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Sammanfattning 

Vad beror det på att vissa anställda erbjuds karriärmöjligheter och andra typer av 

utvecklingsmöjligheter av sin arbetsgivare på en arbetsplats och andra inte? Att en anställd 

söker en tjänst internt och besitter en lång erfarenhet eller högre utbildning men en nyligen 

anställd som nyligen börjat får jobbet, eller att en anställd helt plötsligt inte får stanna kvar på 

sin arbetsplats utan rimlig förklaring? Dessa händelser är exempel av situationer som uppstår 

dagligen inom olika organisationer och arbetsplatser, där anställda och arbetsgivare har olika 

uppfattningar om vilka förväntningar och löften de har gentemot varandra. Syftet med denna 

studie är att undersöka dessa komplexa förväntningar närmare med utgångspunkt i teoretiska 

antaganden om så kallade psykologiska kontrakt (även kallad informella och osynliga 

kontrakt). Dessa kontrakt är motsatsen till formella skriftliga kontrakt där titel, befattning och 

lön framgår. Psykologiska kontrakt handlar om vilka outtalade löften, åtaganden och 

förväntningar som finns mellan arbetsgivare och anställd, vad man tror att man är överens om 

men som forskningen visar att vi oftast inte är. Vad får det för konsekvenser när de 

psykologiska kontrakten bryts? 

Psykologiska kontrakt finns i alla relationer, mellan familjemedlemmar, inom 

vänskapsrelationer, på arbetsplatsen osv. I denna studie fokuserar vi på att undersöka de 

psykologiska kontrakten ur en arbetstagares synvinkel gällande karriärutveckling och 

utvecklingsmöjligheter hen upplever sig ha på sin nuvarande arbetsgivare, eller hade på en 

tidigare arbetsgivare. Med hjälp det teoretiska ramverket kring psykologiska kontrakt som 

utgångspunkt genomfördes åtta kvalitativa intervjuer med yrkesverksamma tjänstemän inom 

Human Resources (HR). Resultaten visar att flera av respondenterna har haft erfarenheter utav 

brutna psykologiska kontrakt genom arbetslivet, på både låg och hög nivå. Det visar sig även 

att våra respondenter har väldigt liknande åsikter om hur deras karriärutveckling leds i första 

hand personligen av dem själva som högst ansvariga men att det även måste ske med en 

känsla av trygghet till chefen och dess stöd i en växelverkan. Att chefen håller det hen lovar 

och att den anställde känner sig rättvis behandlad framhölls av respondenterna som mycket 

betydelsefullt för deras välbefinnande.  

Nyckelord 

Psykologiska kontrakt, informella kontrakt, löften, brutna löften, förväntningar, karriär, 

utveckling, Human Resources, HR.   
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Inledning 

Psykologiska kontrakt, även kallad informella kontrakt eller osynliga kontrakt, är åtaganden, 

förväntningar och löften som arbetstagare och arbetsgivare upplever att de har kommit 

överens om och som inte finns skriftligt antecknade i ett kontrakt (Isaksson, 2010). 

Förväntningarna från ett arbetstagarperspektiv skulle exempelvis kunna bestå av 

karriärutveckling, utvecklingsmöjligheter och intressanta arbetsuppgifter. Arbetsgivarens 

förväntningar skulle exempelvis kunna vara att arbetstagaren jobbar hårt och gör det lilla extra 

när behov uppstår (Isaksson, 2010). Den här typen av förväntningar kompletterar innehållet i 

de formella, skrivna anställningskontrakten. Den tidigaste forskning som finns inom området i 

Sverige är från 1980-talet då Zetterberg m.fl. (1983) skrev rapporten Osynliga kontrakt. I den 

menar författarna att det finns överenskommelser och osynliga band mellan arbetstagaren och 

arbetsgivaren och att det osynliga kontraktet är en produktionsfaktor för arbetstagaren. Dessa 

osynliga kontrakt är inte framförhandlade eller lagstadgade utan är förväntningar och 

outtalade löften mellan parterna. Enligt Zetterberg m.fl. (1983: 152) handlar osynliga kontrakt 

om utvecklingsmöjligheter, lojalitet, öppen kommunikation och förtroende, medan de 

skriftliga kontrakten innehåller regleringar kring lön eller semesterrätt. 

Enligt Rousseau (1989) bygger det psykologiska kontraktet på tillit och rättvisa. Om den 

anställde upplever att arbetsgivaren misslyckats med att leverera den anställdes 

förväntningarna och löften kring karriärmöjligheter (Rousseau, 1989: 121–139) kan den 

anställde känna sig sviken och tilliten försvinner (Robinson & Rousseau, 1994: 245–253). 

Detta kallas för ett brutet psykologiskt kontrakt. 

Vi anser att detta är ett viktigt område att studera då psykologiska kontrakt existerar, är 

osynliga och sker dagligen bland annat på arbetsplatser. Vad händer när ett psykologiskt 

kontrakt bryts på en arbetsplats av en chef och hur reagerar individen? Detta motiverade oss 

att undersöka respondenternas upplevda psykologiska kontrakt närmare, för att uppnå större 

förståelse för dem, då de kan vara avgörande för hur en individ mår på en arbetsplats, hur 

långvarig en individ blir på sin arbetsplats och vilka möjligheter till karriärutveckling som 

erbjuds och förverkligas (Isaksson, 2011). Sociologin undersöker just relationer, mönster och 

strukturer mellan människor i samhället; förväntningar, normer och dess maktrelationer vilka 

hela tiden ändras. Dock är dessa relationer ofta dolda. Det är lättare att se människor än 
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relationen mellan dem, då den handlar om makt och hur de är beroende av varandra och 

påverkar eller hindrar varandra. Man ser inte roller och positioner utan enbart människor som 

för tillfället bär dem (Ahrne, 2000). Ur ett sociologiskt perspektiv är det därför intressant att 

undersöka den enskilda individens erfarenhet och vilka konsekvenser det kan medföra när 

förväntningar och löften inte går hand i hand med arbetsgivarens. Vi valde att studera HR-

yrkesverksamma tjänstemän då vi fann att den branschen innehar många olika karriärvägar 

och utvecklingsmöjligheter. På grund av detta kan HR-chefer, som har kommit långt i sin 

karriär, tänkas ha erfarenhet av psykologiska kontrakt gällande just karriärutveckling.  

Syfte och frågeställningar 

Syftet med denna studie är att undersöka hur HR-yrkesverksamma ser på sina 

karriärmöjligheter ur ett perspektiv som tar hänsyn till det ömsesidiga psykologiska kontraktet 

mellan dem och sina arbetsgivare. Syftet kommer att uppnås genom att besvara nedanstående 

frågeställningar: 

 Vilka informella förväntningar upplever arbetstagare ingår i de psykologiska 

kontrakten med sina arbetsgivare i termer av karriärutveckling? 

