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Psykologiska kontrakt, kommunikation och relation mellan 

chefer och anställda på Socialförvaltningen* 

 
Linda Almqvist och Jennica Klaman 

 

 

Psykologiska kontrakt är ett tvåvägsutbyte av upplevda löften och medvetna 

och icke medvetna åtaganden mellan chef och anställd. I tidigare studier 

framkommer det att kommunikationen på arbetsplatserna har en påverkan 

på relationen mellan anställda och chefer. Hur ser chefer och anställda på de 

psykologiska kontrakten? På vilket sätt upplever chefer och anställda 

kommunikationen på Socialförvaltningen? Hur påverkas relationen mellan 

chef och anställd om de psykologiska kontrakten bryts? Undersökningen 

genomfördes på chefer och anställda på en Socialförvaltning. En kvalitativ 

metod genom intervjuer och en kvantitativ metod genom enkäter användes. 

Mätinstrumenten var dels inspirerade av Isaksson och Bellaagh (2005) dels 

egenkonstruerade. Huvudresultatet som framkom var att kommunikationen 

och relationen har ett starkt samband mellan anställda och chefer. En kortare 

anställningstid visade sig resultera i en bättre relation mellan chef och 

anställd. Det framkom 10 gemensamma teman ur chefernas svar. Denna 

studie har bekräftat det som framkommit i tidigare forskning om 

psykologiska kontrakt.  

 

Keywords: psychological contract, employee, employer, communication, 

contractbreach 

 

 

Inledning 
 

 

Vad är psykologiska kontrakt? 

 
Det finns flera definitioner av det psykologiska kontraktet, Guest och Conway (2002) säger 

att det psykologiska kontraktet är ett tvåvägsutbyte av upplevda löften och åtaganden mellan 

chef och anställd eller mellan anställda. Enligt Isaksson och Bellaagh (2005) syftar begreppet 

psykologiska kontrakt på anställningsrelationens psykologiska innebörd och det är en 

subjektiv tolkning av löften och åtaganden från både anställda och chefer. Åtagandena kan 

vara skrivna, uttalade och outtalade, det vill säga att de kan vara både medvetna och icke 

medvetna för chefen och de anställda. Enligt Isaksson och Bellaagh är skillnaden mellan ett 

anställningskontrakt och ett psykologiskt kontrakt att det psykologiska kontraktet är väldigt 

föränderligt och påverkas av förändringar på arbetsplatsen och av relationerna mellan 

anställda och chefer. Förändringar som kan påverka det psykologiska kontraktet är enligt den 

här rapportens författare omorganisationer, byte av chef och arbetskamrater samt förändrade 

arbetsuppgifter och arbetsförhållanden. Enligt Rousseau (1995) som är en av vår tids främsta 

forskare inom psykologiska kontrakt, som bidrog till att begreppet fick en central betydelse på 

1990-talet, är det psykologiska kontraktet en viktig del i anställningskontraktet för en anställd. 

 

*Tack till Socialförvaltningen för det vänliga bemötandet som underlättade att genomföra vår undersökning. 
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Det handlar om en ömsesidighet mellan den anställde och organisationen som yttrar sig i 

förtroenden och löften. Rousseau (1998) menar att fenomen som psykologiska kontrakt, 

åtaganden och ledarskap studeras som konstruktioner i organisationsbeteende och 

organisatorisk psykologi.  

 

 

Problemen med de psykologiska kontrakten 
 

Guest (1998) menar att ett anställningskontrakt alltid skrivs under av både den anställde och 

chefen medan ett psykologiskt kontrakt ofta möter svårigheter att definieras av 

organisationen. Om det sker ständiga förändringar i det psykologiska kontraktet ökar risken 

för de anställda och chefen att missförstå avtalet och därmed upplevs det som ett 

kontraktsbrott även om det inte är det (Robinson & Rousseau, 1994). Enligt Robinson och 

Rousseau består det psykologiska kontraktet av att ett löfte i någon form har gjorts och att 

villkoren för detta löfte har accepterats av båda parter. Båda parter anser att de har accepterat 

samma uppfattningar av löften och villkor och tror att de delar samma tolkning av kontraktet. 

Dock är inte alltid detta fallet då båda parterna inte säkert delar samma förståelse av villkoren 

i det psykologiska kontraktet. Brott på det psykologiska kontraktet definieras som tillfällen då 

en anställd upplever att organisationen inte uppfyller ett löfte. När ett psykologiskt kontrakt 

bryts involverar detta en upplevelse av brutna förtroenden och resulterar i besvikelse och 

känsla av svek. När detta sker försvagar det bandet som finns mellan chefen och den 

anställda. Bandet är en sorts garanti att varje part gör sin del och då är relationen ömsesidigt 

givande. Den besvikna parten förlorar förtroende i denna relation och känner inte längre några 

fördelar med att stanna och kan bli benägen att lämna relationen. Robinson och Rousseau 

menar vidare att det finns en skillnad i upplevelsen av ett brutet psykologiskt kontrakt hos 

anställda med olika karriärsmotiv. Anställda som värderar anställningsrelationen lägre får en 

mindre negativ påverkan av det brutna kontraktet än de som värderar relationen högre.  

   Rousseau (1989) menar att skillnaden mellan skyldigheter och förväntningar kan vara svår 

att urskilja, dock visar sig detta tydligare då ett psykologiskt kontrakt bryts. Om anledningen 

till kontraktsbrottet är att skyldigheter inte har utförts förstör det ett grundläggande förtroende 

mellan en chef och en anställd och det psykologiska kontraktet blir skadat. Har kontraktet 

blivit brutet på grund av förväntningar leder det till besvikelse för de inblandade parterna. 

Conway och Briner (2002a) menar att brott på det psykologiska kontraktet är ett av de 

viktigaste sätten att se på hur de anställdas beteende samt hur anställningsrelationen påverkas 

av detta. Conway och Briner talar om tidigare forskning som visat att chefer och anställda 

som upplever att deras organisation inte har uppfyllt de utlovade skyldigheterna sannolikt 

reagerar känslosamt. Även enligt Robinson och Rousseau (1994) har det visat sig att brott 

associerat sig med lägre arbetstillfredsställelse, lägre lojalitet mot organisationen samt att till 

följd av detta uppkommer känslor som ett tillbakadragande beteende, orättvisa och svek. I 

tidigare forskning (Knights & Kennedy, 2005) har det undersökts om brott på det 

psykologiska kontraktet har någon betydelse för lojaliteten mot organisationen. Det visade sig 

ha ett starkt samband och det får även stöd i en annan studie (Robinson, 1996) där en 

undersökning gjordes på 125 nyanställda chefer som visade att förtroendet blev påverkat när 

ett psykologiskt kontrakt blev brutet.  

