordnad. Därför har de 

utvecklingssamtal med både ansvarig chef och HR för att medarbetarna ska kunna vara 

ärliga. C menar att det viktigaste är att medarbetaren har fått chansen till att uttrycka 

sina åsikter, att mer kan man inte göra som arbetsgivare än att försöka ta reda på hur 

medarbetarna mår. Person B berättar att de försöker informera på många olika sätt, 

genom möten, personliga samtal, tipslåda, mail och skriva lappar, allt för att 

medarbetarna ska kunna berätta vad de tycker och tänker och tänker. B menar att hen 
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försöker att vara så tydlig som möjligt men att Person B har svårt att få medarbetarna att 

uttrycka sina åsikter. B vet inte vad detta kan bero på och ser det som ett problem att de 

anställda pratar med varandra istället för att komma till dem. – Vi har ju ganska låg 

profil tycker jag. Vi är ju inte chef-chefer riktigt så. Vi kan vara tydliga och ganska 

hårda men det är bara om personalen har gjort något som man inte riktigt är överens om. 

Snacket i fikarummet blir ju alltid ändå…(Person B).  

 

Efter att företagen fått svara på frågor om förväntningar ville vi veta om de som 

arbetsgivare ansåg att de alltid håller vad de lovar. Person B och C var väldigt klara i 

sina svar med att de aldrig lovar saker de inte kan hålla, medan Person A menar att det 

händer att hen lovar saker hen har svårt att hålla. Person A ger ett exempel på att hen 

har lovat att hålla utvecklingssamtal med de anställda men att tiden ofta inte räcker till 

och därför rinner det ut i sanden. A anser dock att det har blivit bättre men att det ofta är 

tiden som sätter gränser för vad en kan lova.  

 

 Kommunicera information 4.4

För att förhindra att det uppstår förväntningar som inte kan infrias menade alla 

respondenter att det var viktigt att vara ärlig, rak och tydlig i vad som gäller för 

arbetsplatsen, därför frågade vi respondenterna hur de går till väga när de förmedlar 

information. Person C berättar att de har olika informationskanaler, en del går via mail, 

en del via anslagstavla och sedan har de månadsbrev. De har även gruppmöten och 

avdelningsmöten för att avhandla månadsbreven. I månadsbreven har varje avdelning 

ett avsnitt där de berättar om vad som händer i deras verksamhet. Information behandlas 

olika, ibland i smågrupper och ibland inför alla, det beror på syftet med informationen. 

Person B följer samma princip som Person C med möten, anslagstavla och lappar i 

personalens fack. Deras strategi är dock inte lika välplanerad och uttänkt som Person 

C:s. Person A, som är en mindre verksamhet, rapporterar information mellan varandra 

när de arbetar om vad som ska göras under arbetspasset och vad som förväntas av dem. 

Att skriva lappar är också ett sätt att förmedla information, samt skriva veckobrev om 

vad som hänt under veckan och även följa upp viktig information från föregående 

veckobrev.  

Även om alla tre anser att de förmedlar mycket information så påpekar alla 

intervjupersonerna att det alltid går att informera mer och bli ännu bättre på att 

kommunicera information. Person A menar att även om A kan förmedla ännu mer 
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information så anser A ändå att det är tillräckligt för att kunna utföra sitt arbete och att 

det är upp till medarbetarna också att ta till sig informationen och läsa den ordentligt. 

Person C har erfarenhet av att man aldrig kan informera för mycket, det är alltid någon 

som inte tar till sig informationen ordentligt. Därför kommunicerar de samma 

information på flera sätt för att kunna nå ut till så många som möjligt. Person B tror på 

att de kan vara tydligare och motsäger vad hen tidigare sagt om att de gör allt för att 

kommunicera med sina medarbetare. B berättar att det ofta brister i kommunikationen 

och att de ibland glömmer att förmedla viktig information som gör att medarbetarna blir 

irriterade. Men detta är något som de försöker att åtgärda genom att skriva felrapporter 

som de sedan följer upp.  

 

 Går det att minska förväntningar? 4.5

Ett sätt att minska förväntningarna menar Person A är att vara mer tydlig och säga vad 

man tycker och tänker. Person B ser det som en lösning att försöka befinna sig mer på 

samma plattform som medarbetarna och sitta med mer i fikarummet för att kunna 

kommunicera och hjälpa medarbetarna att få en bättre inblick i verksamheten. Person B 

ser själv sin begränsning i sitt deltagande med de anställda. Det är mest på möten som 

denne pratar med de anställde. Däremot så finns det en medvetenhet i att B borde bli 

bättre på att integrera med de anställda, problemet är bara hur? Att använda sig av 

befattningsbeskrivningar menar Person C är ett sätt att motverka förväntningar på 

arbetsuppgifterna. Detta är något som det arbetas med när det kommer till olika 

chefspositioner inom företaget, men om det hade varit obligatoriskt för alla, kanske det 

hade blivit tydligare vad som förväntas av de anställda. Person C upplevs ha svårt för att 

svara på frågan på ett tydligt sätt och frångår ämnet under intervjun.  

 

 Missnöje på arbetsplatsen 4.6

Intervjupersonerna blev tillfrågade om de upplevde att det fanns missnöje på deras 

arbetsplats och alla svarade Ja fast i olika utstäckning. Person A påpekade att det går i 

perioder och att missnöjet kan vara väldigt pendlande på arbetsplatsen. För deras del 

handlar missnöjet ofta om att de anställda är uppdelade i två läger, med de som har 

jobbat där från början och vet hur butiken ska skötas, och de som är relativt nya 

anställda och inte ser samma ansvar. – Vi är ofta missnöjda på de nya för att vi tycker 

att de borde ställa upp mer och göra saker som är självklara, så vi känner mest missnöje 
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över deras gnäll, medan de känner missnöje över att inte få så mycket arbetstid som de 

önskar. Person A upplever att det mesta missnöjet ofta handlar om att personalen vill ha 

mer arbetstid än vad A kan ge, och att det därför blir mycket bråk internt om varför 

någon har fått mer tid än någon annan. Arbetet överlag menar Person A uppskattas av 

de anställda och skulle de någon gång vara irriterade över arbetsuppgifterna är det oftast 

ilska som riktas mot mellancheferna och inte butikschefen. De lovar ofta saker de inte 

kan hålla och det skapar irritation bland de anställda. Det har blivit lite ”vi och dem”-

känsla.  

 

Person B upplever också att det finns missnöje på arbetsplatsen men menar att de 

försöker ta tag i situationen när det uppstår men om den anställde inte berättar vad som 

är fel, är det svårt att göra något åt situationen. B hänvisar till tidigare i intervjun att de 

har försökt få de anställda till att berätta när något är fel genom att ha tipslåda, möten, 

anonyma lappar men att inget verkar fungera. Person C menar att missnöje finns, men 

att det oftast ligger hos dem som har varit på arbetsplatsen hela livet. Överlag upplever 

C att det är en jättebra stämning på företaget och de har en fin kultur. Missnöjet 

upplever Person C oftast handlar om vad de anställda inte får, förmåner och lön. Hen 

påpekar även att Person C är som en miniatyr av samhället, att det finns både de som är 

jättenöjda och de som är missnöjda. C tror även att det kan bero på att en anställd har 

varit på samma ställe för länge och inte ser hur bra den har det.  

 

 Är missnöjet ett problem? 4.7

Person C upplever att missnöjet inte är ett problem för arbetsplatsen och att hen istället 

hade blivit förvånad om det inte fanns. C menar att det snarare är något positivt med 

missnöje eftersom det visar att de anställda visar engagemang. – Det värsta som finns är 

när man inte säger någonting, man deltar inte. Det är mycket, mycket svårare att komma 

åt. Person C menar också att hen tror att missnöje ligger i människans natur, att vi alltid 

vill ha lite mer. – För arbetsgivaren är det tvärt om, som vill ha så mycket som möjligt 

för en liten peng. I grunden tror Person C att missnöjet handlar om något annat än 

arbetet och påpekar att det finns många som har låg lön men ändå är engagerade i sina 

arbeten. Att grunden kanske har att göra med att en anställd hämmas i sin utveckling. C 

menar att det kan finnas många olika orsaker till att det finns missnöje men är snabb till 

att poängtera att de inte har missnöje på arbetsplatsen, inte mer än någon annan i alla 

fall. Person C upplevs känna sig obekväm i diskussionen och förskönar sin verksamhet.  
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Person A menar de anställda oftast inte säger om de är missnöjda eller inte men att som 

chef kan ändå A känna på stämningen att det finns ett missnöje. Ibland kan de påtala att 

Person A ger för lite beröm, vissa av dem, men att överlag fungerar verksamheten bra. 

 

Person B menar att hen tror att missnöje ofta kan bero på att de anställda inte tror att 

Person B ser vad de gör och uppmärksammar detta, men att det gör de. Annars brukar 

det inte finnas några större problem. – Vi försöker alltid att se till om de vill vara lediga, 

om de har synpunkter och vill ha grejer. Samtalet med Person B leder in på ämnet om 

belöning där Person B menar att belöningen är lönen. Person B svarar med glimten i 

ögat men menar att lönen oftast ses som en självklarhet och att det ska vara belöning 

utöver lönen och detta är något som irriterar Person B. Lönen är ett arvode för arbetet 

som utförs och då har man redan satt ett värde på arbetet. Person B berättar att de brukar 

uppmärksamma om någon utför sitt arbete extra bra men att när de berömmer så brukar 

den anställde oftast kräva lite mer för att den då har gjort något bra.  