 Hur resonerar arbetstagare kring upplevda brutna psykologiska kontrakt i termer av 

karriärutveckling? 

Disposition 

Den första delen i studien inleds med teori och tidigare forskning om psykologiska kontrakt 

vilket ger kunskap om konceptet. Därefter följer ett metodavsnitt som beskriver hur studien 

har genomförts samt vilka ställningstaganden studien bygger på. Vidare följer studiens 

resultat och analysavsnitt där vi redogör och analyserar relevanta resultat. Studien avslutas 

med att analysen av resultaten diskuteras, frågeställningarna besvaras och avslutas med 

förslag på framtida forskning. 
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Teori och tidigare forskning 

I detta avsnitt redogörs teori och tidigare forskning som är relevant för studiens 

frågeställningar. Fokus ligger på psykologiska kontrakt, karriärutveckling och därefter 

presenteras forskning som behandlar brutna psykologiska kontrakt. 

Psykologiska kontrakt 

Psykologiska kontrakt handlar om relationer – och makt. Dock var det inte ett maktperspektiv 

som vi ville fokusera på i den här studien, utan vi ville studera psykologiska kontrakt på 

mikronivå, dvs arbetstagarnas subjektivt upplevda erfarenheter och relationer på en 

arbetsplats, snarare än vilka maktförhållanden som ligger bakom hur individer upplever olika 

relationer. Psykologiska kontrakt är allmänt förekommande, så det är inget specialfall som vi 

studerar utan vi vill veta mer om detta, då psykologiska kontrakt är en grundförutsättning av 

varje arbetstagar- och arbetsgivarsituation. Det psykologiska kontraktet handlar om hur 

arbetstagare och arbetsgivare tolkar förväntningar och löften rörande deras arbetsrelation. 

Exempelvis kan dessa oskrivna kontrakt innehålla uttalade såväl som outtalade förväntningar, 

löften och åtaganden avseende arbetstagarens karriärutveckling och utvecklingsmöjligheter på 

arbetsplatsen (Isaksson, 2012: 116). Det psykologiska kontraktet kan påbörjas redan när 

arbetstagaren läser platsannonsen som väcker vissa föreställningar och förväntningar, likaså 

när denne därefter söker arbetet. På anställningsintervjun byggs förväntningarna upp från 

båda parter. Under den första tiden på arbetsplatsen utformas den personliga uppfattningen av 

arbetet och bildar kärnan i det psykologiska kontraktet. Psykologiska kontrakt handlar därmed 

om individens subjektiva tolkning av förväntningar och löften (Isaksson, 2012: 119–122). 

Rousseau (1995) beskriver att ett psykologiskt kontrakt är något som existerar mellan två eller 

flera personer, om vad man tror att man har för åtaganden gentemot varandra. Vad dessa 

åtaganden består av är inte helt självklart då de yttrar sig i förväntningar som vi har gentemot 

varandra. Rousseau (1995) menar att alla psykologiska kontrakt är fundamentalt psykologiska 

åtaganden och existerar endast inom varje individs perspektiv. Detta har en stor inverkan på 

beteendet som både arbetstagaren och arbetsgivaren visar gentemot varandra beroende på hur 

de individuellt ser på dessa kontrakt (Rousseau, 1995: 6–7). Detta påpekar även Hans 

Zetterberg m.fl. (1983) i Osynliga kontrakt där han säger att dessa kontrakt är osynliga band 

och överenskommelser gällande icke-materiella aspekter mellan arbetstagaren och dennes 

arbetsgivare. De psykologiska kontrakten är ej lagstadgade eller framförhandlade utan är 
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förväntningar och outtalade löften mellan parterna. Argyris (1960) var den som ursprungligen 

definierade begreppet psykologiska arbetskontrakt när han beskrev förhållandet mellan 

arbetare och chefer på en fabrik. Resultatet visade att medarbetarnas prestationsförmåga var 

som bäst när det fanns en ömsesidig respekt mellan dessa två parter angående de outtalade 

normer som fanns på arbetsplatsen. Levinsson (1962) vidareutvecklade detta och myntade 

begreppet psykologiska kontrakt, som är summan av de ömsesidiga förväntningarna mellan 

medarbetarna och organisationen.   

Det psykologiska kontraktet och karriärutveckling 

Isaksson och Bellaagh (2005) hävdar att det psykologiska kontraktet fungerar som en 

trygghetsfaktor på en arbetsplats. De anställda får en känsla av trivsel och trygghet när de vet 

vad som förväntas av dem. Forskarna Herriot, Manning och Kidd (1997: 151–162) har 

konstaterat att det psykologiska kontraktet har fått mer och mer uppmärksamhet, vilket de 

menar kan bero på ökad konkurrens kring företagen vilket också leder till fler uppsägningar. 

De anställda som är kvar på sina arbetsplatser upplever då minskad tillit och känner en 

osäkerhet gentemot företagen, vilket i sin tur kan leda till mindre engagemang och prestation. 

En ytterligare faktor som kan leda till minskad tillit är att många anställda ser 

löneförhöjningar och en ny position som ett utbyte mot sina prestationer och ansträngningar. 

Om de anställda inte får dessa belöningar i utbyte för sin prestation kan den anställde uppleva 

att löftet har brutits och förlorar den tillit som fanns till arbetsgivaren och företaget, vilket kan 

försämra arbetsprestationen enligt Rousseau (1998). 

Anderson och Schalk (1998) menar att betydelsen av det psykologiska kontraktet har 

förändrats från att främst handla om anställningstrygghet till att handla om personlig 

utveckling, karriär, kompetensfrågor samt flexibilitet. Tidigare erbjöds det en livslång 

anställning inom ett företag medan den anställde idag får kompetensutvecklas genom 

företaget. Förändringen leder till att den anställde får ta mer ansvar kring sina egna 

utvecklingsmöjligheter och sin karriär (Anderson och Schalk, 1998: 637–646). Det 

traditionella sättet att se på karriär är att individen arbetar mot tydliga mål och klättrar uppåt i 

karriärstegen genom olika positioner (Isaksson, 2012: 86). 