 

 

Psykologiska kontrakt i organisationer 

 
På grund av att det idag finns en mängd ekonomisparande trender i organisationer som 

hanteras genom tillfälliga anställningar, nedskärningar och omorganisationer har detta gjort de 
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anställda mer medvetna om det psykologiska kontraktet och fullföljandet av upplevda löften. I 

dagens organisationer kan löften som jobbsäkerhet och utvecklingsmöjligheter för de 

anställda vara hotade. (D´Art & Turner, 2006) Enligt Robinson och Rousseau (1994) upplever 

ofta anställda i organisationer att chefernas skyldigheter till de anställda som de blivit 

utlovade inte blir uppfyllda. I deras studie upplevde 55% av de anställda att deras 

organisationer hade misslyckats med att uppfylla en eller flera utlovade skyldigheter inom de 

två första åren av anställningen. Jämförelsevis har det i studien av Winter och Jackson (2006) 

framkommit positiva aspekter som gav positiv motivation både till anställda och chefer och 

det var den avslappnande och informella arbetsmiljön som fanns på arbetsplatsen. Enligt 

Goffee och Jones (2003) är en hög nivå av socialt umgänge på en arbetsplats viktig för att 

främja den höga moralen samt få en bra gemenskap och teamworkkänsla med sina 

arbetskamrater. I denna vänliga miljö menar Goffee och Jones att de anställda sannolikt går 

utöver sina vanliga arbetsuppgifter och engagerar sig i extrauppgifter för att de inte vill göra 

sina kollegor besvikna. De har gjort en studie som visar att den vänliga arbetsmiljön var en 

viktig motivation till att arbeta kvar på arbetsplatsen.  

   Eisenberger, Huntington, Hutchison och Sowa (1986) menar att huvuddelen av forskning 

som har gjorts kring organisationer och anställda har handlat om deras upplevda stöd från 

organisationen. Detta stöd som ingår i det psykologiska kontraktet associeras generellt till 

ömsesidiga utbyten av anställningsrelationen där de anställdas välmående värderas. Enligt 

Conway och Briner (2005) finns det ett generellt stöd inom forskning om psykologiska 

kontrakt som visar att anställda utbyter relationella och transaktionella typer av resurser med 

organisationer som inte bryter mot deras upplevda löften, det vill säga det psykologiska 

kontraktet. Det råder dock delade meningar om detta inom forskningen enligt Conway och 

Briner. Enligt Websters och Adams (2009) undersökning kom det fram att när det 

psykologiska kontraktets uppfyllnad var låg hade de anställda en hög upplevd orättvisa och 

presterade sämre i arbetet. När kontraktet var uppfyllt så sänkte inte de anställda sin prestation 

på grund av rädsla för att förlora arbetet.  

 

 

Kommunikationens betydelse för de psykologiska kontrakten 
 

Enligt Giri och Kumar (2009) kan inte organisationer existera utan effektiv kommunikation, 

det är den som binder ihop hela organisationen. De säger att medlemmarna i organisationen 

tillbringar 50-80% av sin tid i olika kommunikativa situationer, vilket visar vikten av 

kommunikationen på arbetsplatsen. En studie som gjordes av Giri och Kumar visade att 

kommunikationen har stor betydelse för arbetstillfredsställelsen, arbetsglädjen samt för att öka 

trivseln. Enligt Guest (1998) berör det psykologiska kontraktet interaktionen från en individ 

till en annan. En aspekt som kommunikation har därför en stor betydelse för hur interaktionen 

fungerar på en arbetsplats. Guest och Conway (2002) säger från chefernas perspektiv att de 

psykologiska kontrakten främst handlar om kommunikation i en organisation. En effekt som 

de kommit fram till är att ju större tydlighet det är med de psykologiska kontrakten desto 

högre positiv koppling till kommunikationen mellan anställd och chef. Conway och Briner 

(2002b) menar att från anställdas synvinkel kan diskontinuerliga interaktioner och en minskad 

kommunikation på arbetsplatsen påverka relationen mellan chef och anställd. Sannolikheten 

att de anställda ska uppfatta ett kontraktsbrott minskar om de upplever färre löften mellan 

dem själva och organisationen. Även Schalk, Campell och Freese (1998) säger att det blir en 

positiv förändring i det psykologiska kontraktet om kommunikation om förändringsprocessen 

är bra. Enligt dem påverkar förändringar i det psykologiska kontraktet den anställdes attityder 

och följaktligen kommer förändringar i dessa attityder att påverka beteendet hos den anställde. 

Schalk, Campell och Freese menar därför att nyckeln till om en organisatorisk förändring 
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kommer att lyckas eller misslyckas är det psykologiska kontraktet. Det har konsekvenser för 

de anställdas attityder och beteenden likväl som på arbetsgivarens uppträdande, medan 

fullföljandet av kontraktet är relaterat till attityder som arbetstillfredsställelse (Robinson, 

Kraatz & Rousseau, 1994).  

   Enligt Robinson och Rousseau (1994) finns det många aspekter som hör till 

arbetstillfredsställelsen på en arbetsplats, några exempel är lön, förmåner, arbetskamrater, 

villkoren i arbetet, kommunikation och anställningstrygghet. De säger också att när en 

anställd upplever skillnader mellan det som denne förväntade sig och mot vad som uppfylldes 

kan den anställde uppleva en minskning utav trivseln på arbetsplatsen, speciellt om dessa 

aspekter ansågs viktiga. Enligt Westman (2001) har chefen en stor roll för det sociala 

inflytandet på en arbetsplats. Detta kan belysas tydligt med ett exempel på en chef med många 

anställda som upplever att det psykologiska kontraktet inte har uppfyllts av organisationen. 

Om denne chef då kommunicerar sin subjektiva känsla av orättvisa till de anställda och även 

om de anställda inte har upplevt samma känsla av orättvisa kan de ändå reagera och själva få 

chefens syn på ett ouppfyllt kontrakt. Bull-Schaefer (2010) menar att det är en fara för 

organisationer då anställda kan få denna reaktion som tredje part och som kan uppkomma 

endast på grund av chefens upplevda ouppfyllda psykologiska kontrakt. Hon pekar också på 

en kunskapslucka som i och med detta behöver undersökas genom vidare forskning.  

 

 

Relationens betydelse för de psykologiska kontrakten 
 

Suazo, Turnley och Mai-Dalton (2008) menar att en potentiellt viktig fråga, som inte har fått 

mycket uppmärksamhet, är den påverkan som chefen och den anställdas relation har på 

uppfattningen om psykologiska kontraktsbrott. Ytterligare en relevant fråga är om vissa typer 

av likheter mellan chefen och de anställda är associerade med uppfattningen av psykologiska 

kontraktsbrott. Vidare menar de att det inte verkar finnas någon tidigare empirisk forskning 

kring detta specifika ämne, därför är det logiskt att tro att chefernas och anställdas likheter 

kan vara en viktig del i uppfattningen om psykologiska kontraktsbrott. Enligt Guest (2004) 

påverkar flera faktorer den traditionella arbetsplatsrelationen, bland annat blir antalet anställda 

mindre på många arbetsplatser och detta gör det fackliga arbetet för att organisera 

arbetskraften svårare. Dock är det lättare för cheferna att inrätta en mer personlig relation med 

de anställda i en liten arbetsgrupp eftersom det oftast är enklare att den informella relationen 

dominerar över den formella. En annan faktor som Guest nämner är den ökade flexibiliteten 

och fragmenteringen av arbetskraften inom många verksamheter. Med flexibilitet menas att 

det finns olika möjligheter att styra över sin egen arbetstid, större variation av 

anställningskontrakt samt mer spridning av arbetsplatser vilket innebär möjligheten att kunna 

arbeta hemifrån. Snabbhet och flexibilitet är en viktig grund för konkurrenskraftiga framsteg 

enligt Guest (2004). Aggarwal och Bhargava (2008) menar att även om en arbetsgivare ger 

samma erbjudande till alla anställda blir deras reaktion på dessa erbjudanden olika. Det har 

aldrig varit lätt för chefer att veta vad de anställda förväntar sig och vilken slags motivation 

som kommer att påverka dem till att utföra de önskade arbetet. Det som kan vara avgörande 

för om en relation ska överleva är hur man hanterar förväntningar.  