– Bjuder du på frukost exempelvis och säger, nu är det frukost, då räcker det inte 

med ost utan då undrar dem var salamin är någonstans?   

Person B menar att om beröm och belöning blir till en vana kommer de anställda alltid 

förvänta sig att man ska belöna på ett visst sätt och kommer då att kräva mer av B som 

arbetsgivare. B tillägger att på deras arbetsplats har de det väldigt bra i jämförelse med 

andra arbetsplatser, deras löner ligger i övre skiktet och de har förmåner som många 

andra i samma bransch inte erbjuder.   

 

 Hantering av missnöje 4.8

Person A påpekar att hen är dålig på ta tag i missnöje och att det ofta rinner ut i sanden 

när det väl har varit ett missnöje som kommit upp till ytan. Person A förklarar att om 

det finns ett missnöje så brukar A försöka att klara upp det direkt men att hen ändå 

upplever att det finns ett missnöje som ligger och skaver hos personalen. Person B 

berättar att det beror på vad det är för typ av missnöje, om det är generellt eller enbart 

från en person. B anser att bäst effekt för hantering av missnöjen är stora möten om det 

berör alla eller individuellt om det endast gäller en person. Men eftersom de har en så 

”vänlig” jargong på företaget tror B att det kan hindra de anställda att faktiskt säga vad 

de tycker och tänker eftersom att de inte är vana vid att bli tillsagda. – De tycker att vi är 

snälla och då när vi väl säger till dem någon gång tar de det väldigt hårt och då kan det 
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skapa ännu mer problem. Person C förklarar att de har framställt förhållningsregler 

tillsammans med personalen för att försöka förhindra missnöje. De handlar om allt från 

hur vi ska hantera Facebook till hur långa raster vi ska ta. Förr hade ledningen hanterat 

sådana här typer av frågor själva och inte involverat personalen, men nu hjälps alla åt. – 

”Vi-och-dem” har vi lagt jättemycket krut på. Vi har fått synpunkter på att det finns ”vi 

och dem” och då har vi bland annat ändrat om parkeringsplatsen men även annat. Vi 

håller på att ta fram nya lönekriterier, det gäller alla. Både tjänstemän och 

kollektivavtalare. Person C påpekar också att ”vi-och-dem” är en känsla. På vilket sätt 

är det ”vi-och-dem”? Det kan vara abstrakt och allt det de kan ta bort, gör de. Men det 

kan också vara att kärnan är någon annanstans, det handlar om något annat. 

– Det är som cykelställsfrågor. Man klagar på cykelstället eller på ventilationen 

men det är inte det som är problemet, utan något annat. Det är Gunilla som sitter 

i rummet intill eller någonting, fast man säger inte det. 

Ett annat projekt som Person C har startat är att alla i ledningsgruppen ska ha praktik 

varje år x-antal timmar ute i produktionen och likaså övriga arbetare ska få 40 timmars 

utbildning eller praktik oavsett vilken befattning de har. – Vi hade faktiskt en som 

praktiserade hos VD:n. Hur jobbar en VD en dag? Personen var från produktionen. 

Person C berättar att det var väldigt uppskattat och något de funderar på att utöka.   

 

Person A säger att hen anser hantering av missnöje hänger ihop lite med förväntningar, 

vad de anställda har för förväntningar och att detta skulle vara något som Person A 

kunder arbeta mer med för att ta reda på de anställdas åsikter. På så sätt skulle även 

Person A:s förväntningar komma fram, men detta är inget A arbetar med men ska tänka 

på mer i framtiden. 

 

 Begränsningar i missnöje 4.9

Genom att diskutera om intervjupersonerna kunde känna sig begränsade i att hantera 

missnöjda anställda svarade nästan alla att det gjorde de inte. Men när ämnet 

diskuterades vidare menade Person A att tid var en begränsande faktor. Person A 

förklarar först att om hen skulle ringa sina överordnande för att fråga om mer timmar till 

att sätta in ett extra möte och behandla missnöjd personal skulle A säkert få det, även 

om det var dyrt och kostade personalkostnader. Men när diskussionen sattes i relation 

till att Person A tidigare under intervjun hade klagat på att det fanns för lite tid till att 

hålla utvecklingssamtal ändrade Person A sig till att tiden var ett problem, skulle 
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problem behandlas var det andra saker som fick komma i andra hand vilket skulle göra 

att butiken hamnade back i rutiner. Diskussionen togs ännu ett steg längre genom att 

sätta upp en hypotes. Hade det givits mer tid till utvecklingssamtal, hade det behövts 

mer tider till personalen på schemat, vilket kanske hade lett till att personalen var 

mindre missnöjda eftersom mycket missnöje grundade sig i för lite arbetstid till 

personalen. Person A hade inte tidigare tänkt i de banorna hur små förbättringar kan 

leda till större förändringar. Person B såg inte heller en begränsning i att hantera 

missnöje men ansåg att mer erfarenhet av att kommunicera med människor hade varit 

bra att lära sig. – Det har vi ju ingen utbildning i, utan mer erfarenhet av. Person B 

påpekar att verksamheten i företaget kan Person B väldigt bra och det är därför de har 

startat företaget, men nu när B även tagit sig an personalrollen och det är något B aldrig 

har sysslat med förr. – Jag tycker att det är jätteroligt och jätteintressant men man blir 

väldigt förvånad över att det är så svårt. Senare under intervjun kommer det ändå fram 

att Person B känner sig begränsad i tid eftersom B inte har möjlighet att sätta sig ner 

med sina anställda och samtala så mycket som det hade behövts. Dessutom finns det 

inte heller tid till att gå en kurs i hur man ska hantera personal. Person C anser inte 

heller se sig begränsad och utan menar att det gäller att vara kreativ för att kunna hitta 

nya sätt att nå ut till de anställda. Sen anser C att man inte alltid behöver nå ut till alla.  

– Människan fungerar så, har man en dålig dag, ja då är man jäkligt missnöjd. 

Man kan liksom inte springa och rätta till allt för att någon är missnöjd.  

Person C anser också att det är bättre att lägga ner kraft och energi och på de som 

faktiskt bidrar till organisationen, än de som är missnöjda. Att det är bättre att fokusera 

på det som fungerar och göra det riktigt bra för det smittar av sig. – Jag tror inte på att 

springa på alla ”bollar” även om vi hade all tid i världen. 

 

 Hur missnöje påverkar företaget 4.10

För att få intervjupersonerna att reflektera över hur missnöje faktiskt kan vara ett 

problem frågade vi hur de trodde att missnöje kunde påverka deras organisationer. 

Person C, som har mest erfarenhet av personalhantering av de intervjuade funderade en 

stund innan C svarade att det så klart påverkar leveransen av sin produkt och att man 

inte gör sitt bästa om man inte trivs. – Vi är alla ambassadörer 24/7. När jag är på 

krogen eller när jag är på marknad osv. Är jag då extremt missnöjd är det kanske lätt att 

jag spiller dålig energi om min arbetsgivare och det är ju inte bra för företaget. Person A 

tror inte heller att man som arbetstagare gör sitt bästa och att för hens del påverkar det 



Sara Berg  Kandidatuppsats 

Ulrika Persson En Cynisk Historia Våren 2014 

42 

butiken extra mycket. Är de anställda missnöjda eller irriterade så går det ut över 

kunderna och man är inte lika pigg, alert och serviceinriktad. – Dessutom kanske det 

bildas ett rykte om att personalen inte har det så bra i butiken om de har lätt för att prata 

bredvid mun, och då kan vi förlora kunder.  Person B tror också att effektiviteten går ner 

när människor är missnöjda och att det påverkar produktionen, som för deras del är 

jätteviktig. 
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5 Empiri från enkäter 

I empirikapitlet för enkäterna har vi lyft fram och sammanställt den empirin som vi 

tycker belyser de olika ålderskategorierna mest. Därmed har vi inte tittat på olika 

samband i ålderskategorierna för att kunna se ett mönster.  

 

 Vilka har deltagit 5.1

Urvalet var från början 100st enkäter men på grund av felaktigt ifyllda svar är 

undersökningen baserad på 91 enkäter som har besvarats av människor i åldrarna 18-

65år med följande svarsfrekvens: 

18-25år: 21st      26-35år: 26st    36-50år: 28st      51-65år: 16st  65: 0st 

 

 Ålderskategori 18-25 5.2

 

Antal deltagare: 21st Kvinnor: 12st Män 9st 

Typer av yrke: Elektriker, lokalvårdare, butiksbiträde, kock, apotekare, 

frukostvärdinna, receptionist, personlig assistent, skyddsvakt, mejerist, säljare, 

djurskötare, lantbrukare, projektledare, personalassistent, chef.  

 

Tolv stycken av de svarande har varit på samma arbetsplats i minst ett år och den som 

har varit på samma plats längst, har varit på arbetsplatsen i sju år. I gruppen med de som 

har varit på arbetsplatsen i mer än ett år, är procentanalet på de som visat missnöje 1-2 

gånger i månaden eller mer, 50 % vilket kan jämföras med 33 % i gruppen med 

svaranden som har varit på arbetsplatsen i mindre än ett år.  

 

Svarsfrekvensen visar att mer än hälften av respondenterna känner missnöje mer sällan 

än 1-2 gånger i månaden och att av dessa är det övervägande män som är minst 

missnöjda med sina arbeten. Antalet högskoleutbildade respektive gymnasieutbildade är 

likvärda för både männen och kvinnorna. Av de tillfrågade är det endast en person som 

känner sig missnöjd varje dag, där missnöjet är så stort att han överväger att lämna 

arbetsplatsen. Respondenten har varit anställd i tre år och har en högskoleutbildning. 