Brutna psykologiska kontrakt 

Ett stort europeiskt forskningsprojekt som 19 forskare utförde, studerade psykologiska och 

formella anställningskontrakt i relationen mellan arbetstagare och arbetsgivare i sju 
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europeiska länder med över 5000 deltagare (Guest m.fl., 2011). Med utgång i teorin om 

psykologiska kontrakt antog forskning tidigare att arbetstagarens och arbetsgivarens bild 

bestod i att det rådde balans och samstämmighet angående överenskommelserna. Då data 

samlades in från både arbetstagare och arbetsgivare jämfördes deras uppfattningar. Det visade 

sig att båda parter ofta trodde att de var överens när det handlade om förväntningar och löften 

sinsemellan, men egentligen visade det sig att de var av mycket olika uppfattning, vilket 

förvånade forskarna (Guest m.fl., 2011). Samtidigt upptäckte man att när oenighet uppstod 

mellan parterna behövde det inte alltid betyda något negativt för relationen, eller för den 

uppfattade skyldigheten de ansågs ha gentemot varandra. Det viktigaste för tillfredsställelsen 

av arbetstagaren var snarare att chefen behandlade de anställda rättvist samt höll utlovade 

överenskommelser (Guest m.fl., 2011). Liknande tidigare forskning visar att så länge båda 

parter är samförstådda i vilka skyldigheter, löften och förmåner som gäller fungerar relationen 

väl. Det är när och om den ena parten agerar tvärtemot den andre partens upplevda, outtalade 

och subjektiva löften, som är outtalade och subjektiva, som problem kan uppstå (Randquist, 

2005: 14). Även Rousseau (1995) tar upp att kontraktsbrott är en vardaglig företeelse, brutna 

kontrakt leder till negativa reaktioner för den som blir utsatt, men att kontraktsbrottet inte 

alltid behöver leda till att det fördärvar relationen.  

I och med att det psykologiska kontraktet är subjektivt reagerar alla individer olika i termer av 

när ett psykologiskt kontrakt anses brutet. En del avslutar relationen, andra lider i tysthet och 

vissa försöker omförhandla situationen (Rousseau, 1995: 112). Den subjektiva naturen av 

psykologiska kontrakt är avgörande för hur individer tolkar omständigheterna kring brutna 

psykologiska kontrakt, samt när och på vilket sätt de upplever en överträdelse av ett brutet 

kontrakt (Rousseau, 1995: 111–112). Även Isaksson (2012) tar upp problem med från 

arbetstagarens perspektiv brutna kontrakt och dess verkan mellan arbetstagare och 

arbetsgivare. Om det sker stora förändringar och det bryts ett informellt kontrakt, som den 

anställde upplevt fanns, kan anställningen avslutas på grund av att arbetsgivaren inte uppfyllt 

vad den anställde såg som rimliga åtaganden och löften (Isaksson, 2012: 119–122).  

De kontraktsöverträdelser som är de mest vanligast förekommande är dels när rekryterare 

lovar för mycket i en anställningssituation och påstår att det finns utmaningar, tillväxt och 

utvecklingsmöjligheter på en viss arbetsplats, dels när chefer säger en sak men gör något helt 

annat (Rousseau,1995: 114). Vidare säger Rousseau att det är väldigt vanligt förekommande 

att flertalet individer har erfarenheter av brutna kontrakt. Det finns en longitudinell studie 

(Robinsson och Rousseau, 1994) som genomfördes på före detta MBA-studenter (Master of 
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Business Administration alumni) där det överraskande visade sig att över hälften av 

deltagarna hade erfarenhet av brutna psykologiska kontrakt redan under sina första två år på 

en ny arbetsplats. Några av dem rapporterade att de brutna kontrakten hade gått att reparera 

genom gemensamma handlingar från arbetstagaren och arbetsgivaren (Rousseau, 1995: 115). 

I en anställnings otrygghet på arbetsplatsen kan det för individen medföra känslor av att man 

tappat kontrollen och känner sig maktlös. Om därtill ett psykologiskt kontrakt bryts kan 

individen känna besvikelse över ett uppfattat svek som kan föra med sig känslor av vrede mot 

arbetsgivaren (Rousseau, 1995). Detta i sin tur kan leda till att individen mår och presterar 

sämre på sitt arbete och därmed känner mindre lojalitet gentemot sin arbetsgivare eftersom 

hen känner sig otrygg. Detta kan i värsta fall även skada lojaliteten som då kan leda till 

förstärkta och förlängda känslor av otrygghet vilket även kan förlänga den redan försämrade 

arbetsprestation och välmående (Randquist, 2005). 

De psykologiska kontrakten på arbetsplatsen förändras nästan alltid mellan arbetstagaren och 

organisationen i samband med omorganisationer och arbetsförändringar. På grund av att det 

kan påverka individens arbetsuppgifter och ansvarsområden hen har på sin arbetsplats, är det 

inte förvånande att flertal rapporter har visat att anställda upplevde besvikelse, kränkningar 

och brott mot det psykologiska kontraktet när organisationen genomförde en förändring. Det 

kan ha stor betydelse för medarbetarnas engagemang och prestation samt lojalitet för 

organisationen (Isaksson och Bellaagh, 2005). 

Teorikritik 

Vi har i denna studie enbart använt oss av teorin psykologiska kontrakt för att kunna förstå 

och förklara anställdas erfarenheter kring upplevda brutna informella kontrakt med sina 

arbetsgivare. Cullinane och Dundon (2006) menar att litteraturen inom psykologiska kontrakt 

har expanderat väldigt mycket mellan 1996 och 2006 på grund av Rousseaus (1989; 1995; 

2001) stora influens. De menar att olika författare tenderar att ha olika perspektiv på vad 

psykologiska kontrakt är och mäter olika aspekter av samma kontrakt, vissa betonar 

betydelsen av implicita skyldigheter, andra menar att det handlar om att förstå människors 

förväntningar av en anställning och ett tredje synsätt menar att en ömsesidighet skulle vara 

kärnfaktorn i teorin. Därmed visar det sig vara svårt att definiera entydigt vad psykologiska 

kontrakt är, men gemensamt bland forskarna är begreppen: förväntningar, löften, 

skyldigheter, föreställningar och uppfattningar. I tidigare forskning har psykologiska kontrakt 

ansetts handla om en två-vägs relation mellan arbetstagaren och arbetsgivaren men Rousseau 



 

 7 

är av en annan åsikt. Hon menar att det snarare är en individuell subjektiv uppfattning som är 

antingen den anställdes eller organisationens uppfattning då organisationen inte enbart avser 

en individ utan flera Cullinane och Dundon (2006). 

Vi hade även kunnat använda oss av andra teorier, exempelvis hade Ahrne (2011) kunnat vara 

en lämplig teori att knyta till psykologiska kontrakt. Ahrne säger att vi inte kan se relationer 

då de ändras hela tiden, vi kan inte se dem eftersom de är dolda, att relationer mellan 

människor handlar om makt och beroendeförhållanden. Vidare i Ahrne (2011) är att det inte i 

första hand är människor som har makten, de är i kraft av sina positioner som de har makt. En 

individ eller organisation är beroende av den andres resurser t.ex. kunskap eller pengar. 