   I en studie av McMurray, Scott och Pace (2004) undersöktes om det fanns något samband 

mellan åtagandet till organisationen och det organisatoriska klimatet. Det visade sig ha ett 

starkt positivt samband, det vill säga att klimatet i organisationen påverkade åtagandet till 

organisationen. Chan (2010) menar att en positiv atmosfär för organisationer att dra till sig 

och hålla kvar anställda är en rolig arbetsmiljö. Det har visat sig att konflikter på arbetsplatsen 

minskar om det finns ett utbyte av humor, och har de anställda kul på arbetsplatsen ökar det 
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kreativiteten, förbättrar kommunikationen samt ökar chansen att de anställda vill behålla sina 

arbeten.  

 

 

Metoder inom forskning om psykologiska kontrakt 
 

Rousseau (1998) säger att en stor mängd stödjande forskning om de psykologiska kontrakten 

existerar trots att den empiriska forskningen då var relativt ny. Frågor om begreppsvaliditet, 

som ofta uppkommer i ökande forskningsområden, har bekräftats för många ansatser av 

forskning om det psykologiska kontraktet, det vill säga att innehållet i psykologiska kontrakt 

verkligen mäts genom de metoder som har använts. I en studie menar Rousseau och 

Tijoriwala (1998) att det är viktigt med både kvalitativa och kvantitativa metoder gällande 

forskning om det psykologiska kontraktet. De säger även att subjektiva och 

självrapporterande mätningar är den mest direkta källan till information av innehållet i det 

psykologiska kontraktet. Dessa slutsatser kan dras på grund av att det psykologiska 

kontraktsbegreppet definieras som en individs syn på ömsesidiga skyldigheter som 

uppkommer av löften. När det gäller att studera psykologiska kontrakt ska fokus ligga på 

löften, skyldigheter och ömsesidiga utbyten i motsats till förväntningar som inte har ett direkt 

samband med det psykologiska kontraktet. Rousseau och Tijoriwala menar också att 

forskning som är svår att generalisera ska åtföljas av kvalitativa metoder för att tolkningar ska 

kunna göras. Det undersökningsledarna vet är att mycket forskning har gjorts om de 

psykologiska kontrakten ur de anställdas synvinkel, dock finns det mindre forskning om 

chefernas syn på de psykologiska kontrakten. Även Conway och Briner (2005) menar att 

begränsningarna och luckorna i den psykologiska kontraktsteorin gör att varje ansats kring 

detta ämne skulle ge ett viktigt bidrag till forskningen.  

 

 

Syfte och frågeställningar 

 
Syftet med denna undersökning är att se hur de psykologiska kontrakten, kommunikationen 

och relationen ser ut mellan chef och anställd på Socialförvaltningen. Undersökningsledarna 

tror att dessa kontrakt kan vara av betydelse på Socialförvaltningen på grund av de höga krav 

och höga arbetsbelastningen som finns inom denna förvaltning. När undersökningens syfte 

presenterades för Socialförvaltningen visades ett stort intresse för att ta del av resultatet. Det 

är av vikt att uppmärksamma betydelsen av psykologiska kontrakt då dessa oftast inte är 

medvetna av anställda och chefer men ändå har inverkan på relationerna på arbetsplatsen. Hur 

ser chefer och anställda på de psykologiska kontrakten? På vilket sätt upplever chefer och 

anställda kommunikationen på Socialförvaltningen? Hur påverkas relationen mellan chef och 

anställd om de psykologiska kontrakten bryts? 

  

 

Metod 
 

 

Deltagare 
 

Undersökningen genomfördes på Socialförvaltningen i en stad i Mellansverige, där 

rekryteringen av både anställda och chefer skedde bland de totalt 125 anställda. Kriteriet för 

cheferna var att de skulle vara i en chefsposition med liknande arbetsuppgifter. På grund av 
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att antalet chefer var begränsat kan inte deras position beskrivas tydligare. Urvalet skedde 

därför genom den chef som undersökningsledarna hade kontakt med. Intervjuerna 

genomfördes med fyra olika chefer och samtliga var positivt inställda till undersökningen. För 

att kunna genomföra en enkätundersökning bland de anställda fick undersökningsledarna 

hjälp av cheferna för respektive enhet att få tillgång till de anställdas avdelningsmöten.   

   Det var inte relevant för frågeställningarna i undersökningen att ta med variabler som kön, 

ålder och befattning. På grund av vetskapen om att det var en ojämn könsfördelning på denna 

förvaltning utelämnades denna variabel, ålder ansågs inte heller ha någon betydelse. 

Befattningsvariabeln hade en stor spridning samt att flera deltagare hade utpekade 

befattningar och det skulle bli svårt att uppfylla konfidentialiteten för dessa. Ingen ersättning 

tilldelades enkätdeltagarna, ersättning i form av en chokladask delades ut till cheferna efter 

genomförd intervju. 120 enkäter delades ut med en svarsfrekvens på 85%, ett generellt 

bortfall på 18 stycken där enkäterna inte återlämnades på grund av att de anställda var 

frånvarande samt ett partiellt bortfall på 15 stycken där enkäterna inte var fullständigt 

besvarade. Dock togs de ändå med då de var spridda över flera olika frågor, totalt 

analyserades 102 enkäter.   

 

 

Material 

 
En kvalitativ metod genom intervjuer och en kvantitativ metod genom enkäter användes. 

Studien på cheferna gjordes genom semi-strukturerade intervjuer. Frågornas ordningsföljd i 

frågeguiden kunde variera och det fanns utrymme för att ställa följdfrågor till de svar som 

uppfattades som viktiga för studien. Exempel på sådana frågor är ”Är det lätt att hitta 

balansen mellan att vara professionell och privat?” samt ”Är det lika lätt att ge konstruktiv 

kritik om det är något du vill att de ska göra bättre?” Det användes en diktafon för att 

dokumentera intervjuerna, svaren antecknades även för hand. Vid intervjuerna utgick 

undersökningsledarna ifrån en intervjuguide inspirerad från Isaksson och Bellaaghs (2005). 

Vissa frågor togs bort eller ändrades för att anpassas till frågeställningarna i undersökningen. 

Dessutom användes egenkonstruerade frågor. Intervjuguiden var uppdelad i sex 

frågeområden.  

 

   Bakgrundsfrågor. Exempel på frågor är följande: ”Beskriv verksamheten du arbetar i?” och 

”Hur länge har du arbetat på socialförvaltningen?” Dessa frågor är konstruerade speciellt för 

denna undersökning.  

 

   Arbetssituation. Exempel på frågor är följande: ”Hur ser arbetsbelastningen ut för dig?” och 

”I vilken utsträckning förekommer det att du arbetar övertid?” Dessa frågor är inspirerade av 

Isaksson och Bellaagh (2005).  

 

   Åtaganden och skyldigheter. Exempel på frågor är följande: ”Hur ser dina åtaganden och 

skyldigheter ut till dina anställda?” och ”På vilket sätt finns det möjlighet för dig att utvecklas 

i ditt arbete?” Dessa frågor är inspirerade av Isaksson och Bellaagh (2005).  