Sex stycken av respondenterna känner missnöje 1-2 gånger i månaden och tre personer 

känner sig missnöjda 1-2 gånger i veckan.   
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I enkäten gick det att välja orsaker till missnöje där respondenten kunde välja flera 

anledningar till ett eventuellt missnöje. Den största anledningen till missnöje bland 18-

25 år var lön där tio stycken angav detta som orsak. Därefter kom arbetstid med sex 

stycken röster följt av arbetsgivaren och arbetsuppgifterna med fyra röster var. Andra 

orsaker till missnöje som uppgavs var arbetsmiljön, kollegorna, ett utanförskap på 

arbetsplatsen och att det inte fanns tillräckligt med utrustning för att kunna utföra sitt 

arbete korrekt.  

 

Av 21 stycken respondenter var det sju stycken som angav att deras missnöje påverkade 

dem i sitt arbete men endast fem ansåg att missnöjet var tillräckligt stort att de skulle 

kunna tänka sig att byta arbetsplats. Av de sju som angivit att deras missnöje påverkade 

dem i arbetet hade alla utom en uppgett att de hade haft förväntningar på sin 

arbetsgivare som inte hade infriats Åtta stycken ansåg att arbetsgivaren inte uppfyllde 

sin roll på ett bra sätt men hela 19 stycken kände tillit för sin arbetsgivare. Av dessa 19 

var det ändå fyra stycken som någon gång hade känt sig sviken av sin arbetsgivare och 

sex stycken ansåg att arbetsgivaren inte alltid höll sina löften. Av de tillfrågade var det 

endast två stycken som ansåg att de förväntningar som de hade haft på arbetet inte hade 

infriats och resten ansåg att förväntningarna hade infriats eller delvis infriats.  De flesta 

av respondenterna ansåg att arbetsgivaren arbetade aktivt med att försöka motverka 

missnöje men tre av dem hade ingen uppfattning och två ansåg att arbetsgivaren absolut 

inte arbetade med förhindrandet av missnöje. Endast åtta stycken av respondenterna 

ansåg att arbetsgivaren informerade tillräckligt till sina anställda. Resultatet på frågan 

”Vilka skyldigheter anser du att du har mot din arbetsgivare” svarade de flesta ”Att 

utföra det arbete som krävs av mig”. Men även svar som ”att finnas tillgänglig”, ”passa 

tider”, ”visa tillit” och ”följa regler” uppgavs.  
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 Ålderskategori 26-35 år 5.3

 

Antal deltagare: 26st  Kvinnor: 18st  Män: 8st 

Typer av yrke: Butikschef, omsorgsassistent, studie och yrkesvägledare, 

projektassistent, sjuksköterska, personlig tränare, bartender, restaurangchef, 

receptionist, ingenjör inom logistik, fastighetsmäklare, sjökapten, personlig assistent, 

farmaceut, IT-konsult, restaurangbiträde, bibliotekarie, lastbilschaufför, polis, 

verksamhetsledare, kock. 

 

I kategorin 26-35år var det åtta stycken som ansåg sig missnöjda mer sällan än 1-2 

gånger i månaden, elva stycken kände missnöje 1-2 gånger i månaden. Fem stycken 

kände sig missnöjda 1-2 gånger i veckan och två stycken varje dag. I procent så visar 

detta på att 27 % av de tillfrågade känner ett missnöje i arbetet 1-2 gånger i veckan eller 

mer.  

 

I undersökningen är det fem stycken som har varit anställda i mindre än ett år och 21 

stycken i mer än ett år. Genomsnittlig anställningstid på de som har varit anställda mer 

än ett år är ca 5år. I urvalet med de som har kort anställning är spridningen på graden av 

missnöjet jämnt fördelat. Likaså i urvalet med de som har varit på arbetsplatsen längre 

än ett år är spridningen jämn fördelat. Därför ser vi inget samband mellan antal arbetade 

år och missnöje.  

 

Fjorton av 26 stycken anser att lönen är en av andledningarna till att de känner 

missnöje. Nio stycken uppgav att de kände missnöje för arbetsgivaren och sju stycken 

uppgav arbetsuppgifterna som en bidragande faktor till ett missnöje. Sex stycken 

uppgav arbetsmiljön som en anledning. När vi sätter detta i relation till procent så är det 

35 % som uppger att arbetsgivaren är en del av missnöjet. Om vi även räknar med 

arbetsmiljön som en faktor, som arbetsgivaren faktiskt kan påverka, är det hela 57 % 

som är missnöjda med delar som har med arbetsgivaren att göra. Vi räknar inte med 

lönen som en faktor eftersom den inte är lika påverkningsbar som exempelvis 

arbetsmiljön och sättet hur arbetsgivaren agerar.  

 

Hälften av respondenterna uppgav att de hade känt att de hade haft förväntningar på 

arbetet som inte infriats och några av dessa presenteras i rutan nedan: 
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”Lön”   ”Löfte om utbildning som uteblivit” 

”Jag förväntade mig att kunna påverka mer och bli mer sedd!” 

”Jag förväntade mig mer intressanta och utvecklande arbetsuppgifter. 

 Bättre stöd att utvecklas”  ”Jag förväntade mig en lunchrast eftersom  

   det finns lag om detta, men även lönen och arbetstider” 

”Högre standard på mina kollegor!” 

 

Åtta stycken av respondenterna känner att deras missnöje påverkar dem i arbetet, dessa 

åtta hade även angivit att de hade haft förväntningar på arbetet som inte hade infriats. 

Tre stycken har svarat ”varken eller” på om deras missnöje påverkar dem i arbetet. 

Resterande känner att missnöjet inte påverkar eller delvis inte påverkar dem i arbetet. 

När vi sätter detta i relation till procent så är det 31 % av respondenterna som anser att 

deras missnöje påverkar dem i arbetet. Av de åtta som anser att missnöjet påverkar dem 

i arbetet är det endast fem av dem som kan tänka sig att byta arbetsplats. Alltså har  

11 % ingen avsikt med att sluta på arbetsplatsen även om de anser att deras missnöje 

påverkar dem i sin prestation. Sju stycken anser att arbetsgivaren inte uppfyller sin roll 

och fyra stycken har svarat ”varken eller” på frågan. Endast fyra har svarat att 

arbetsgivaren uppfyller sin roll helt och hållet och resterande anser att arbetsgivaren 

delvis uppfyller rollen.  

 

Tolv stycken känner att de har blivit svikna av sin arbetsgivare, tre stycken kan inte 

svara på frågan och elva känner sig inte svikna. Däremot är det endast tre stycken som 

inte känner någon tillit till sin arbetsgivare. Fem stycken har svarat ”varken eller” och 

resterande har svarat att de delvis eller har stor tillit till sin arbetsgivare. Alla har svarat 

att de anser att de uppfyller kraven för sin arbetsroll.  

 

När det kommer till förhindrandet av missnöje är det sex stycken som anser att 

arbetsgivaren inte arbetar aktivt med att försöka förhindra missnöje och åtta stycken har 

svarat ”varken eller”. Resterande anser att arbetsgivaren delvis försöker att motverka 

missnöje och två av dessa anser att arbetsgivaren absolut försöker att motverka 

missnöjet.  

 

De flesta anser att arbetsplatsen har motsvarat deras förväntningar och endast fyra 

stycken känner att deras förväntningar på arbetet inte har uppfyllts, detta motsvarar  



Sara Berg  Kandidatuppsats 

Ulrika Persson En Cynisk Historia Våren 2014 

47 

15 % av respondenterna i den här kategorin.  Dessa fyra hade även angivit att de inte var 

nöjda med arbetsgivaren. Åtta stycken av respondenterna ansåg att arbetsgivaren inte 

alltid håller vad den lovar och sju stycken svarade ”varken eller”. Även åtta stycken 

ansåg att arbetsgivaren inte bistod med tillräcklig information till de anställda, detta 

motsvarar 31 % som tycker att de får för lite information. Endast fyra stycken, det vill 

säga 15 % tyckte fullt ut att arbetsgivaren bidrog tillräckligt med information, tio 

stycken ansåg delvis att arbetsgivaren bidrog tillräckligt med information och fem 

svarade ”varken eller”. Svaren på vilka skyldigheter arbetstagaren ansåg sig ha, löd på 

följande vis:  

”Att vara ett gott föredöme”  ”Vara plikttrogen” 

“Stort ansvar, om jag ska ställa krav så får jag ställa upp tillbaka” 

”Att ta mitt fulla ansvar för att vara företagets ansikte utåt i alla yrkesrelaterade 

situationer” 

”Visa lojalitet och engagemang”  ”Work with passion” 

”Prestera vad jag har lovat och arbeta som en teamspelare” 

 

 Ålderskategori 36-50år 5.4

 

Antal deltagare: 28st Kvinnor: 13st Män: 15st 

Typer av yrke: Arkitekt, administratör, butikssäljare, bibliotekarie, 

produktionstekniker, kock, CNC-operatör, logistiker, resande säljare, butikschef, 

inköpare, lärare, anläggningsarbetare, projektledare, reparatör, enhetschef, chaufför, 

parkarbetare, undersköterska, utbildningsadministratör.  