Genom att vara beroende blir man lättare ett offer och den andre aktören har makten över en. 

Här kan vi dra paralleller till det psykologiska kontraktet som handlar om osynliga band.  

Som vi nämnde ovan valde vi att inte ha ett maktfokus mellan individer i denna studie, utan vi 

ville studera den individuella människans subjektiva förväntningar, snarare än 

maktförhållanden mellan arbetsgivare och arbetstagare. Vi ville titta på psykologiska kontrakt 

ur ett sociologiskt perspektiv då det oftast är psykologer som studerar psykologiska kontrakt 

oftast i form av kvantitativa studier. Här har vi valt att använda en kvalitativ metod för att 

komma åt respondenternas känslor och deras vardera unika berättelser om deras uppleva 

erfarenheter.  

Metod 

Metodval 

För att få en djupare förståelse av förväntningar och löften kring karriärutveckling inbäddade i 

psykologiska kontrakt valdes kvalitativa semistrukturerade intervjuer som grund för studiens 

empiri. Intervjuer gör det möjligt för respondenterna genom sin subjektiva upplevelse att 

förklara sina tankar och upplevelser kring studiens forskningsområde (Hjerm, 2014: 149). 

Genom att använda oss av kvalitativa semistrukturerade intervjuer får vi en tydlig struktur 

med fasta frågor i frågeformuläret, men det ger forskaren även möjligheten att inte behöva 

ställa frågorna i en viss ordningsföljd och därmed anpassa intervjun efter respondenternas 

svar. Även följdfrågor tillåts där man närmare kan gå in på oförutsedda teman som 

respondenten kan tänkas ta upp, då kvalitativa intervjuer tillåter öppna frågor och 
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respondenternas öppna svar. Därmed låter man intervjun bli mer till ett samtal vilket ger ett 

djupare perspektiv på respondenternas subjektiva uppfattning av studiens syfte (Aspers, 

2011). Studien utgår från en deduktiv ansats vilket innebär att frågeguiden och analysen utgår 

från teorin (Aspers, 2011). I en deduktiv ansats används teorin som utgångspunkt och ifrån 

den framställs specifika antaganden om verkligheten (Trost, 2010: 37). 

Urval 

För att uppnå studiens syfte och frågeställningar kring informella förväntningar och brutna 

psykologiska kontrakt på bästa sätt och för att kunna studera respondenternas upplevelser och 

erfarenheter av psykologiska kontrakt så nära som möjligt behövde vi studera en bransch med 

många karriärsteg. Därav valde vi högre uppsatta tjänstemän i HR-branschen. Vi ansåg denna 

bransch vara en lämplig bransch att studera med anledning av att detta är en bransch med 

många karriärsteg och utvecklingsmöjligheter. Respondenterna kan därför tänkas ha 

erfarenhet av förväntningar, löften och brutna löften som ingår i det psykologiska kontraktet 

gällande karriärutveckling. 

Med den givna tidsramen för uppsatsskrivandet bestämde vi oss för att använda de kontakter 

vi redan hade inom HR-branschen. Vi valde ut och kontaktade 18 HR-yrkesverksamma 

tjänstemän bland våra kontakter. Dessa tjänstemän valdes ut på grund av att vi ansåg att deras 

öppna och kommunikativa personlighet kunde passa bra i en intervjusituation och att dessa 

personer möjligtvis har mycket att berätta. Därför fick de en begäran om att medverka i 

studien. De kontaktades direkt via personligt utformade mejl. I mejlet förklarades vilka vi är, 

studiens syfte, förfrågan om att delta i studien, respondentens och arbetsplatsens anonymitet, 

samt uppskattad intervjutid. Vi la vikt vid att samtliga kontaktade HR personer arbetar på 

olika arbetsplatser och känner inte varandra. Detta eftersom vi ville få en uppfattning om hur 

de psykologiska kontrakten kan se ut i olika organisationer och arbetsplatser. En blandning av 

ålder och kön togs också hänsyn till och ett kriterium för att delta var att man innehade minst 

fem års arbetslivserfarenhet av HR-relaterat arbete, vilket vi ansåg som en rimlig tid i 

arbetslivet för att kunna besitta erfarenheterna kring psykologiska kontrakt. 

Nio av de kontaktade tackade ja till att medverka i studien samt genomfördes intervjuer med, 

varav den förste fungerade som testintervju (s.k. förstudie) som genomfördes två veckor före 

de andra åtta intervjuerna. En testintervju är nödvändigt för att kunna upptäcka eventuella 

förståelseproblem eller andra oväntade fel i frågeguiden som kan uppstå. Det ger en möjlighet 

till att göra förbättringar inför de resterande intervjuerna. Vidare ska frågeguiden anknyta till 
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teori och frågeställningarna i studien och även detta kontrollerades med hjälp av testintervjun 

(Aspers, 2007). Testintervjun visade att vissa frågor var otydliga vilket var mycket användbart 

för vårt fortsatta arbete. Testintervjun fyllde därmed en viktig funktion men användes inte 

som en del av studiens resultatanalys. Därmed består materialet av åtta respondenters 

berättelser. 

De åtta respondenterna består av en man och sju kvinnor som arbetar inom HR och har olika 

positioner. Åldersspannet hos respondenterna ligger mellan 34 och 57 år, samtliga har i 

genomsnitt 10 års erfarenhet av HR-relaterat arbete. Sex av respondenterna arbetar som högt 

uppsatta HR-chefer och HR-Business Partners både inom stora, välkända privata bolag och 

myndigheter, två av respondenterna är HR-specialister och arbetar med särskilda inriktningar 

inom HR såsom Employer branding, arbetsmiljö och arbetsrätt.  

Avgränsningar 

Avgränsning i denna studie togs i valet av urvalet som endast består av HR-yrkesverksamma 

tjänstemän och där samtliga arbetar i Stockholms län. Denna avgränsning beslutade vi oss för 

på grund av att denna yrkeskategori lämpar sig väl för att studera psykologiska kontrakt med 

fokus på karriärutveckling då HR-arbetet idag är ett väldigt brett yrke. Det finns många olika 

karriärvägar att gå och många olika områden för en HR-yrkesverksam person att arbeta med 

och att specialisera sig på.  

Vi hade även ett kriterium om att samtliga respondenter ska ha arbetat minst fem år som HR-

yrkesverksam och anledningen till detta var att vi ansåg det vara en rimlig tid inom arbetslivet 

för att kunna ha upplevt olika situationer som relaterar till studiens syfte. Som tidigare 

forskning har visat (Rousseau, 1995) hade över hälften av de anställda erfarenheter av olika 

typer av brutna löften och förväntningar efter två år som nya på arbetsmarknaden.  