 

   Relationen och förväntningar. Exempel på frågor är följande: ”Hur tycker du att relationen 

är med dina anställda idag?” och ”Vad har du för förväntningar på dina anställda?” Dessa 

frågor är konstruerade speciellt för denna undersökning. 
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   Kommunikation. Exempel på frågor är följande: ”På vilket sätt kommunicerar ni på 

arbetsplatsen?” och ”På vilket sätt ger du feedback till dina anställda?” Dessa frågor är 

konstruerade speciellt för denna undersökning.  

 

   Övriga frågor. Exempel på en fråga är följande: ”Hur känner du för ditt arbete idag?” 

Denna fråga är konstruerad speciellt för denna undersökning.  

 

   Enkäten inspirerades av Isaksson och Bellaagh (2005). Det gjordes tillägg av 

egenkonstruerade frågor som jämfördes med frågorna i intervjuguiden för att säkerhetsställa 

att både chefer och anställda fick svara på samma slags frågor. Antalet frågor i enkäten var 25 

stycken. Enkätfrågorna delades in i olika index utifrån olika frågeområden. Dessa index var 

följande: 

 

   Relationsindex. Avsåg att mäta graden av relationen mellan chef och anställd. Indexet var 

ett medelvärde av tre sammansatta frågor. Exempel på frågor är följande: ”Har du någon gång 

varit i konflikt med din chef?” och ”Har du någon gång varit besviken på din chef?” Dessa 

frågor konstruerades speciellt för denna undersökning. Svarsalternativen varierade från (1) 

aldrig till (6) alltid. Svaren kodades om så att ett högt medelvärde kom att motsvara en hög 

grad av relation till chefen, det blev då (6) aldrig till (1) alltid. Ett högt värde innebär en 

positiv betydelse för organisationen. Relation var den beroende variabeln och den interna 

konsistensen beräknades genom Cronbach’s alpha på relationsindex som blev .73. 

 

   Kommunikationsindex. Avsåg att mäta graden av kommunikation mellan chef och anställd. 

Indexet var ett medelvärde av fyra sammansatta frågor. Exempel på frågor är följande: ”Hur 

ofta får du feedback från din chef?” och ”Fungerar kommunikationen mellan dig och din 

chef?” Dessa frågor konstruerades speciellt för denna undersökning. Svarsalternativen 

varierade från (1) aldrig till (6) alltid. Ett högt värde innebär en positiv betydelse för 

organisationen. Kommunikation var en oberoende variabel och den interna konsistensen 

beräknades genom Cronbach’s alpha på kommunikationsindex som blev .82. 

 

   Innehållsindex för psykologiska kontrakt för anställdas skyldigheter. Avsåg att mäta graden 

av de anställdas innehåll i det psykologiska kontraktet. Indexet var en summering av ja-svaren 

på åtta sammansatta frågor. Exempel på en fråga är följande: ”Har du lovat eller åtagit dig att 

arbeta övertid eller extra timmar om det skulle behövas?” Denna fråga är inspirerad av 

Isaksson och Bellaagh (2005). Svarsalternativen varierade från (0) nej till (1) ja och svaren 

varierade mellan 0 och 8. Innehållsindex för anställda var en oberoende variabel och den 

interna konsistensen beräknades genom Cronbach’s alpha som blev .74.  

 

   Innehållsindex för psykologiska kontrakt för chefens skyldigheter. Avsåg att mäta graden av 

chefernas innehåll i det psykologiska kontraktet. Indexet var en summering av ja-svaren på 

fem sammansatta frågor. Exempel på en fråga är följande: ”Har din chef lovat eller åtagit sig 

att vara tillgänglig för dig?” Denna fråga är inspirerad av Isaksson och Bellaagh (2005).  

Svarsalternativen varierade från (0) nej till (1) ja och svaren varierade mellan 0 och 5. 

Innehållsindex för chefer var en oberoende variabel och den interna konsistensen beräknades 

genom Cronbach’s alpha som blev .71. 

 

    Fullföljandeindex för psykologiska kontrakt för anställdas skyldigheter. Avsåg att mäta 

graden av de anställdas fullföljande av det psykologiska kontraktet. Indexet var ett 

medelvärde av åtta sammansatta frågor. Exempel på en fråga är följande: ”Har du lovat eller 

åtagit dig att skydda ditt företags ansikte utåt?” Denna fråga är inspirerad av Isaksson och 
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Bellaagh (2005). Svarsalternativen varierade från (0) nej till (5) ja, och jag har hållit löftet 

helt. Svaren kodades om i syfte att få en enhetlig skala, det blev då (1) nej till (6) ja, och jag 

har hållit löftet helt. Fullföljandeindex för anställda var en oberoende variabel och den interna 

konsistensen beräknades genom Cronbach’s alpha som blev .73.  

 

   Fullföljandeindex för psykologiska kontrakt för chefens skyldigheter. Avsåg att mäta graden 

av chefernas fullföljande av det psykologiska kontraktet. Indexet var ett medelvärde av fem 

sammansatta frågor. Exempel på en fråga är följande ”Har din chef lovat eller åtagit sig att ge 

dig feedback för ditt arbete?” Denna fråga är inspirerad av Isaksson och Bellaagh (2005). 

Svarsalternativen varierade från (0) nej till (5) ja, och löftet har hållits helt. Svaren kodades 

om i syfte att få en enhetlig skala, det blev då (1) nej till (6) ja, och löftet har hållits helt. 

Fullföljandeindex för chefer var en oberoende variabel och den interna konsistensen 

beräknades genom Cronbach’s alpha som blev .78. 

 

   Anställningstid. Avsåg att mäta graden av hur länge en anställd arbetat inom 

Socialförvaltningen. Anställningstid var en oberoende variabel. Svarsalternativen varierade 

från (1) mindre än 1 år till (6) 21 år eller mer. 

 

 

Procedur 
 

Socialförvaltningen kontaktades via telefon där en förfrågan gjordes om att få genomföra en 

undersökning, frågan hänvisades vidare till en chef. För denne presenterades undersökningens 

syfte och en arbetsplan gjordes tillsammans med chefen via mailkontakt. För att kunna 

genomföra intervjuerna i en ostörd miljö bokades tid och plats på respektive chefs kontor. 

Innan intervjuerna startade blev cheferna informerade om de forskningsetiska principerna, 

som samtyckeskravet, konfidentialitetskravet, informationskravet där undersökningens syfte 

presenterades och nyttjandekravet (Vetenskapsrådet, 2002). Båda undersökningsledarna var 

på plats och delade på ansvaret av att vara huvudintervjuare medan den andre förde 

anteckningar av svaren samt kunde komplettera frågorna i fall det behövdes. Samtliga chefer 

gav sitt samtycke till att intervjuerna spelades in, tidsåtgången varierade mellan 40 och 50 

minuter.  