 

I ålderskategorin 36-50år är 50 % missnöjda mer sällan än 1-2 gånger i månaden. Fyra 

stycken svarade att de kände missnöje 1-2 gånger i månaden. Tio stycken totalt kände 

missnöje 1-2 gånger i veckan eller mer, varav hälften av dessa kände ett missnöje varje 

dag.  

 

De största orsakerna till att respondenterna kände missnöje var dels arbetsgivaren som 

hela tolv stycken, det vill säga 43 %, uppgav som orsak till missnöje. Lika många var 

missnöjda med lönen och tätt därefter var det arbetsuppgifterna som ansågs av elva 

respondenter vara främsta orsak,  följt av arbetsmiljön enligt sex stycken. Andra 

faktorer som stress, kollegorna och förmåner fick färre svar. Hälften av respondenterna 
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ansåg att de hade haft förväntningar på sina arbetsgivare som inte infriats. Bland annat 

”inkompetent chef”, ”tydlighet kring arbetets innehåll och avgränsningar”, lönesättning, 

arbetsmiljö, stress och feedback var ting som lyftes fram i förväntningar som inte 

infriats.  

 

Av respondenterna så var det elva av 28 stycken som svarade att deras missnöje 

påverkade dem i arbetet, vilket motsvarar nästan 40 % av respondenterna. Dessa elva 

hade också uppgett att de hade haft förväntningar på sin arbetsgivare som inte hade 

infriats. Fyra stycken svarade att de inte visste om missnöjet påverkade dem i arbetet. 

Av de elva som svarade att missnöjet påverkade dem i sitt arbete var det ändå fyra 

stycken som ansåg att missnöjet inte var tillräckligt stort för att byta arbetsplats.  

 

Tolv av 28 stycken ansåg att arbetsgivaren inte uppfyller sin roll på ett tillfredsställande 

sätt och dessa angav också att arbetsgivare var en av orsakerna till att de kände ett 

missnöje på arbetsplatsen.  Gällande tilliten till arbetsgivaren var det endast tre stycken 

som kände en absolut tillit till sin arbetsgivare och tretton stycken kände delvis tillit. 

Åtta stycken kände ingen tillit och fyra stycken svarade ”varken eller”. Detta kan också 

jämföras med att nästan 43 % av respondenterna har känt sig sviken av sin arbetsgivare. 

Ifall respondenterna upplevde att arbetsgivaren arbetade med att förhindra missnöje var 

det ca 20 % som ansåg att arbetsgivaren inte alls arbetade med detta. Det som är 

intressant är att 32 % svarade ”varken eller” och att mindre än hälften av respondenterna 

kunde ange att deras arbetsgivare arbetade aktivt med att förhindra missnöje.  

 

Förväntningarna på arbetet var en svår fråga att svara på för kategori 36-50år. Nio 

stycken ansåg sig inte kunna svara på om arbetet motsvarade deras förväntningar och 

valde att kryssa i ”varken eller”. Endast fem stycken tyckte att deras arbete låg helt i 

linje med deras förväntningar, elva stycken svarade att deras arbete delvis motsvarade 

deras förväntningar och tre stycken svarade att deras arbetsplats inte alls motsvarade 

förväntningarna. 

 

Däremot visade svaren på att endast två stycken ansåg att arbetsgivaren alltid håller vad 

de lovar medan åtta stycken inte alls ansåg att arbetsgivaren håller vad de lovar. 

Svarsfrekvensen på de som delvis ansåg att arbetsgivaren alltid håller vad de lovar, var 

hög med fjorton stycken svar. Fyra stycken svarade ”varken eller” på frågan om de 
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ansåg att arbetsgivaren alltid håller vad de lovar.  Nästan hälften av respondenterna 

ansåg att de inte fick tillräckligt med information av sin arbetsgivare. Endast fem 

stycken ansåg att de fick tillräckligt med information och resten av respondenterna 

ansåg att de delvis fick tillräckligt med information.  

 

 Ålderskategori 51-65år 5.5

 

Antal deltagare: 16st Kvinnor: 5st  Män:11st 

Typer av yrke: Metallarbetare, butikschef, traktorförare, serviceförvaltare, 

butikssäljare, parkanläggare, maskinförare, servitris, bibliotekarie, konsult. 

 

Tio stycken av de tillfrågade kände missnöje 1-2 gånger eller mer sällan och sex stycken 

kände missnöje minst 1-2 gånger i veckan, vilket ger oss en procentsiffra på 38 %.  Två 

av dessa sex tillfrågade kände ett missnöje på arbetsplatsen varje dag. Av 

respondenternas svar så visade det sig att lönen var den post som flest var missnöjda 

med och tio stycken hade kryssat för den rutan. Därefter kom arbetsgivaren som orsak 

till missnöje med åtta stycken svar, detta motsvarar 50 % av de tillfrågade. Tre stycken 

angav arbetstiderna som ett problem, tre stycken arbetsuppgifterna och tre stycken 

kollegorna. 

 

Elva stycken ansåg att de hade haft förväntningar på sina arbetsgivare som inte infriats. 

Dessa sammanfattas i rutan nedan.  

”Anställningar som lett till uppsägningar” 

”Bättre planering från arbetsgivare  

och jag retar mig på nonchalant beteende” 

”Vi skulle få träning på arbetstid  

och tjänsteresor borde vara på arbetstid” ”Blivit lovad ansvarsområde” 

”Trodde det skulle vara en bättre dialog med arbetarna” 

”Dåligt med information”  ”Feedback” 

 

Sex stycken, det vill säga 38 % ansåg att deras missnöje påverkade dem i arbetet men 

endast en av dessa kunde tänka sig att byta arbetsplats. Dessa sex har också uppgett att 

de har haft förväntningar på sin arbetsgivare som inte har infriats. Sex stycken av hela 

urvalet ansåg att arbetsgivaren inte uppfyllde sin roll som arbetsgivare och fyra stycken 
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svarade ”varken eller”. Åtta stycken hade någon gång känt sig sviken av sin 

arbetsgivare, vilket motsvarar 50 % av urvalet. Fyra stycken kände ingen tillit till sin 

arbetsgivare över huvudtaget medan fem stycken svarade ”varken eller” på frågan.  

 

De flesta ansåg att arbetsplatsen motsvarade deras förväntningar men fem ansåg att 

arbetsplatsen inte alls hade motsvarat deras förväntningar, men ändå har flera av dem 

stannat på samma arbetsplats i över 20år.  

 

Sex stycken respondenter, det vill säga 38 % ansåg att deras arbetsgivare inte alltid 

håller vad de lovar. Av alla dessa hade förutom en person dessutom uppgivit att 

arbetsgivaren var en orsak till att de kände missnöje och samtliga hade uppgett att deras 

missnöje påverkade dem i arbetet. Av dessa ansåg även alla utom en att deras 

arbetsgivare inte gav tillräckligt med information till sina anställda. 
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6 Analys 

I analyskapitlet knyter vi samman vår insamlade empiri tillsammans med vårt teoretiska 

material och diskuterar dessa. 

 

 Arbetsgivaren om förväntningar på den anställde 6.1

Psykologiska kontrakt bygger på individuella föreställningar om vad en arbetsgivare 

och en arbetstagare förväntar sig av varandra och ibland kan detta vara ett problem när 

olika typer av förväntningar uppstår (Rousseau, 1995). Person A berättade att denne 

hade mycket förväntningar på sina medarbetare som A inte alltid berättade för sin 

medarbetare. Egentligen handlade det inte om att dölja något för sina medarbetare utan 

mer om att A utgick från sina egna föreställningar om hur ett arbete ska utföras. A 

förklarade att vissa saker berättar man inte för personalen just för att de är så självklara 

för en annan. Det här tror vi kan vara ett generellt problem för många arbetsgivare, att 

alla arbetsgivare har olika föreställningar och arbetsmoral vilka de sedan förväntar sig 

att de anställda ska dela med dem. Person B säger att de som arbetsgivare förväntar sig 

att den anställde ska ha den kompetens inom yrket som han eller hon utsäger sig för vid 

intervjutillfället. B lägger inte mer fundering kring förväntningar och vi tolkar det som 

att hen inte har funderat på förväntningar i särskilt stor utsträckning tidigare.  

 

Enligt Rousseau (2004) är det de närmsta cheferna och HR-avdelningen som genom att 

kommunicera information till de anställda lägger grunden till de förväntningar som 

arbetstagarna får. Intervjupersonen för Person C anser själv att hen är väldigt involverad 

i hur förväntningar skapas och hur de hanteras. C menar att de redan vid intervjutillfället 

när de rekryterar ny personal är noga med att få fram de förväntningar som de som 

arbetsgivare har på personer som de anställer. De har också inbokade 

uppföljningsmöten med den nyanställde efter att han eller hon har arbetat en tid i 

organisationen. Det första mötet är med den närmsta chefen och det nästkommande 

mötet sker med intervjupersonen i fråga själv, alltså med HR-avdelningen. C lyfter 

också fram vikten av en god inskolningsprocess och menar att det finns studier som 

visar på att det är många som slutar i företagen inom ett halvår och att det då beror på 

förväntningar som inte infriats och att inskolningen då med varit bristfällig. Vi anser att 

Person C försöker arbeta på ett sådant sätt som enligt Rousseau (2004) är ett fungerade 

sätt för att arbeta med förväntningar och psykologiska kontrakt. Även McDermott m.fl. 
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(2013) skriver att det är den närmsta chefen som är länken mellan HR-avdelningen och 

medarbetarna och att det är viktigt att dessa mellanchefer får utbildning i 

kommunikation och ledarskap. Person C menar att de arbetar väldigt mycket med 

ledarskapsutveckling och att deras chefer ska bli så kunniga som möjligt för att kunna 

leda medarbetarna.  