Etiska aspekter 

Vi har i arbetet med studien mycket noggrant utgått från samt tagit hänsyn till de fyra 

forskningsetiska principerna - både i hur vi har kommit i kontakt med respondenterna före, 

under och efter intervjuerna. I samband med det andra mejlet informerades respondenterna 

om de forskningsetiska principerna vilka är informationskravet, samtyckeskravet, 

konfidentialitetskravet och nyttjandekravet. Dessa beskrivs i artikeln ”Forskningsetiska 

principer inom humanistisk-samhällsvetenskaplig forskning” (Vetenskapsrådet, 2002). 
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Informationskravet uppfylldes i samband med när vi hörde av oss till respondenterna genom 

att kontakta dem via deras arbetsmejl, där vi skriftligen beskrev syftet och användningen av 

intervjuerna samt studiens frågeställningar. Inför varje ny intervjustart informerades syftet än 

en gång (Vetenskapsrådet, 2002: 7–8). 

Samtyckeskravet uppfylldes genom muntlig uppläsning av informationen inför varje 

intervjustart där respondenterna informerades om att undersökningen är frivillig att medverka 

i och att de har rätt att avbryta intervjun när som helst samt att de inte är tvungna att svara på 

frågor om de inte vill. Samtycke inhämtades även från samtliga att få spela in intervjun på 

våra mobiltelefoner vilket godkändes av samtliga (Vetenskapsrådet 2002: 9–11).  

Konfidentialitetskravet innebär att respondenternas identiteter samt företaget de arbetar på 

förblir fullständigt anonyma. Hanteringen av det inspelade materialet samt allt annat material 

förvaras med försiktighet och utom räckhåll för andra. (Vetenskapsrådet 2002: 12–13).  

Nyttjandekravet innefattar att respondenternas personuppgifter kommer att hanteras 

konfidentiellt och på ett säkert sätt, att intervjuinspelningen enbart kommer att användas för 

eget bruk och raderas direkt efter att studien är klar. Det kommer alltså inte framgå vem 

intervjupersonen är (Vetenskapsrådet 2002: 14). Det informerades även om vilka personer 

som kommer att ha tillgång till fullständiga ljudupptagningar och transkriberingar.  

Respondenterna blev även erbjudna att få ta del av denna studie när den är klar om de var 

intresserade av det.  

Genomförandet 

Det genomfördes totalt åtta kvalitativa semistrukturerade intervjuer, samt en testintervju under 

vecka 43, 2018. Testintervjun genomfördes med en respondent på ett café som låg i samma 

byggnad och tillhörde respondentens arbetsplats. Det visade sig inte vara den mest lämpade 

platsen att genomföra en intervju på, på grund av yttre störningsmoment såsom mycket 

människor i rörelse och hög ljudnivå, varför vi bestämde oss för att resterande åtta intervjuer 

under vecka: 46–48 i största mån skulle ske på en lugn och ostörd plats (Trost, 2010: 65).  

Efter testintervjun genomfördes ändringar i ett par frågeformuleringar på grund av 

förståelseproblem och för att få tydligare svar angående studiens syfte om brutna 

psykologiska kontrakt. Tidsåtgången av intervjun var också av betydelse då detta var viktigt 

att kunna uppge för respondenterna. Övriga åtta intervjuer bokades in med respondenterna via 

individuella mejl där de fick välja dag, tid och plats för intervjutillfällena. I samma mejl 
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föreslogs det även för respondenterna att intervjun på grund av tidigare erfarenhet skulle 

genomföras på respondentens arbetsplats, exempelvis i ett konferensrum, vilket genomfördes 

med alla förutom två av respondenterna, där den ena intervjuades på en lunchrestaurang och 

den andra på respondentens arbetsplatsentré på en avskild soffgrupp. Då majoriteten av 

respondenterna är högt uppsatta HR-chefer som därav har ett tidspressat schema så önskade 

de flesta avvara högst ca 45 minuter i intervjutid, men intervjutiden skiftade alltifrån mellan 

45–75 minuter vilket var helt okej för samtliga.  

Inför varje intervju upprepade vi för respondenten de forskningsetiska principerna 

informationskravet, samtyckeskravet, konfidentialitetskravet och nyttjandekravet samt att vi 

bad om lov att få spela in intervjuerna i på våra mobiltelefoner i transkriberingssyfte vilket 

samtliga godkände. 

Frågorna i intervjuguiden är utformade efter tre teman:  förväntningar, psykologiska kontrakt 

och karriärutveckling för att fånga upp syftet med studien och ge en bättre strukturell översikt 

vilket underlättar analysarbetet. Då de första frågorna i en intervju kan vara avgörande för hur 

intervjun kommer att fortlöpa, inleddes intervjuerna därför med allmänna bakgrundsfrågor där 

respondenten kort fick berätta om sig själv och sitt arbete med anledning av att bygga upp ett 

förtroende och få en avslappnad intervjusituation (Trost, 2010: 84). Då respondenten redan 

kan ha svarat på en del frågor innan dem ställs, så ställdes inte frågorna i en kronologisk 

ordning då kvalitativa studier tillåter intervjuaren att inte behöva följa intervjuguiden till 

punkt och pricka. Intervjun blir på så sätt mer som ett flytande samtal, eftersom det är 

respondentens subjektiva uppfattningar som ska analyseras och diskuteras.  

I många fall är intervjuaren ensam med respondenten på grund av att två intervjuare kan ses 

som ett slags maktövergrepp där den intervjuade personen kan känna sig i underläge, men om 

ämnet anses vara av känslig natur kan det vara lämpligare att vara två intervjuare (Aspers, 

2007: 16). Eftersom vi upplever att vår studie och frågeställningar är av känslig karaktär 

beslutade vi oss efter noga övervägande att vi båda skulle närvara under samtliga intervjuer. 

Detta för att få ut så mycket information som möjligt av respondenternas erfarenheter kring 

psykologiska kontrakt och att vi inte ville lämna något åt slumpen. Det gällde att vara extra 

koncentrerad, lyhörd och noggrant lyssna på vad respondenterna sa om sina erfarenheter för 

att få så uttömmande svar som möjligt. Under intervjuerna utförde den ena av oss intervjun 

och den andre agerade tyst och tillbakadragen för att respondenten inte skulle uppfatta 

situationen som ett korsförhör. Men medintervjuaren tilläts avbryta under intervjuns gång 
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med att ställa följdfrågor om det ansågs nödvändigt för att uppnå en större förståelse till 

studiens syfte (Trost, 2010: 67).  