    I samband med varje intervju planerades tid och plats för att genomföra en 

enkätundersökning för alla anställda på Socialförvaltningen. Undersökningsledarna fick 

möjlighet att komma ut på varje avdelningsmöte under 15 minuter för att dela ut och samla in 

enkäterna, vilket resulterade i 16 olika möten. Innan de fyllde i enkäten informerades de 

muntligt om syftet, konfidentialiteten, att det var frivilligt att delta samt att undersökningen 

var till för forskningssyfte. Samtliga enkäter hade ett missivbrev där allt ovannämnda även 

stod skriftligt. Vid varje möte var undersökningsledarna kvar på plats medan enkäten fylldes i, 

detta för att öka svarsfrekvensen. De anställda hade då möjlighet att ställa frågor vid 

eventuella oklarheter och undersökningsledarna kunde ge samma svar till samtliga. Detta 

kunde då säkerhetsställa validiteten i undersökningen. Enkäterna samlades in direkt i en 

svarslåda som togs omhand av undersökningsledarna. För de anställda som var frånvarande 

lämnades enkäter kvar så att de skulle ha möjlighet att svara senare. Ett kuvert lämnades kvar 

i receptionen där de kunde lämna den ifyllda enkäten som undersökningsledarna hämtade 

några dagar senare.  
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Databearbetning 
 

Alla intervjuer transkriberades, det vill säga att de återgavs ordagrant i skrift, och det gjordes 

en meningskoncentrering (Kvale & Brinkmann, 2009) där olika teman togs fram och en 

sammanställning gjordes där anställda och chefers resultat jämfördes. Enkäternas data 

behandlades i ett SPSS program där en multipel linjär hierarkisk regressionsanalys 

genomfördes. Den beroende variabeln var relationen samt de oberoende variablerna var 

kommunikation, psykologiska kontrakt (innehåll och fullföljande) för organisationen 

respektive de anställda och anställningstid. Index konstruerades av de olika frågeområdena. 

Även beskrivande statistik som frekvenser, medelvärden och median togs fram. Reliabiliteten 

räknades ut genom Cronbach´s alpha.  
 

 

Resultat 
 

Resultatet från den kvalitativa undersökningen resulterade i ett antal centrala teman. Antalet 

år deltagarna har varit chefer varierar, dock är det gemensamt för samtliga chefer att de inte är 

nya i sin chefsposition.  

 

 

Chefernas syn på relationen till sina anställda 
  

Relationen med de anställda anses vara bra enligt samtliga chefer, de anser att de har en öppen 

dialog och avslappnad atmosfär med de anställda. Åsikter som framkommer är att det är svårt 

att veta hur öppna och ärliga de anställda vågar vara samt att de medvetna om att det alltid 

pratas om cheferna på något sätt, att det är en del av vardagen. En yttrar att ”ledarskap är 

något man måste förtjäna, det är ingenting som följer med befattningen”. Samtliga chefer 

menar att besvikelse på sina anställda är något som förekommer på arbetsplatsen, dock sker 

det inte speciellt ofta och det yttrar det sig på olika sätt, exempelvis att man blir bekymrad 

istället. Faktorer som kan spela in är om arbetsuppgifterna inte genomförs på ett korrekt sätt 

samt om någon lämnar över och skyller på andra. Konflikter har förekommit på arbetsplatsen 

för samtliga chefer, dock vill en av cheferna inte sätta ordet konflikt på dessa situationer och 

ytterligare en chef säger att ”det är inte så farligt med konflikter, jag tycker att det är väldigt 

intressant”. Det centrala temat hos samtliga fyra chefer är att man startar med en dialog med 

sina anställda för att komma överens och pratar med varandra på ett respektfullt sätt. Går det 

inte att enas så är det chefen själv som genom sin position har den slutgiltiga makten att fatta 

ett beslut. Samtliga chefer har förväntningar på sina anställda som stämmer överens till viss 

del med hur det faktiskt är idag. De olikheter som framkommer är att en chef anser att 

förväntningarna stämmer till 80% med hur det ser ut idag medan en annan endast påpekar att 

den har ”fantastiska medarbetare”, en ytterligare säger att det är ett givande och tagande.  

 

 

Chefernas syn på kommunikationen med sina anställda 

 
Kommunikationen på Socialförvaltningen mellan cheferna och de anställda anser de sker på 

liknande sätt. Den yttrar sig genom mail, telefon och både informella och formella möten. 

Socialförvaltningen har arbetsplatsträffar kontinuerligt samt mindre avdelningsmöten för de 

olika enheterna. Det centrala temat för cheferna är att de anser att kommunikationen fungerar 

bra och att det är viktigt med en öppen kommunikation. En chef menar också att ”var sak har 
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sin plats” och att denne inte tar beslut i fikarummet, även om dialoger sker även där. 

Tillgänglig är något som alla chefer anser sig vara för sina anställda. När det gäller feedback 

säger alla chefer att de ger feedback till sina anställda, en säger att den att är bra på att 

uppmuntra och de andra säger att de kan känna att de anställda skulle vilja ha mera feedback 

än vad de får. De flesta av cheferna visar gärna positiv kritik öppet medan negativ kritik sker 

enskilt. Feedback till chefen från organisationen ser ut på olika sätt. Flera chefer menar att de 

får en del feedback från de anställda i vardagen, även att de samtalar med sina chefskollegor 

om saker som är bra och dåliga. En chef uttrycker sig vara i stort behov av att få feedback, en 

annan anser sig få tillräckligt med feedback för att bedriva sitt arbete, samtidigt som en tredje 

chef menar att denne inte får så mycket feedback. En av cheferna säger att den tror på dialog 

och att människor som är delaktiga i det som händer och sker samt har 

påverkningsmöjligheter trivs bättre och gör ett bättre jobb. 

 

 

Chefernas syn på sina åtaganden och skyldigheter i det psykologiska kontraktet 

 
När det gäller att handskas med om de anställda har problem utanför arbetsplatsen visar 

cheferna två olika sidor av det. Det ena är att de visar tolerans och har en medmänsklighet 

mot den anställde samtidigt säger en chef att det är viktigt att hålla isär privatliv och arbetsliv. 

Denne uttrycker ”jag kan ju inte anpassa arbetsplatsen till att man inte kan göra ett jobb för att 

man har problem på privatfronten”. Är det arbetsrelaterade problem finns det andra resurser 

som företagshälsovården. När det gäller krav på socialförvaltningen anser cheferna att de är 

styrda av lagarna men att de ändå är tolkningsbara, och att det är en del av deras vardag de har 

att leva i. Angående åtaganden och skyldigheter gentemot organisationen är alla chefer eniga 

om att de ska vara goda representanter för organisationen, att det är det som är deras uppgift 

samt att de är medvetna om att det är skattepengar de har att göra med. Ett centralt tema hos 

cheferna är att de anser att det är av vikt att vara lojal med sina åtaganden och skyldigheter, 

samt att de vill skapa mervärde i det de gör. När det kommer till åtaganden och skyldigheter 

till de anställda har cheferna samma förväntningar på sina anställda som de har på sig själva. 

Chefernas främsta åtagande och skyldighet till sina anställda är att ge dem en god arbetsmiljö 

och förutsättning att kunna genomföra sina arbetsuppgifter på ett bra sätt. Majoriteten av 

cheferna anser att deras åtagande till sina anställda är att skapa god trivsel, ett avslappnat 

klimat samt ha en god kommunikation där mycket ska ske i samförstånd.  

   Samtliga chefer anser att det finns möjlighet till utveckling för de anställda men i begränsad 

form samt att det är de anställdas eget ansvar och intresse att utvecklas som styr. För 

chefernas utveckling är det gemensamma svaret att de utvecklas hela tiden i sitt arbete samt 

att det är viktigt att ha möjlighet till utveckling. Cheferna uttrycker att de aldrig behöver 

fundera på vad de ska göra i arbetet, samtidigt som de anser sig ha en rimlig arbetsbelastning. 