 

Vi upplever att genom våra intervjuer har de intervjuade en klar bild över hur de vill att 

arbetet ska skötas men att för dem är det så självklart att de glömmer att förmedla detta 

till sina anställda. Person C har vid ett tidigt stadie försökt att lösa detta genom att redan 

vid rekryteringstillfället ställa frågor som kan visa om rekryten delar samma värdegrund 

som företaget. Rousseau (2004) skriver att det kan vara svårt att förebygga alla 

förväntningar mellan arbetsgivare och arbetstagare eftersom många psykologiska 

kontrakt uppstår under tiden en anställning pågår. Därför måste arbetsgivaren 

regelbundet arbeta med att underhålla relationen med arbetstagaren så att de 

psykologiska kontrakten stämmer överens.   

 

 Arbetsgivaren om förväntningar från den anställde 6.2

Psykologiska kontrakt menar Guillermo och Rousseau (2013) bildas genom ett företags 

HR-policys och hur kulturen ser ut i företaget. Arbetstagaren formar sig en uppfattning 

om hur det är att arbeta i företaget redan innan den har blivit anställd genom att ta del av 

den information företaget kommunicerar till omvärlden (Andersson 1996). Det här 

fenomenet kan vi härleda till våra enkäter och framförallt i de två övre 

ålderskategorierna där nästan 50 % respektive 31 % ansåg att arbetet endast delvis eller 

inte alls motsvarade deras förväntningar. De yngre ålderskategorierna hade inte samma 

höga svarsfrekvens vilket även kan tyda på att förväntningarna inte är lika höga vid 

yngre ålder. För Person B:s del så har de ryktesväg fått ett väldigt gott omdöme vilket 

har gjort att många arbetare har vänt sig till dem för en anställning, och likadant är det 

för Person A. Att tänka på hur de anses utåt är inget val som de har gjort medvetet och 

heller inte funderat över. Däremot arbetar Person C aktivt med att framställa sig som en 

bra och attraktiv arbetsgivare. De säger även att de arbetar med att förbygga 

förväntningar hos sina anställda genom utvecklingssamtal och uppföljning både med 

chefer och HR-personal. På det sättet skapar de en förståelse för vilka förväntningar den 

anställde hade när han eller hon påbörjade sin anställning och hur väl de som 

arbetsgivare har uppnått att möta dem. Det vi däremot har observerat när vi har utfört 
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våra intervjuer är hur kroppsspråk och även hur intervjupersonerna har svarat är att de 

inte verkar ha funderat särskilt mycket över hur arbetstagaren också har förväntningar 

på hur arbetsgivaren och arbetsplatsen ska vara. Fokus har istället funnits på att en 

rekryt ska passa dem och inte tvärt om.  

 

Hos Person B finns det ingen HR-avledning utan det är vår intervjuperson som 

tillsammans med två kollegor startat företaget och alla tre är i grunden själva 

yrkesarbetare. De har ingen utbildning i hantering av personal och det är därför svårare 

att se samband med olika teorier om hur strategiskt HR-arbete ska genomföras. Dock 

menar Person B att de tror att rättvisa och trygghet är de vanligaste förväntningarna hos 

deras medarbetare. B nämner också att många av dem som de har anställt själva har 

tagit kontakt med företaget då de har fått en bild av att företaget är bra. Här ser vi att det 

kan finnas många olika förväntningar hos medarbetarna då de precis som Andersson 

(1996) menar redan har en förförståelse av företaget och att dessa skapar ett 

psykologiskt kontrakt hos den anställde när personen ingått en anställning. 

 

Andersson (1996) menar också att en arbetsgivare ger tydliga och även underförstådda 

löften till sina medarbetare om vad de kan förvänta sig av arbetsgivaren. Det gäller att 

vara väldigt klar och tydlig i sin kommunikation för att det inte ska skapas 

förväntningar hos medarbetarna som sedan inte kan infrias. Andersson (1996) fortsätter 

och förklarar vikten av att ett psykologiskt kontrakt också kan ge medarbetaren bättre 

motivation till att göra ett bra arbete och att de även kan påverka sin anställning. Vi 

anser att Person C arbetar utefter detta på ett klart och tydligt sätt då de har en väl 

fungerade rekryteringsprocess och att de redan från början ställer frågor om 

förväntningar och vad arbetstagaren vill få ut av sin anställning. Person A och B anser 

att de arbetar för lite med att ta reda på förväntningar och förlitar sig allt för mycket på 

vad arbetstagarna har för förutfattad bild av företaget.  

 

 Att kommunicera med anställda 6.3

När det kommer till att kommunicera information till de anställda är det viktigt att 

arbetsgivaren är tydlig i sitt språk och att de använder ett språk som medarbetarna 

förstår. Som Hård af Segerstad (1983) menar handlar inte kommunikation om att endast 

överföra ett budskap till en annan person, utan vikten måste ligga på hur väl personen 

förstår det som sägs och hur han eller hon kan bearbeta det sedan. Alla 
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intervjupersonerna är överrens om att de kan bli ännu bättre på att kommunicera 

information men att de försöker att göra det på många olika sätt för att kunna nå ut till 

alla medarbetare. Dock använder de sig mycket av lappar och andra hjälpmedel i stället 

för att möta arbetstagarna öga mot öga. Falkheimer och Heide (2007) menar att det är 

viktigt att det är närmsta chefen som informerar den anställda och att detta bör ske öga 

mot öga för att skapa trovärdighet och för att kunna säkerställa att budskapet har 

mottagits på ett förståeligt sätt. Utifrån de enkäter vi erhållit svar ifrån kan vi se att 30-

50% anser att de får för lite information av sina arbetsgivare. Vad detta beror på vet vi 

inte med säkerhet men det skulle kunna vara så att vissa personer kanske tror att de 

undanhålls mer information än som arbetsgivaren faktiskt har. 

 

Person B berättar att de ofta har enskilda samtal med medarbetarna om det är något som 

hänt som är mindre bra, i annat fall använder de sig inte av den typen av samtal vilket 

de enligt Falkheimer och Heide (2007) borde för att missförstånd ska förhindras. Person 

C nämner att de försöker sprida informationen på olika sätt och då även ibland i mindre 

grupper. C fortsätter och menar att de också är duktiga på att sprida samma information 

genom olika kanaler för att på bästa sätt uppmärksamma medarbetarna på vad som 

händer i organisationen. Dock, är det alltid personer som påstår sig aldrig ha fått 

informationen fastän Person C är säker på att informationen har gått ut. Här ser vi ett 

problem i att medarbetarna förmodligen inte har kunnat relatera informationen till ett 

sammanhang och därmed varken reflekterat eller memorerat den. Både Hård af 

Segerstad (1983) och Røkenes och Hanssen (2007) menar att informationen måste 

förstås för att kunna memoreras men att informationen också måste kunna sättas in i ett 

förståeligt sammanhang, eller en meningskontext. Varje enskild individ har sin 

meningskontext som är uppbyggt på tidigare erfarenheter och förförståelser. Därför är 

det ännu viktigare att arbetsgivaren faktiskt försöker möta varje enskild individ i 

organisationen om de vill uppnå medarbetare som förstår och tar sig till den information 

som arbetsgivaren vill delge.  

 

 Finns det problem med kommunikationen? 6.4

Ett annat problem som vi upptäckt hos våra intervjupersoner är att de antingen ger för 

lite information eller för mycket. De är alla eniga om att de alltid kan informera mera 

men det kanske inte är där problemet ligger varje gång missuppfattningar uppstår. Enligt 

Falkheimer och Heide (2007) kan för mycket information göra det svårt för 
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medarbetarna att sålla ut det som är väsentligt och viktigt för just dem. I de fallen kan de 

inte använda sig av informationen på ett bra sätt samtidigt som de också riskerar att 

förnimma allt då det blir för mycket att processa. Person C anser att det är upp till 

medarbetarna att ta till sig information och det anser vi, tyder på att de informerar 

samma information till samtliga i organisationen. Eftersom Person C är en stor 

organisation med många anställda ser vi att det kan bli ett problem eftersom de verkar 

informera för mycket. Det i kombination med mailkontakt och anslagstavla eller i större 

grupper anser vi kan leda till att medarbetarna inte kan ta till sig allt som förmedlas. 

Person C trycker ändå på att de använder sig av olika informationskanaler beroende på 

vilken information som ska förmedlas.  

 

Person B erkänner att de ibland är dåliga på att informera över huvud taget. B berättar 

att de då märker av att irritation uppstår hos medarbetarna. B tillsammans med de andra 

cheferna försöker bli bättre på att undvika detta och att komma ihåg att de ska informera 

om olika saker som händer och påverkar de anställda. Nilsson och Waldemarson (2007) 

menar att de som försöker att inte kommunicera genom att vara tysta eller frånvarande, 

faktiskt kommunicerar ändå genom beteendet. Författarna menar att allt handlar om 

kommunikation när det gäller både språk och beteende. När en person är frånvarande 

kan det uppfattas på olika sätt av människorna i omgivningen. Genom att inte utföra 

något eller att undvika att säga något kan ses av andra som ett aktivt val att undanhålla 

saker. Beroende på hur de i omgivingen tolkar agerandet så förmedlar personen alltså ett 

budskap av att bara existera, oavsett om han eller hon är på plats eller inte eller är tyst 

eller pratar mycket. Vi kan se en koppling mellan Person B och Nilsson och 

Waldemarsons (2007) teori att medarbetarna kan tolka olika budskap genom att inte få 

tillgång till all information. Genom att de flera gånger insett i efterhand att de 

undanhållits information skapas det en förutfattad mening om att de ständigt saknar 

information fastän arbetsgivaren kanske inte undanhåller någon information just då. 