Att vi var två intervjuare kan därav ha påverkat intervjun på ett positivt sätt då vi var 

angelägna om att få så uttömmande svar som möjligt men på ett försiktigt respektfullt sätt och 

ställa följdfrågor. Men vi är medvetna om att det kan ha påverkat vårat resultat genom att vi 

var två, av vissa individer kan det uppfattats negativt ur den aspekten att studien rör ett relativt 

känsligt ämne som man kanske inte känner sig bekväm med att prata om. En annan viktig 

aspekt att ta i beaktande är att en av oss har förförståelse och en bakgrund i HR-branschen 

vilket var ytterligare en anledning som låg till grund för beslutet att båda skulle närvara under 

intervjuerna. Detta då denna förkunskap kan orsaka att man lätt kan bli blind inför det som 

studeras och att man förstår sammanhang och situationer som ter sig självklara på ett sätt som 

för andra individer utan förkunskap inte är självklara.  

De inspelade intervjuerna transkriberades löpande strax efter att intervjun var färdig för att 

man då hade all information från respondenten färskt i minnet. Transkriberingarna delades i 

ett gemensamt Google-drivedokument och på så sätt hade vi båda tillgång till varandras 

transkriptioner under hela arbetets gång. När transkriberingarna var färdiga skrevs alla 

intervjuer ut på A4-papper och därefter påbörjades arbetet med kodningen vilket vi 

genomförde tillsammans. Vid kodningen användes metoden som Aspers (2007: 184) 

presenterar som marginalmetoden: Nyckelord och meningar som var relevanta för studiens 

frågeställning kodades med olika färgpennor för att kunna grupperas (Aspers, 2007: 185). Vi 

gick igenom de olika koderna flera gånger och sorterade bort det som inte var relevant. Efter 

det började finkodningen och vi sammanfattade sedan koderna till grövre teman. Dessa teman 

ledde till att det framkom olika tematiska koder, så som förväntningar, brutna löften, 

konsekvenser av brutna löften, som vi kunde knyta an till i vår teori om psykologiska kontrakt 

med inriktning på karriärutveckling. Dessa teman blev våra utgångspunkter för att analysera 

materialet i syfte att hitta svar på våra frågeställningar. För att bevara anonymiteten nämns 

respondenterna med siffror och all hantering av studiens material har under hela arbetets gång 

behandlats varsamt med konfidentialtetsprincipen i åtanke genom hela studien. De inspelade 

intervjuerna som vi hade på våra Iphone mobiltelefoner raderades strax efter det att studien 

var färdigställd.  
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Metodkritik 

Inom psykologiska kontrakt finns mest kvantitativ forskning därav valde vi att genomföra en 

kvalitativ studie i ämnet. Till studien gjorde vi först ett urval av 18 tänkbara respondenter, 

som sedan mynnade ut i åtta respondenters deltagande. I och med tillvägagångsättet som 

beskrivet ovan, där vi medvetet tog kontakt med öppna och kommunikativa personer med en 

viss arbetsposition kan urvalet ses som snedvridet. Genom detta urval gällande individernas 

egenskaper som vi tyckte om och som ansågs passa till studien, så inser vi att materialet och 

därmed resultatet hade kunnat se annorlunda ut om vi istället hade intervjuat för oss helt 

okända, kanske mer tillbakadragna personer med lägre arbetspositioner.  

Det kan även riktas kritik mot studiens undersökning gällande val av plats för genomförandet 

av intervjuerna då studien undersöker ett känsligt ämne. Platsen för intervjun valdes för att 

underlätta så mycket som möjligt för respondenterna, då intervjuerna skedde under deras 

arbetstid. Vi uppmanande respondenterna att ses på deras arbetsplats i ett konferens-

/mötesrum för att det skulle bidra till en lugn och tyst miljö. Däremot kan det ha varit ett 

hinder för respondenterna att tala helt fritt på grund av att miljön de befann sig på var deras 

egen arbetsplats.  

Vi använde oss inte av så kallade ”gatekeeper” på respektive respondents arbetsplats som 

därmed hade fått tillgång till och förstahandsinformation om intervjun och dess syfte (de 

Laire, 2000). Respondenterna kontaktades personligen direkt av oss via mejl, vilket vi ser 

enbart som positivt då respondenternas kollegor och chefer ej blev involverade eller fick 

vetskap om intervjuerna och dess syfte. 

Vidare är det möjligt att två respondenter utelämnade viss information med anledning av att 

de fick ta del av intervjuguiden på deras egen begäran några dagar före sin inbokade intervju, 

vilket kan påverkat hur respondenterna uppfattat eller valt att svara på vissa frågor (Trost, 

2010: 133). Det kan tänkas att dessa respondenter fick ett försprång och hann tänka igenom 

sina svar, vilket kan ses som positivt, men det kan även resultera i att de undvek en fråga för 

att dölja ett svar och inte behöva gå in på detaljer. 

Vi fokuserar den här studien enbart på HR-yrkesverksamma högre tjänstemän, som ofta är 

ansiktet utåt för företagen. Vi upplevde att detta kan ha försvårat för oss att komma åt deras 

erfarenheter och upplevelser gällande psykologiska kontrakt. Majoriteten hade inte varit med 

om omvälvande brutna kontrakt - eller så valde respondenterna att inte berätta om dem, då det 

är viktigt att tänka på att de är personalchefer och kanske inte vill kritisera sina arbetsgivare. 



 

 14 

Om urvalet däremot hade bestått av individer som var i mitten av sin karriär och inte uppnått 

chefsnivå kan resultatet ha sett annorlunda ut, då de inte har samma ansvar för att representera 

företaget och eventuellt skulle våga berätta mer.  

Kvalitativa intervjuer var den mest passande formen för studiens känsliga forskningsfrågor, 

då vi ville undersöka respondenternas individuella erfarenheter kring psykologiska kontrakt 

vilket sker bäst med öppna frågor där respondenten ger så kallade öppna svar. Detta möjliggör 

inblick i respondenternas känslor och olika händelseförlopp kan beskrivas mer i detalj än vad 

en kvantitativ forskningsdesign hade möjliggjort.  

Trost (2010) menar att det är svårt att mäta validitet och reliabilitet i en kvalitativ studie 

eftersom dessa begrepp härstammar från kvantitativ metod. Reliabiliteten bygger på att man 

ska mäta variabler som anger värden och i kvalitativa intervjuer strävar forskaren efter att 

förstå hur den intervjuade tänker och känner. Det blir därför svårt att prata om reliabilitet i 

kvantitativa metodformer i kontext av en kvalitativ studie. Med validitet menas giltighet eller 

trovärdighet, och att man mäter det man avser att mäta (Trost, 2010: 132–133). Trost menar 

på att ett av de största problemen med kvalitativa studier och intervjuer är trovärdigheten 

eftersom trovärdigheten är det som forskningsresultatet bygger på. Därför är det extra viktigt i 

kvalitativa undersökningar att man funderar kring hur man samlar empirin samt vilka frågor 

man ställer.  