Cheferna anser sig inte arbeta övertid, även om det framkommer att en del gör det i praktiken, 

då de anser att de har den lön de har för att utföra sitt arbete. När det gäller att delegera ut 

extra arbetsuppgifter till de anställda har cheferna olika åsikter. En menar att denne gör det 

hela tiden och att det tas emot positivt av de anställda, en annan säger att denne kan trycka 

hårdare på vissa punkter, medan en tredje menar att denne inte trycker på eftersom att de kan 

slå tillbaka hårt. Sista chefen anser att det sker i diskussion och det resoneras fram till vem 

som ska göra vad.  

   De svar som samtliga chefer hade gemensamt resulterade i 10 centrala teman. Dessa 

redovisas sammanfattande i Tabell 1. 
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Tabell 1 

Chefernas gemensamma nämnare   

 

Frågeområde                                                              Gemensamma teman 

 

Relationen med de anställda                                     Bra, öppen och avslappnad  atmosfär   

 

Besvikelse på de anställda                                        Förekommer på arbetsplatsen ibland 

 

Konflikter med de anställda                                     Har förekommit på arbetsplatsen 

 

Kommunikationen med de anställda                        Startar med dialog, respektfull diskussion 

 

Förväntningar på de anställda                                  Stämmer överens i praktiken till viss del 

 

Tillgänglighet för de anställda                                 Anser sig vara tillgängliga 

 

Feedback till de anställda                                         Anser sig ge feedback 

 

Representera organisationen                                    Cheferna anser sig vara bra representanter 

 

Möjlighet till utveckling för anställda                      Anser att möjligheter finns på eget ansvar 

 

Möjlighet till utveckling för cheferna                      Utvecklas konstant, viktigt med utveckling 

 

 

Anställdas syn på relationen, kommunikationen och de psykologiska kontrakten 
 

Resultatet för den kvantitativa undersökningen gav följande resultat. Medianen för 

anställningstiden på Socialförvaltningen var 3 år (n = 101). Tabell 2 visar deskriptiv statistik 

och Pearsonkorrelationer mellan indexerade variabler.  

 

Tabell 2 

Deskriptiv statistik och Pearsonkorrelationer mellan indexerade variabler  

Index                                     1           2           3           4           5         6              M           SD           

1. Kommunikation 1-6        .82                                                                          3.44           .82 

2. Psykologiska kontrakt    .15        .74                                                              6.90         1.60 

    innehåll anställd 0-8 

3. Psykologiska kontrakt    .16        .56**    .71                                                 4.82         1.60 

    innehåll chef 0-5 

4. Psykologiska kontrakt    .17        .93**    .48**    .73                                    4.63           .86 

    fullföljande anställd 0-5 

5. Psykologiska kontrakt    .46**    .47**    .84**   .46**     .78                       3.81         1.03 

    fullföljande chef 0-5 

6. Relation 1-6                    .61**   -.03        .09       .002      .41**    .73          4.51           .81 

Not. Cronbach´s alpha i diagonalen. 

** p < .01 

 

Tabell 2 visar att det finns samband mellan kommunikation och relation. Det framgår att 

innehållet i psykologiska kontrakt gällande chefer och anställda har höga medelvärden. 
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Samband finns mellan fullföljande och innehåll av det psykologiska kontraktet gällande 

chefer samt fullföljande och innehåll av psykologiska kontraktet gällande anställda. Tabell 2 

visar även att den beroende variabeln relationsindex, hade ett medelvärde på 4.51. Tabell 3 

visar en hierarkisk multipel regressionsanalys. 

 

Tabell 3 

Hierarkisk multipel regressionanalys med relation som beroende variabel (n = 102) 

                                                                                                 Relation                                                                                                                                                                                                

 

Variabel                                                                                 β                   t                    sign                     

Kommunikation                                                                   .38               3.90                 .000*** 

Psykologiska kontrakt innehåll anställds skyldigheter       -.04               -.17                 .866 

Psykologiska kontrakt innehåll chefers skyldigheter         -.39              -2.21                .034* 

Psykologiska kontrakt fullföljande anställds skyldigheter -.13               -.57                 .572 

Psykologiska kontrakt fullföljande chefers skyldigheter     .64              3.51                 .001*** 

Anställningstid                                                                    -.17              2.11                 .042* 

R
2     

                                                                                     .463
                                                                                             

Beroende variabel: index relation. 

*p < .05, ***p< .001 

 

Utfallet från Tabell 3 visar att kommunikationen har ett samband med relationen vilket 

bekräftar vad som framgår i Tabell 2. Värdet på innehåll (-.39) i det psykologiska kontraktet 

gällande chefers skyldigheter mot organisationen visar att mindre skyldigheter ger en bättre 

relation, jämförelsevis ger mer skyldigheter en sämre relation till de anställda. Det 

signifikanta värdet angående chefernas fullföljande av skyldigheterna till organisationen visar 

att relationen till de anställda är hög (.64). Det visade sig att ju kortare anställningstiden är 

desto bättre relation har den anställde med chefen. Värdet i den förklarade variansen (.463) 

innebär att de undersökta förklaringsfaktorerna har en inverkan på relationen. Tabell 4 visar 

frekvenser på de anställdas svar och antal svarande. 

 

Tabell 4  

Frekvenser från de anställdas svar på utvalda frågor 

Svar från de anställda                                                          Antal                                    Procent 

 

Chefen är tillgänglig i stor utsträckning                            n = 102                                      60% 

 

Har aldrig varit i konflikt med sin chef                             n = 102                                      49%              

 

Besvikelse på chefen har förekommit ibland                    n = 102                                      38% 

 

Cheferna har hållit löftet om att erbjuda en                      n = 102                                       57% 

säker och trygg arbetsmiljö i stor utsträckning   

 

Utför extraarbete i stor utsträckning                                 n = 101                                      66%                     

                

Arbetar övertid ibland                                                      n = 102                                       48% 

 

Hållit löftet om att klara av prestationskraven                 n = 102                                       55% 

i stor utsträckning       
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Hållit löftet om att vara lojal med                                    n = 102                                       56% 

organisationen i stor utsträckning                       

                                                             

Cheferna har åtagit sig att erbjuda möjlighet                    n = 101                                      43% 

till utveckling samt hållit detta i stor  

utsträckning    

 

 

Jämförelser mellan chefer och anställda 
 

De utvalda frågorna från Tabell 4 jämfördes med chefernas svar på samma frågor. Utfallet 

från regressionsanalysen i Tabell 3 visar att kommunikationen har ett signifikant samband (p 

< .001) med relationen på Socialförvaltningen. Resultatet gällande chefernas syn jämfört med 

de anställdas syn på relation (n = 102) visar sig stämma överens. Samtliga chefer anser att 

relationen med de anställda är bra och detta bekräftas av de anställda. Cheferna menar att de 

har en öppen dialog och avslappnad atmosfär med de anställda. De anser även att 

kommunikationen fungerar bra, de anställda uppvisade också tendenser av att 

kommunikationen fungerar bra (n = 97, M = 3.44, SD = .82). Enligt cheferna sker 

kommunikationen i dialog om hur frekvent den ska vara. De anställdas vanligaste 

förekommande svar (n = 101) om hur ofta de kommunicerar med sin chef visade sig vara 

ibland till ofta (M = 3.51, SD = 1.05). Cheferna anser sig vara tillgängliga för sina anställda, 

detta bekräftas av de anställda där 60% anser att cheferna är tillgängliga i stor utsträckning. 