Vårt agerande speglar hur vi tidigare har upplevt liknande situationer menar Røkenes 

och Hanssen (2007) och därför ser vi ett problem med att Person B glömmer att 

förmedla information. Det kan då skapa förutfattade meningar och ett agerande hos 

personalen om att de ständigt undanhålls information fastän så inte är fallet. Detta tror 

vi också kan påverka tilliten till arbetsgivaren och enligt våra enkäter kan vi även se ett 

mönster i att ju äldre arbetstagarna är, desto mindre tillit har de till sina arbetsgivare. 

Vad detta beror på är osäkert men eventuellt skulle det kunna betyda att tidigare 



Sara Berg  Kandidatuppsats 

Ulrika Persson En Cynisk Historia Våren 2014 

56 

erfarenhet av arbetsgivarens agerande har skapat mindre tillit. Även här kan 

informationskännedom vara en faktor, vi ser att det är många som anser att det ges 

alldeles för lite information från arbetsgivaren och störst missnöje vad gäller avsaknad 

av information har de äldsta respondenterna.  

  

 Missnöje på arbetsplatsen 6.5

Cynism är en effekt som uppstår på grund av ett varaktigt eller upprepat missnöje 

(Andersson 1996), vilket därför gör det intressant att analysera hur missnöjet ser ut på 

arbetsplatserna och ifall verksamheterna tar detta på allvar? Person B är väldigt klar 

med att de har missnöje på sin arbetsplats och förklarar att de är något de aktivt försöker 

att minska. De har vidtagit åtgärder, så som möjligheter för de anställda att framföra 

sina åsikter och att de som arbetsgivare även ska befinna sig i fikarummet. Detta för att 

integrera med medarbetarna och skapa en känsla av att det är högt i tak. Person B tror 

också att mycket missnöje kan finnas hos medarbetarna när medarbetarna inte upplever 

att arbetsgivarna ser vad de presterar i arbetet. B menar att de som arbetsgivare visst ser 

medarbetarnas prestationer men erkänner samtidigt att de är dåliga på att visa 

uppmärksamhet för det. McDermott m.fl. (2013) förklarar vikten av att arbetsgivaren 

uppmärksammar det arbete som medarbetarna utför och att det är viktigt för relationen 

till dem samt att de ska trivas och fortsätta att göra ett bra jobb. Ser vi till 

enkätundersökningen har många respondenter i samtliga åldrar angett att deras 

viktigaste skyldighet gentemot arbetsgivaren är att göra ett så bra jobb som möjligt. 

McDermott m.fl. (2013) poängterar att det är viktigt att visa att man som arbetsgivare 

ser alla i organisationen oavsett vilken nivå de arbetar på och att även små prestationer 

ska premieras. Person B berättar också att de som arbetsgivare kan känna missnöje i hur 

arbetstagarna resonerar angående lönen. B menar att de faktiskt betalar en bra lön för 

det arbete som arbetstagarna gör och att det faktiskt är deras belöning för att utföra ett 

bra arbete. B fortsätter och berättar att de som arbetsgivare ibland kan uppleva att 

arbetstagarna tar lönen för givet och att de sedan ska belönas ytterligare när de har utfört 

ett bra arbete. B anser att arbetstagarna alltid ska utföra ett bra arbete och att det är 

utbytet dem emellan, bra arbete mot en bra lön. 
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 Missnöje som ett problem? 6.6

Person C ser att det finns missnöje på arbetsplatsen men att det absolut inte är mer 

missnöje hos dem än vad det är på andra arbetsplatser. C ser inte missnöjet som ett 

problem utan snarare som en aktiv medarbetare som har en åsikt. C menar att det är 

mycket bättre att det är en missnöjd medarbetare som berättar sin åsikt än en passiv 

medarbetare som gör varken till eller från. C menar att det är mycket svårare att komma 

åt dem som är passiva och få dem att engagera sig i organisationen. Andersson och 

Bateman (1997) stärker Person C:s tycke genom att förklara att cynism kan ha en 

positiv verkan på organisation eftersom dessa personer har en kritisk inställning och kan 

lättare upptäcka om något är fel. Person C anser också att missnöjet är naturligt och inte 

ett problem för organisationen. C menar att det inte är möjligt att ”springa på alla 

bollar” och att det är bättre att uppmärksamma de medarbetare som är positiva och visar 

att de vill utvecklas. C är av åsikten att missnöje är personligt och att det egentligen inte 

har med arbetsplatsen att göra. Brown och Cregan (2008) anser dock att cynism inte är 

ett personlighetsdrag utan att det är något som uppkommer hos en medarbetare då han 

eller hon har känt sig sviken av sin arbetsgivare flertalet gånger. Även Andersson och 

Bateman (1997) menar att diskussionerna har gått huruvida cynism är ett 

personlighetsdrag eller inte. På senare tid har det fastställts att cynism är en attityd som 

inte är kopplad till personens egenskaper utan att det är en attityd som uppkommer 

utifrån ett missnöje mot en särskild organisation. Vår analys säger oss att Person C 

upplevs tar avstånd från sin skyldighet som arbetsgivare att se till att alla mår bra och 

gärna påpekar att det är något som C ändå inte kan påverka. Vi tror att den här typen av 

nonchalans kan vara en anledning till att många människor är missnöjda med sina 

arbetsgivare. Om vi sedan tittar på resultatet av våra enkäter så är det ca 35 % som 

upplever att de känner ett missnöje på arbetsplatsen minst 1-2 gånger i veckan, vilket 

gör problemet befintligt.  

 

Person A känner också av missnöje och menar att det största missnöjet ligger i hur 

mycket arbetstid medarbetarna får. Här kan vi se att det kan finnas psykologiska 

kontrakt där arbetstagarna förväntade sig mer arbetstid när de ingick avtalet om en 

anställning. A fortsätter och förklarar att missnöjet heller inte är riktat mot A som 

butikschef utan att det i stället är chefer på högre nivå än A som bidrar till att missnöje 

uppkommer. Missnöjet handlar då om saker som cheferna har lovat med sedan inte 

hållit. Andersson (1996) skriver om att organisationer tenderar att lova saker så som 
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framtida förmåner och högre lön. Det kan sedan vara svårt för organisationen att infria 

dessa löften och då känner sig arbetstagarna svikna. Upprepas detta kan arbetstagaren 

börja bli cynisk mot sin arbetsgivare och missnöje är ett faktum. 

 

 Begränsningar i hantering av missnöje 6.7

Det kan vara svårt att i ett tidigt skede ge klara direktiv om förväntningar enligt 

Rousseau (1995) och att det psykologiska kontraktet har förändrats då anställningar idag 

inte längre är lika säkra. De psykologiska kontrakten behöver kunna omformas för att 

inte riskera att brytas i en dynamisk omgivning som omger organisationerna i större 

utstäckning idag. Person C berättar att de arbetar med uppföljningsmöten för att 

säkerställa de förväntningar som finns. Person A känner att de borde ha fler enskilda 

mötet med arbetstagarna där det ges utrymme för diskussion om förväntningar och 

utvärdering av hur medarbetarna trivs och hur förhållandet mellan arbetsgivaren och 

arbetstagaren fungerar. Dock känner sig Person A begränsad på grund av att det inte 

finns tillräckligt med tid till att utföra dessa. Dahlkwist (2012) menar att 

utvecklingssamtal är viktigt att ha regelbundet för att fånga upp hur medarbetare känner 

och tänker. Då ges också möjlighet att diskutera eventuella nya förutsättningar som kan 

förändra arbetstagarens och arbetsgivarens syn på varandra. Vi ser att utvecklingssamtal 

ger förutsättningar för arbetstagare och arbetsgivare att hålla en öppen kommunikation 

och förhindra att felaktiga eller föråldrade förväntningar rotar sig allt för mycket och 

leder till missnöje när de sedan inte infrias. Dahlkwist (2012) menar också att 

arbetsgivaren ska använda sig av feedforward för att lyfta medarbetare genom att 

uppmärksamma ett önskat beteende i stället för att ha fokus på att förhindra ett negativt 

beteende. 

 

Även Person B känner att de inte har tid till att sätta sig ner med sina anställda och prata 

ordentligt med dem. B förklarar också att de även är begränsade av tiden när det 

kommer till att själva utbilda sig inom personalhantering. De slutar aldrig att förvånas 

över hur svårt det kan vara att arbeta med människor. Att inte lyckas få dem att säga vad 

de tycker kan vara ett problem menar Person B.  
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 Påverkan på företaget 6.8

Vi upplever att många chefer inte alltid ser att problemet ligger hos dessa, utan att de 

faktiskt gör vad de kan för att förhindra missnöje, och att missnöje istället ligger hos de 

anställda som ett personlighetsdrag. Andersson (1996) menar att det psykologiska 

kontraktet som bildas är viktigt för arbetsgivaren att ta fasta på för att förstå cynism och 

missnöje i verksamheten. Kontrakten är viktiga att ta hänsyn till. Vi känner att 

arbestgivarna inte tar missnöjet på allvar. Enkäterna visar att 36 personer, därmed 40 % 

av respondenterna, har känt sig svikna av sin arbetsgivare. 