Genom att vi steg för steg redogör för vårt tillvägagångssätt i studien så grundligt som möjligt 

strävar vi efter att uppnå extern validitet som ska möjliggöra en replikering av denna studie 

(Langemar, 2008: 118) 

Resultat och Analys 

Nedan presenterar vi våra huvudsakliga resultat med utgångspunkt i studiens frågeställningar. 

Inledningsvis kommer frågeställningen angående arbetsgivarnas förväntningar på 

karriärutveckling att redovisas. Slutligen redogör vi för brutna psykologiska kontrakt.  
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Informella förväntningar på arbetsgivaren 

gällande karriärutveckling 

De anställda har förväntningar på sina arbetsgivare gällande karriärutveckling. Sammantaget 

visar resultatet att ansvaret för karriärutvecklingen ligger hos de anställda. 

Vem ansvarar för karriärutvecklingen? 

Det vardagliga användandet av ordet karriär brukar associeras med vad arbetsgivaren ger för 

utvecklingsmöjligheter och erbjudanden i termer av nya, högre positioner till den anställde för 

att hen ska komma vidare i karriären (Anderson och Schalk, 1998). I stort sett alla 

respondenter verkar ogilla ordet “karriär” och säger att det inte är ett ord som de använder 

eller kan identifiera sig med, eftersom karriär för dem betyder att det ska gå spikrakt uppåt 

hierarkiskt. Respondenter 8 och 3 uttrycker detta på olika sätt: 

Jag gillar inte ordet karriär. Jag ser inte mitt arbete som en karriär, jag ser det som ett sätt att lära 

mig nya saker. Men jag drivs väldigt mycket av att kontinuerligt lära mig nya saker och att jag blir 

utmanad (...) Jag tror många sammankopplar ordet karriär med uppåt så. Det är inte den resan jag 

har eller vill ha. (Respondent 8). 

Här kommer jag såga er[uppsatsstudenter] rakt av, karriärutveckling finns inte i mina termer (...) 

(Respondent 3).  

Som respondent 8 uttrycker så visade det sig att majoriteten av respondenterna sa sig inte ha 

som mål att klättra på en så kallad karriärstege, vilket vi utgick ifrån, med tanke på att 

respondenterna i studien redan hade uppnått höga HR positioner. Respondent 2 och 7 var av 

den uppfattningen att karriär oftare sker sidledes och inte uppåt och att det snarare handlar om 

ens egna kunskapsutveckling inom företaget och att ta sig an en annan tjänst som dock inte 

anses högre i hierarkin i den bemärkelsen:  

När jag hör ordet [karriär] så tänker jag oftast på att klättra upp, avancera och befordras. Men jag 

tycker det är lite mer än det. Att det handlar om att lära sig nya saker och gå på kurser och sånt (...). 

På något vis behöver man inte alltid bli chef eller bli någon högre utan jag tycker man kan utvecklas 

horisontellt också, att man blir djupare i sina kunskaper och kanske blir specialist inom ett område. 

(Respondent 2). 

Oftast när man pratar karriärutveckling så tänker man ju bara att man klättrar uppåt, så tänker man 

på de flesta arbetsplatser jag varit på. Och det här försöker vi på HR att ändra på eftersom du också 

kan gå en sidledes karriärutveckling. Som exempel: på [min tidigare arbetsplats] började jag som IT-

support, på samma företag sökte jag senare och fick en tjänst som HR-partner eftersom jag har PA-

delarna (Personalvetarexamen), så det är ju sidledes. Jag höjde inte lönen, jag fick inte 
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personalansvar men jag hade mer att säga till om och kunde påverka mer i HR-frågor. (Respondent 

7)  

Trots att respondenterna inte nödvändigtvis förknippar karriär med hierarkiskt klättrande 

anser de att karriärutvecklingsansvaret först och främst ligger hos dem själva, men det 

behöver komma i kombination med stöd från chefen, som följande utdrag ur intervjuerna med 

respondenter 3 och 2 visar: 

(...)Jag tror på företag som lägger ansvaret av karriärutveckling på sina medarbetare men det måste 

komma i kombination med förtroende och trygghet. Respondent 3) 

Mycket är chefens ansvar men jag tycker det är lika mycket medarbetarnas ansvar. Jag tycker man 

glömmer bort det ofta, man kan inte bara sitta och vänta på att bli serverad. Man får själv ta 

initiativ. (Respondent 2) 

Respondent 3 tror på företag som lägger ansvaret på karriärutveckling hos arbetstagarna men 

menar att det är lika mycket arbetsgivarens som arbetstagarens ansvar. Både respondent 2 och 

3 anser att det är både arbetstagarens och arbetsgivarens gemensamma ansvar kring 

utvecklingen av deras individuella karriärutveckling. Respondent 1 är av samma åsikt men 

lägger till: 

Nej men alltså det är jag som ansvarar för den [karriären] och arbetsgivaren kan ju ge 

förutsättningar men det bygger på hur transparant jag kommer att vara kring mina mål och det vill 

jag ju vara ….transparant…och att det finns ett samspel att nu gör du det här för att... (Respondent 

1) 

Respondent 1 anser att det är arbetsgivarens ansvar att ge förutsättningar till att utvecklas 

medan arbetstagaren ansvarar för att tala om vad hen vill uppnå och vad som är nästa steg i 

förtroende som bas.  

Även respondent 6 anser sig att vara ensam ansvarig för sin karriärutveckling och berättar om 

sin chef, som frågar vad hen behöver för att vilja stanna kvar på företaget. Detta kan verka 

unikt men respondenten har egna erfarenhet av detta:  

Till 95% så ansvarar jag för det [karriärutveckling] själv. Det är jag som har styrt, det är jag som 

letat upp nya möjligheter. (...) Chefen: Jag vill att du tänker igenom hur du vill ha det för att du ska 

vilja stanna kvar här på arbetsplatsen (...). Det är en häftig inställning som liksom vänder det till att 

jag får komma med en önskelista. (Respondent 6) 

Att det skett en förändring från att chefen eller arbetsgivaren har varit ansvarig för 

karriärutveckling till att arbetstagaren får ta mer ansvar kring utvecklingsmöjligheter, som 

Anderson och Schalk (1998) påpekar, kan vi se hos samtliga respondenter. 
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Förtroende 

Fem av de åtta respondenterna förklarar att de behöver känna en trygghet och förtroende från 

sin arbetsgivare för att kunna utvecklas. För att de ska våga tänka större och utvecklas krävs 

det att deras arbetsgivare litar på dem, som exempelvis respondenterna 4, 8, och 7 påpekar. 