När det gäller feedback menar samtliga chefer att de ger feedback till sina anställda, dock i 

olika stor utsträckning. Ur de anställdas synvinkel råder delade meningar när det gäller att få 

feedback från sin chef. Det finns en spridning om hur ofta feedbacken ges. Utfallet av hur 

relationen påverkas av chefernas fullföljanden av åtaganden och skyldigheter visar ett 

signifikant samband i regressionsanalysen (p = .001). Konflikter har förekommit för samtliga 

chefer, dock visar cheferna olika tolkningar av ordet konflikt. Av de anställda visar resultatet 

att 49% aldrig har varit i konflikt med sin chef. Besvikelse på chefen har förekommit hos de 

anställda, (n = 102) dock svarar majoriteten att besvikelse förekommer sällan (41%) eller 

ibland (38%). Angående fullföljandet av åtaganden och skyldigheter anser majoriteten av de 

anställda (n = 102, M = 4.63, SD =.86) att de har gjort det i stor utsträckning, jämfört med att 

de anser att cheferna har fullföljt sina åtaganden och skyldigheter till hälften. Ett centralt tema 

ur chefernas syn på deras åtaganden och skyldigheter till sina anställda är att skapa en god 

arbetsmiljö. Detta kan jämföras med de anställdas syn om att cheferna har åtagit sig att 

erbjuda en säker och trygg arbetsmiljö där 57% av de anställda uppgav att löftet från cheferna 

har hållits i stor utsträckning. När det gäller att delegera ut extra arbetsuppgifter till de 

anställda var det inte möjligt att hitta ett centralt tema på grund av att deras åsikter gick isär. 

Jämförelsevis anser 66% av de anställda (n = 101) att de i stor utsträckning har åtagit sig att 

utföra extra arbete utöver sina vanliga arbetsuppgifter. Samtidigt som 48% av de anställda 

uppger att de ibland arbetar övertid. Chefernas centrala tema är emellertid att det ingår i deras 

uppdrag att arbeta övertid. Cheferna använder sig även av begreppet rimlig arbetsbelastning. 

Resultatet visar att 55% av de anställda (n = 102) håller löftet i stor utsträckning när det gäller 

att klara av kraven på Socialförvaltningen. Samtliga chefer uppgav att det är av vikt att vara 

lojal med sina åtaganden och skyldigheter. Analysen visar att detta stämmer överens med de 

anställdas syn på lojalitet mot Socialförvaltningen, där 56% svarade att de håller åtagandet i 

stor utsträckning. Enligt cheferna finns möjlighet till utveckling för de anställda, dock i 

begränsad form samt att det är de anställdas ansvar. Detta i relation till de anställdas svar på 

möjligheten till utveckling där resultatet visar att 43% av de anställda (n = 101) anser att 

cheferna har åtagit sig att erbjuda den möjligheten samt hållit detta i stor utsträckning. 
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Diskussion 
 

Forskningsfrågan angående hur cheferna och anställda ser på det psykologiska kontraktet blev 

besvarad genom att cheferna har den åsikten att de har samma förväntningar på sina anställda 

som de har på sig själva. Deras främsta åtagande anser de vara att ge sina anställda en bra 

arbetsmiljö samt ge en bra förutsättning att kunna genomföra sina arbetsuppgifter på ett bra 

sätt. Enligt tidigare forskning (Goffee & Jones, 2003) framkommer det att om de anställda har 

en bra arbetsmiljö är det större chans att de går utanför sina ordinarie arbetsuppgifter och gör 

det lilla extra som också är en genomgående inställning av cheferna i den här undersökningen. 

Resultatet visade att 66% av de anställda har åtagit sig att utföra extra arbete utöver sina 

vanliga arbetsuppgifter. De anställda anser också att deras chefer har fullföljt sina åtaganden 

och skyldigheter till hälften medan de anser sig själva göra det i stor utsträckning. Detta är ett 

fenomen som vanligtvis finnes i undersökningar, att individer framställer sig själva som lite 

bättre än andra och det är viktigt att vara medveten om detta när resultaten tolkas. När det 

gäller hur cheferna erbjuder en bra arbetsmiljö anser de anställda att det uppfylls till 57%. 

Gällande övertid på Socialförvaltningen uppgav 48% att de ibland arbetar övertid, detta kan 

jämföras med chefernas syn på övertid där de anser att övertid ingår i deras uppdrag. Det 

framkom under intervjuerna att de arbetar kvällar och helger, detta kan tolkas som 

övertidsarbete, men en intressant synpunkt från samtliga chefer är att de inte ser det så. De 

anser att de har den lön de har för att utföra sitt arbete, oavsett när de gör det och hur mycket 

tid de lägger på arbetsuppgifterna. Samtidigt är det relevant att nämna att de anser sig ha en 

rimlig arbetsbelastning. Eftersom cheferna har höga förväntningar på de anställda kan det 

diskuteras om de anställda förväntas ha samma syn på övertiden som de själva har. 

Mentaliteten från cheferna på Socialförvaltningen om att göra ”det lilla extra” kan möjligen 

smitta av sig på de anställda, i synnerhet när tidigare forskning (Westman, 2001) har visat att 

chefen har stort socialt inflytande på en arbetsplats.  

   Resultatet visade att kommunikationen och relationen har ett väldigt starkt samband. Detta 

kan tolkas som att kommunikationen på Socialförvaltningen ger bra förutsättningar för att ge 

en god relation mellan chefer och anställda. Detta besvarade frågan om på vilket sätt chefer 

och anställda upplever kommunikationen. Det stämmer även överens med vad tidigare 

forskning har visat på området, Giri och Kumars (2009) studie visade att kommunikationen 

har stor betydelse för de anställdas arbetstillfredsställelse och arbetsglädje. Samtliga chefer 

ansåg sig vara tillgängliga för sina anställda och detta bekräftades då 60% av de anställda 

ansåg samma sak. Detta visar på att cheferna har en bra inställning till sina anställda, att de är 

måna om dem och tar sig tid att vara tillgängliga trots sin arbetsbelastning. Vissa 

arbetsgrupper på Socialförvaltningen har lite mindre kontakt med chefen än andra 

arbetsgrupper, dock påpekas det utav cheferna att allt sker i samråd och dialog med varandra. 

Utifrån resultatet av chefens tillgänglighet verkar det som att de anställda är nöjda med den. 

På grund av att chefen anses vara tillgänglig finns möjlighet till god kommunikationen och 

detta bidrar till att relationen kan stärkas mellan chefer och anställda. Angående feedback till 

och från chefen är det svårt att utläsa ett enhetligt resultat på grund av att svaren var spridda 

både från chefernas och de anställdas undersökning. Det visades dock tendenser till att 

cheferna var i behov av feedback från organisationen men att det inte tycktes uppfyllas till 

100%. Resultatet visade även att samtliga chefer ansåg sig, om än i olika utsträckningar, ge 

feedback till sina anställda. Denna spridning i resultatet gällande feedback tycktes inte 

påverka hur kommunikationen fungerar på Socialförvaltningen trots att feedback ingår i 

kommunikation.  