 

Guillermo och Rousseau (2013) menar att en arbetsgivare som är duktig på att hantera 

psykologiska kontrakt genom att arbeta mycket med dem och att försöka att upprätta 

hålla sin del i kontraktet lättare skapar lojala medarbetare som gärna stannar en längre 

tid i organisationen. Vi ser också att beroende på hur länge en medarbetare har arbetat i 

organisationen så kan det vara ett relations-psykologiskt kontrakt som bildas där 

arbetstagare, enligt Rousseau (2004), hänför sig med entusiasm till organisationen. 

Däremot uppger Person C att det är de arbetstagare som har arbetat längst på företaget 

som oftast visar missnöje. C tror att det beror på att de inte får tillräckligt med stimulans 

och utveckling i sitt arbete. C påpekar också att det inte är upp till arbetsgivaren att 

ansvara för att medarbetarna utvecklas utan att det är upp till varje enskild individ att 

själv visa framfötterna och ansvara för sin egen utveckling. Ett sätt skulle kunna vara att 

byta arbetsplats för att även då komma till insikt med hur bra det kan vara på en 

arbetsplats. Att det är de som har arbetat där längst som visar mest missnöje ser vi kan 

bero på att de arbetstagarna känner att deras psykologiska kontrakt har brutits och enligt 

Andersson (1996) är ett brutet relations-kontrakt värre än ett transaktionellt. Vi har även 

härlett att missnöjet bland våra respondenter i enkäterna även är större i de äldre 

ålderskategorierna. Isaksson och Bellaagh (2005) menar att välbefinnande både för 

arbetstagare och arbetsgivare påverkas av om det psykologiska kontraktet fungerar eller 

inte.  

 

Person A uppger att det är ledningen som är orsaken till det missnöje som finns på 

arbetsplatsen och att de lovar saker de inte kan hålla. Det skapar irritation och påverkar 

företaget eftersom det är dessa medarbetare som också möter organisationens kunder. 

Här finns också en koppling till relations respektive transaktionella psykologiska 

kontrakt då Person A uppger att missnöje också finns mellan två olika grupper bland de 
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anställda. Den ena gruppen som har arbetat där längre känner större ansvar och tycker 

inte att de nya tar det ansvar som de borde. Här ser vi en koppling till det relationella 

kontraktet hos de som arbetat där längre.  

 

När det gäller missnöjets påverkan på arbetstagares arbetsprestation är det fler än en 

tredjedel av respondenterna som angett att deras missnöje påverkar dem i sitt arbete. 

Några få av dessa anser att missnöjet är tillräckligt stort för att vilja byta arbetsplats. Vi 

ser att detta kan innebära stora förluster för företag då de alltså har en stor andel 

arbetskraft som presterar mindre än vad de skulle göra om de hade varit nöjda. Enligt 

hur vi uppfattar intervjupersonernas kroppsspråk och svar verkar det inte som att 

arbetsgivare har funderat över den här aspekten. Det ser vi som ett stort problem för 

företagen. Brown och Cregan (2008) menar att cynism finns inom alla företag och 

organisationer och innebär negativa konsekvenser för både arbetstagarna och 

organisationen. Därför bör arbetsgivarna ta det på allvar och arbeta med det i ett 

övergripande plan och implementera strategier för missnöje ska hanteras och cynism 

kan undvikas. 

 

 Arbetsgivarens hantering av missnöje och konflikter 6.9

Person B har enskilda samtal med arbetstagare om det föreligger oklarheter eller att 

arbetstagren har gjort något felaktigt. B menar att de som arbetsgivare oftast är väldigt 

snälla och förstående och därför kan arbetstagarna ta kritiken på ett sämre sätt och bli 

upprörda när de väl blir tillsagda. Dahlkwist (2012) menar att det är viktigt att konflikter 

löses så snart de uppmärksammats och att det då gäller att lösa dem genom bra 

kommunikation. Med bra kommunikation menar författaren att arbetsgivaren ska ställa 

frågor utifrån ordet ”hur” och inte ”varför”. Dahlkwist (2012) menar också att en 

konflikt inte endast betyder negativa effekter för företaget. En konflikt kan leda till 

utveckling då det öppnar upp för olika åsikter och diskussion kring dessa. Dock känner 

Person B att det är svårt att få medarbetarna att säga vad de tycker direkt till dem som 

arbetsgivare och att de i stället väljer att prata om det med varandra. Andersson (1996) 

förklarar att det är vanligt att medarbetare vänder sig till varandra för att få medhåll och 

att ventilera vad som ha hänt.  

 

När det gäller svåra samtal och konflikthantering menar Nilsson och Waldemarson 

(2007) att det är viktigt att arbetsgivaren har en bra struktur. Genom att låta avvikande 
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meningar få komma till tals och att visa på ett lösningsorienterat samtal i stället för ett 

förhör skapar arbetsgivren lättare möjligheter för att reda ut problemet med den 

anställde. Här ser vi att Person B skulle behöva investera i hur de som arbetstagare ska 

hantera sin personal för att på så vis kunna närma sig dem och skapa en relation som 

bygger på förståelse.  

 

Person A berättar att hen känner att det finns missnöje hos arbetstagarna som ligger och 

skaver hela tiden eftersom A som chef är dålig på att ta tag missnöjet och att det då 

minskar men ändå finns kvar. Då arbetstagarna inte känner att deras arbetsgivare ta tag i 

problemen kan det finnas risk att de påverkar varandra sinsemellan och sprider ännu 

mer missnöje hos personalen som helhet.   

 

Vad gäller Person C är det också enskilda samtal med den berörda medarbetaren om 

misskötsamhet har förekommit. Hen anser att det är viktigt att det tas upp i så nära 

anslutning som möjligt efter att det har hänt. Hen förklarar att de gör som andra 

arbetsgivare genom att varna arbetstagaren om att upprepningar kan äventyra 

anställningen och leda till uppsägning. Vad gäller hanteringen av missnöje berättar 

Person C att de arbetar med att förhindra att missnöje uppstår. De använder sig av 

förhållningsregler som ledningen tillsammans med arbetstagarna har utvecklat för att på 

bästa möjliga sätt involvera de anställda och få dem att känna sig delaktiga i beslut. 

Dessa förhållningsregler hjälper dem till att hantera uppkomsten av missnöje menar 

Person C. Abraham (2000) skriver att ett bra sätt att förhindra cyniska medarbetare är 

att involvera dem i beslut och att låta dem få insikt i hur ledningen arbetar. Person C 

berättar att de även låter personalen ta del av varandras arbete och på så sätt få en 

inblick vad andra på företaget faktiskt gör. Vi anser att Person C agerar på ett sätt som 

överensstämmer med den teori vi har funnit och det märks att det är en större 

organisation med utbildad HR-personal i ledningen. Detta märks också tydligt i hur 

Person C agerar under intervjun. Vi får en uppfattning om att hen gärna vill försköna 

sanningen genom att berätta hur de arbetar förebyggande mot missnöje och hur de 

utvecklar chefer till att bli bra ledare. Vi kände under hela intervjun att respondenten 

gärna ville ge politiskt korrekta svar och undgick ibland vissa frågor för att ge stora 

utlägg om något helt annat än det vi frågat. C avbröt gärna oss som intervjuare och vi 

fick känslan av att C kändes obekväm i ämnet missnöje på arbetsplatsen. Vad vi kan 

tyda från våra enkäter så är det mer än hälften i varje ålderskategori som antingen 
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upplever att arbetsgivaren inte arbetar aktivt med att förhindra missnöje, eller har svarat 

”varken eller”. Det enda undantaget är i ålderskategori 18-25 år där nästan alla ansåg att 

arbetsgivaren arbetar med att förhindra missnöje. Det som är intressant med den här 

analysen är att mindre än hälften faktiskt anser sig ha arbetsgivare som arbetar för att 

försöka förhindra missnöje. Dean, Brandes och Dharwadkar (1998) menar att cynism 

inom organisationer tas för lite på allvar och att arbetsgivare inte arbetar aktivt med att 

förebygga det. Johnson och O’Learry-Kelly (2003) menar att cynismen är en effekt av 

att de psykologiska kontrakten bryts och därför menar författarna att organisationer 

borde ta de psykologiska kontrakten på allvar och lyfta fram dem. Annars riskerar 

organisationerna att få allt fler cyniska och missnöjda medarbetare. 
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7 Slutsats 

I det sista kapitlet framför vi våra reflektioner och det resultat vi erhållit.  

 

I vår uppsats har vi undersökt om det är vanligt att känna ett missnöje på arbetsplatsen 

och hur företag hanterar missnöje. Detta har vi satt i relation till att missnöje kan uppstå 

på grund av att underliggande förväntningar, så kallade psykologiska kontrakt, har 

brutits. Precis som Andersson (1996) och Johnson och O’Leary-Kelly (2003) har kunnat 

tyda har även vi sett att de som har känt ett missnöje på arbetsplatsen även upplevt att 

de har haft förväntningar som inte har infriats. På grund av att vi inte har undersökt i hur 

stor utsträckning förväntningar inte har infriats kan vi inte uttala oss hur stor påverkan 

dessa har haft på missnöjet. Vi kan därför bara se att de som har varit missnöjda även 

har haft förväntningar som inte har infriats. Även om vi inte har kunnat undersöka hur 

stor grad av förväntningar som har lett till missnöje ser vi ändå att det borde ligga i 

organisationers intresse att försöka minska och förhindra att psykologiska kontrakt 

bryts. 