   Angående hur relationen påverkas mellan chef och anställd om de psykologiska kontrakten 

bryts visade resultatet att cheferna ibland upplever att de både blir besvikna och bekymrade 

över sina anställda, bland annat om arbetsuppgifterna inte genomförs på ett riktigt sätt. 
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Conway och Briner (2002a) bekräftar detta i tidigare forskning som visar att om 

organisationen inte uppfyller skyldigheterna reagerar cheferna sannolikt känslosamt. Tidigare 

forskning har även visat att bandet som finns mellan chefer och anställda försvagas när ett 

psykologiskt kontrakt bryts, samt att det kan resultera i känslor som besvikelse och svek 

(Robinson & Rousseau, 1994). I jämförelse framkom det i denna undersökning ett starkt 

samband mellan att skyldigheterna i det psykologiska kontraktet från chefen till 

organisationen fullföljs och att detta ger en bättre relation med de anställda. Det höga värdet 

som framkom i resultatet angående chefernas fullföljande av skyldigheterna till 

organisationen visar att relationen till de anställda är hög på Socialförvaltningen. Det kan 

diskuteras om skyldigheterna inte fullföljs utav cheferna så skulle det troligtvis resultera i en 

sämre relation med de anställda och i och med detta bekräfta tidigare forskning. Resultatet 

visade också att ju mindre skyldigheter och åtaganden i det psykologiska kontraktet den 

anställda har, ju bättre relation får den med chefen. I motsats kan det också tänkas vara att ju 

mer skyldigheter och åtaganden den anställda har, ju sämre relation med de anställda. 

Ytterligare en aspekt som hör till relationen är att synen på konflikter mellan chefer och 

anställda skiljer sig en del åt. Av de anställda anser 51% att de någon gång har varit i konflikt 

med deras chef medan 49% aldrig har hamnat i den situationen. Enligt cheferna förekommer 

det ibland konfliktsituationer, dock är tolkningen av deras svar att det inte anses vara så farligt 

med konflikter. Ett centralt tema som genomgående framkommer är att cheferna anser sig 

själva vara i en maktposition och de är väl medvetna om detta. Detta är en intressant 

iakttagelse då samtliga chefer konstant belyser vikten av att ha en dialog och respektera 

andras åsikter. De menar att de diskuterar med sina anställda till en viss gräns, fortsätter 

oenigheterna går de in med hela handen och utnyttjar sin chefsposition. En överraskande 

iakttagelse som framkom i chefernas resultat var att de hade många gemensamma nämnare, 

det vill säga sådant som samtliga chefer sa. Det kunde tänkas att åsikterna skulle gå isär mer, 

men detta resultat borde tyda på ett gemensamt förhållningssätt och liknande ledarskapsstil 

bland cheferna.  

   I denna undersökning är anställningstiden på Socialförvaltningen relativt kort, en median på 

3 år för de anställda. Ett intressant resultat som framkom är att ju kortare anställningstid den 

anställda har desto bättre är relationen med chefen. Detta kan även diskuteras från det andra 

hållet, att ju längre anställningstid den anställda har desto sämre relation har den med chefen. 

Möjliga orsaker till detta skulle kunna vara om man har varit anställd en kortare tid har den 

anställde under hela den tiden haft samma chef och skapat sig en relation med denne, i 

jämförelse med om anställningstiden varit lång, kan denne ha haft flera olika chefer och 

relationen blir påverkad i och med detta. En annan orsak skulle kunna vara att om den 

anställde har arbetat på samma arbetsplats i många år kan då chefen ha skapat sig en 

uppfattning av hur mycket den anställde klarar av, och därmed lägga högre krav på 

självständighet och dennes arbetsuppgifter jämfört med en person som har arbetat kortare tid 

och även detta kan påverka relationen. En ytterligare orsak kan möjligtvis vara att om den 

anställde är ny i sin anställning har den oftast ännu inte hunnit hamna i situationer där 

oenigheter uppstår samt vill den anställde visa sig från sin bästa sida, och möjligtvis vill även 

chefen ge ett gott intryck till den nya medlemmen i arbetsgruppen.  

   En brist med denna undersökning är att det var ett litet antal chefer som deltog, och det kan 

vara svårt att jämföra resultatet av intervjuer och enkäter. Trots bristen med undersökningen 

anses resultaten har gett svar på forskningsfrågorna och att resultaten är möjliga att 

generalisera till viss del. Det är dock svårt att få enhetliga svar när det handlar om 

undersökningar på individer och deras subjektiva tolkningar av deras arbetssituation. Det är 

alltid intressant att ta med andra faktorer som kan spela in. Exempel på faktorer som kan ha 

samband med relationen är variabler som ålder och kön. En variabel som fanns med i 

enkätundersökningen är befattningsvariabeln, tyvärr gick det inte att urskilja och kategorisera 
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dessa svar då spridningen var stor. Även detta hade varit intressant att se om det hade funnits 

någon skillnad i hur relationen och kommunikationen med chefen hade sett ut beroende på 

vilken befattning den anställde har. De psykologiska kontrakten är till viss del omedvetna och 

därför kan det också på grund av detta vara svårt att ge ett generaliserbart resultat, detta ger ett 

hot mot den externa validiteten samt att undersökningen genomförs i en specifik miljö som en 

Socialförvaltning. Dock anses det finnas validitet i denna undersökning på grund av att det 

användes både en kvantitativ och en kvalitativ metod för att undersöka samma frågor. 

Rousseau och Tijoriwala (1998) påpekar också att ett resultat som är svårt att generalisera ska 

åtföljas av en kvalitativ metod för att ge djupare tolkningar av svaren. Det anses även att 

reliabiliteten är hög på grund av att undersökningsledarna dels använder ett etablerat 

mätinstrument till enkäterna samt har anpassat de egenkonstruerade frågorna till de specifika 

forskningsfrågorna för denna undersökning. Intervjuguiden har konstruerats utifrån frågor 

från det etablerade mätinstrumentet, därför anses reliabiliteten vara hög även i denna aspekt. 

När intervjuerna genomfördes var båda undersökningsledarna med och kunde hjälpas åt att 

analysera dennes svar från ett ytterligare perspektiv samt att undersökningsledarna vid 

enkätinsamlingen var kvar på plats och kunde svara på eventuella frågor och därmed ge 

samma svar till alla. Dessa aspekter spelar in när det gäller reliabiliteten med att extra 

noggrannhet har tagits i beaktning. 

   Nyttan med denna studie har varit att kunna påvisa för Socialförvaltningen vilken inverkan 

på relationen som de psykologiska kontrakten har samt visa på hur viktigt det är med en 

fungerande kommunikation i hela organisationen. För att få en relation att fungera på en 

arbetsplats är det viktigt att uppmärksamma dessa faktorer. Denna studie har bekräftat tidigare 

forskning när det gäller betydelsen av kommunikation, relation och vilka konsekvenser ett 

psykologiskt kontraktsbrott får mellan chefer och anställda. Som nämns ovan skulle det vara 

intressant att forska vidare på detta ämne och inkludera variablerna som utelämnades i denna 

undersökning. Exempelvis skulle en relevant undersökning vara att jämföra män och kvinnors 

syn på kommunikationen, relationen och vad som händer om skyldigheterna och åtagandena 

inte uppfylls. Det skulle även vara intressant att ta reda på om anställningstidens betydelse 

endast gäller denna Socialförvaltning, eller om det är ett generaliserbart resultat.  
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