 

Vad vi har kunnat tyda från våra intervjupersoner är att de inte har lagt särskilt stor vikt 

vid att arbetstagare kan ha förväntningar på arbetsgivaren, utan snarare att arbetstagaren 

bör matcha arbetsgivarens förväntningar. Vi tror att detta är ett vanligt förekommande 

fenomen bland arbetsgivare generellt, att man som arbetsgivare kanske är medveten om 

att förväntningar finns men glömmer bort att underhålla dessa. Som våra 

intervjupersoner uttrycker sig är ofta tiden en bidragande faktor till att arbetsgivare inte 

hinner med sin personal. Detta tyder också på att vi går mot mer transaktionella än 

relationella psykologika kontrakt, vilket enligt Andersson (1996) betyder att fler 

psykologiska kontrakt kommer uppstå och brytandet av dessa kommer bli mer frekvent 

än om vi hade fokuserat på relationen med de anställda. Nu tror vi dock att de flesta 

organisationer strävar efter att ha ett bra klimat mellan chef och anställd men att tid och 

likvida medel är en stor orsak till att chefer har svårt att alltid räcka till. Detta i 

kombination med att anställda inte alltid uttrycker vad de tycker och tänker tror vi bidrar 

till att klyftan mellan chef och anställd ökar.  

 

Vi ser en vilja hos de organisationer vi har undersökt, att de vill bli bättre på att 

kommunicera med de anställda och att de själva anser det som en viktig del i deras 
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arbete. Dock tror vi att informationen inte alltid kommuniceras på rätt sätt och att 

individen glöms bort på vägen när det istället sker masskommunikation. I de mindre 

företagen skulle det finnas utrymme till att kunna kommunicera på individnivå, men 

även där känner intervjupersonerna sig begränsade av tiden. I det större företaget är det 

tvärt om, de producerar så mycket information att den kanske istället blir svårmottaglig. 

I grund och botten tror vi att det behövs en förståelse från både arbetstagare och 

arbetsgivare till hur en verksamhet fungerar för att kunna förstå varför verksamheten ser 

ut som den gör. Varför inte alla önskningar kan genomföras och varför processer 

fungerar som de gör. Vi ser i vår empiri att intervjupersonerna anser att missnöje hos 

arbetstagarna ligger i att arbetstagarna inte tycker om sina arbetsuppgifter och lön. De 

nämner inte att deras prestation skulle kunna vara en bidragande faktor. Men faktum är 

att många av respondenterna på enkäterna angav arbetsgivare som den största anledning 

till att de kände missnöje på arbetsplatsen. Här ser vi att insikten hos parterna inte är 

tillräcklig och att förväntningar på varandra återigen speglar en obalans.  

 

Vi har också sett att det finns ett utbrett missnöje hos respondenterna och att detta kan 

härledas till förväntningar och psykologiskt kontraktsbrott, då respondenterna har 

angivit att de har haft förväntningar på sin arbetsgivare som inte har infriats. 

Fortsättningsvis har vi sett att detta bidragit till missnöje som respondenterna menar 

påverkar dem i deras arbete. Det finns tidigare forskning som visar att högpresterande 

organisationer har väl fungerande psykologiska kontrakt och därför menar vi att 

arbetsgivare borde arbeta mer med att upprätthålla dessa med arbetstagarna.  

 

När vi frågar våra intervjupersoner hur de arbetar med att hantera missnöjet som finns 

på arbetsplatsen, får vi till svars att de inte arbetar på ett givet sätt och mer verkar ta det 

allt eftersom det uppstår. Vi anser att de nonchalerar missnöje till viss del eftersom de 

menar att missnöje alltid finns och att de inte kan påverka det särskilt mycket ändå.  

Med tanke på att arbetstagare känner missnöje med arbetsgivarens agerande anser vi att 

arbetsgivare måste komma till insikt med detta och aktivt börja arbeta med att relationen 

till de anställda förbättras. Arbetsgivaren måste ta sitt ansvar och sluta skylla ifrån sig.  

Arbetstagare som ofta känner missnöje tenderar att utveckla cynism och i detta fall 

skulle de bli cyniska mot sin arbetsgivare vilket vi ser som allvarligt.  

 



Sara Berg  Kandidatuppsats 

Ulrika Persson En Cynisk Historia Våren 2014 

65 

Vi menar att om arbetsgivare lyfter fram missnöjet som finns i organisationen kan 

de även använda sig av missnöjet för att upptäcka nya arbetssätt och erhålla nya 

perspektiv. Precis som Brown och Cregan (2008) säger, kan en del missnöje faktiskt 

vara bra i just detta ändamål. Genom att uppmärksamma och aktivt arbeta med de 

psykologiska kontrakten kan arbetsgivare förebygga att arbetstagare blir missnöjda 

och även cyniska, och därmed behålla en god produktivitet.  

 

Forskningen inom missnöje på arbetsplatsen generellt ser vi som fortfarande ganska 

outforskat. Mycket av forskningen av cynism grundar sig i organisationsförändring och 

inte lika mycket om det vardagliga missnöjet på arbetsplatsen. Vi ser även att många av 

de nyare studierna oftast hänvisar till samma litteraturskällor som vi har gjort vilket vi 

tyder på att ämnet fortfarande är outvecklat.  

 

Med anledning av vårt resultat anser vi att det finns mycket missnöje hos både 

arbetstagare och arbetsgivare och att detta borde tillges mer forskning. Om arbetsgivare 

och även arbetstagare tog missnöje och cynism på allvar och inte bara skämtade bort det 

som Dillbert skulle kanske missnöje och cynism really melt away.  
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Bilagor 

Bilaga A Intervjuguide  

 

Allmänna frågor  

-Ålder? 

-Kön? 

-Högsta avslutade utbildning? 

-Arbetsbefattning? 

-Anställningstid? 

-Arbetslivsbakgrund? 

-Typ av företag 

 

 

Frågor om anställning 

-Berätta om hur mycket resurser ni lägger ner för att hitta rätt medarbetare? (employer 

branding?) 

 

Psykologiska kontrakt 

-Vilka förväntningar har du på dina medarbetare som inte står i deras formella 

anställningskontrakt? 

-Vilka förväntningar tror du att dina anställda har på dig som arbetsgivare som inte står i 

deras formella anställningskontrakt? 

-Hur arbetar du för att infria dessa förväntningar? 

-Anser du att du som arbetsgivare alltid håller vad du lovar? 

-Hur förmedlar du information till dina anställda? 

-Anser du att du förmedlar tillräckligt med information? 

-Hur mkt tid lägger du ner på att skola in en medarbetare? 

-Hur tror du att du skulle kunna arbeta för att minska  

 

Missnöje 

-Hur skulle du definiera missnöje och misstro? 

-Hur viktigt är det för dig att du och dina arbetstagare känner tillit till varandra? 

-Upplever du att det finns missnöje på din arbetsplats? 

-Upplever du att det finns en misstro på din arbetsplats? 
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-Hur hanterar du missnöjda anställda? 

-När tror du att missnöje oftast uppstår? 

-Kan du se ett mönster i arbetstagarnas missnöje? 

-Hur arbetar du för att förhindra att missnöje uppstår? 

-Känner du att ni är begränsade i ert sätt att hantera missnöjda? 

-På vilket sätt tror du att missnöje hos era anställda påverkar er organisation? 

 

-Vad definierar du som en bra arbetsplats? 
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Bilaga B Frågeformulär 

       

        Ålder: 
       18-25 26-35 36-50 51-65 65 -> 

             
   

        Man Kvinna 
          
      

        Yrke:         
   

        Anställningstid:       
   

        Utbildning:       
   

        Hur ofta känner du dig missnöjd på din arbetsplats? 
   

        Varje dag 1-2ggr/v 1-2ggr/m mer sällan 
           

    

        Vad ligger till grund för det missnöje du känner? (Kryssa i alla som överrensstämmer) 

        Arbetsgivaren   Lön 
 

  
  

        Arbetsuppgifterna   Andra förmåner   
  

        Kollegorna 
 

  Arbetstider   
  

        Arbetsmiljön   Annat:       
 

        Har du haft förväntningar på din arbetsgivare som inte har infriats? 
 

        Nej   
      

        Ja   
      

        Vad:           
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Kryssa i det fält som du anser stämmer bäst med hur du upplever följande påståenden: 

         
         

    
Instämmer helt Instämmer delivs Varken eller Instämmer delvis inte Instämmer inte alls 

Du känner att missnöjet 
påverkar  

 
          

dig i ditt arbete 

  
          

    
          

Missnöjet är tillräckligt stort att 
jag           

överväger att byta arbetsplats 

 
          

    
          

Du anser att din arbetsgivare 

 
          

uppfyller sin roll på ett  

 
  

 
      

Tillfredsställande 
sätt 

  
          

    
          

Du har känt dig sviken av din 
arbetsgivare           

    
           

Du känner tillit till Din 
arbetsgivare           

    
          

Du anser att du uppfyller 
kraven 

 
          

för din arbetsroll 
  

          

    
          

Du upplever att din 
arbetsgivare 

  
        

arbetar aktivt med att 
förhindra 

 
  

 
      

missnöje på din arbetsplats 

 
          

    
          

Du anser att din arbetsplats  

 
          

motsvarar dina förväntningar 

 
          

    
          

Du anser att din arbetsgivare 

 
          

alltid håller vad de lovar 

 
          

    
          

Du anser att Du får tillrckligt 

 
          

med information av din 
arbetsgivare           

         

         Vilka skyldigheter anser du att du har mot din 
arbetsgivare? 
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