Jag måste ha en chef som litar på mig om vi säger så. Då kan jag förflytta berg, men inte om jag är 

trängd eller kontrollstyrd på något vis. (Respondent 7) 

Lärande och autonomitet. [sic] Jag tror för mig så snurrar det tillbaka till dem 

[arbetsgivaren/chefen] ganska så kontinuerligt och löftet om det att: Jag litar på dig, här varsågod, 

lös det här problemet. Att någon tror och litar på mig är nog övergripande. (Respondent 8) 

 Det är högt på min motivationsskala att känna att det finns en palett att plocka ifrån om vi pratar 

utvecklingsmöjligheter. Men ännu mera att känna att folk tror på mig (...) Så jag tror förtroendet 

oavsett varifrån det kommer ”boostar” en är otroligt viktigt för att våga tänka större eller hoppa lite 

bungyjump. (Respondent 4) 

Gemensamt för respondent 4, 8 och 7 är att de behöver förtroende oavsett varifrån det 

kommer ifrån för att kunna utvecklas, men de påpekar att det är viktigt att det främst kommer 

från chefen. Då samtliga respondenter i denna studie trivs på sina arbetsplatser och har nått 

chefspositioner, kan det tänkas att de vet vad som förväntas av dem och det ger dem en känsla 

av trivsel och trygghet. Rousseau (1995) menar att alla psykologiska kontrakt existerar inom 

varje individs subjektiva perspektiv och är olika från person till person (Rousseau, 1995: 6–7). 

Det som framgår ur materialet är att flera respondenter anser att tillit och förtroende är del av 

deras psykologiska kontrakt med arbetsgivaren och att dessa förväntningar är avgörande för 

att de ska kunna utvecklas i sina karriärer. 

Trygghet och social miljö 

Ytterligare faktorer som visade sig ingå i våra respondenters psykologiska kontrakt är 

trygghet inom arbetsmiljön. Fyra av åtta respondenter säger att det är viktigt för dem att det 

finns en grundläggande värdering i att alla är lika mycket värda på arbetsplatsen, för att de ska 

trivas och utvecklas i arbetet. Detta ger dem en god arbetsmiljö och trivsel på arbetsplatsen. 

Det kan relateras till Isaksson och Bellaagh (2005) som menar att det psykologiska kontraktet 

fungerar som en trygghetsfaktor på en arbetsplats. 

Det handlar om hur man respekterar människor, att alla är lika mycket värda (...)Att man inte tycker 

att en högre chef är viktigare än första linjens chef eller att en medarbetare kan få vänta flera dagar, 

men att en viss chef alltid ska få hjälp bättre. Det är nog en grundläggande värdering att alla är lika 

mycket värda, det är viktigt för mig (Respondent 1). 
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Att det finns en kultur som gör att man lyssnar oavsett grad på axlarna (...) Att det är så att man inte 

kan ha en respektfull ton och diskutera vissa saker om man inte är i en viss nivå i hierarkin, så det 

förväntar jag mig väldigt tydligt att det ska vara att man ser varann som likvärdiga kollegor och att 

det finns en likabehandling och en grund respekt för varandras profession och också som individer 

(Respondent 7). 

Tillit är något som vi kommit långt med här (...)Att eftersom det inte finns en tillstymmelse om jag går 

härifrån nu vilket jag måste göra efter det här mötet. Att det är någon som skulle höja på ett 

ögonbryn och säga jobbar du deltid eller? Det finns INTE här (...) (Respondent 4).  

Respondent 7 och 1 säger att de behöver en kultur där alla blir lika behandlade trots att de har 

olika positioner för att de ska trivas på arbetsplatsen. Det kan tänkas att detta ger dem en 

trygghet när de vet att alla blir lika behandlade och med respekt. Respondent 4 påpekar att 

tillit är något som är viktigt, vilket även det kan förknippas med en känsla av trygghet på 

arbetsplatsen. Att tilliten på arbetsplatsen leder till en trygghetsfaktor för respondenten. 

Sammanfattningsvis är det viktigt för dessa respondenter att det finns en grundrespekt vilket 

leder till trygghet (Isaksson och Bellaagh, 2005). 

Utmaningar 

Ett fjärde resultat som kom fram under kodningsprocessen var temat utmaningar. 

Psykologiska kontrakt handlar, som nämnt ovan, inte bara om trygghet, utan också om idéer 

och förväntningar kring arbetsuppgifternas utformning. Vårt empiriska material visar att det 

är viktigt för respondenterna att de ska ha roliga och utmanande arbetsuppgifter, annars 

beskriver de att det lätt blir tråkigt. Att utföra ett monotont arbete är inget som någon utav 

respondenterna vill göra, och skulle så ske skulle de inte bli långvariga på den arbetsplatsen: 

Finns[det] ingen utmaning att ta tag i där så försvinner lusten och försvinner lusten så försvinner 

engagemanget och försvinner engagemanget så gör jag helt plötsligt ett ganska dåligt arbete. Så 

därför betyder det [utmanande arbetsuppgifter] mycket för att jag ska vara duktig. (Respondent 3) 

För mig är en utveckling att ha intressanta arbetsuppgifter, att jag ser att det finns en utmaning, man 

triggas utifrån hur man själv är som person. Jag tycker om när jag får bygga, får strukturera och 

planera och se resultat. Det är min utveckling som är min karriär. Om jag gör ett bra jobb så 

kommer det att synas så att chefen också premierar mig på olika sätt (...) Så man kan säga att [det 

är] intressanta arbetsuppgifter som har lett till att jag fått nya uppdrag. (Respondent 5) 

Här nämner respondent 3 och 5 hur viktigt det är med utmaningar i arbetet och att det ligger i 

deras karaktär och natur att vilja utvecklas genom utmaning. Detta kan relateras till vad 

forskarna Herriot, Manning och Kidd (1997: 151–162) skriver i sin rapport att många 

anställda ser löneförhöjningar och en ny en position som ett utbyte mot sina prestationer och 
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ansträngningar. Forskarna Herriot, Manning och Kidd (1997) har uppmärksammat att om de 

anställda inte får belöningar i utbyte för sin prestation kan det leda till sämre arbetsprestation, 

vilket respondent 3 bekräftar.  

Brutna psykologiska kontrakt och dess 

konsekvenser 

Vårt sammanställda resultat nedan visar respondenternas upplevelser kring brutna 

psykologiska kontrakt och dess konsekvenser. 

Uppsägningar 

Uppsägningar, avsked och varsel i sig kan tolkas som ett avbrott i karriären eftersom 

individen aldrig fick veta hur dennes karriär hade kunnat se ut om hen fått stanna på 

arbetsplatsen och utvecklas. 

I vår andra frågeställning var vi intresserade av respondenternas upplevda brutna 

psykologiska kontrakt i termer av karriärutveckling. I studien framgick det att endast fyra av 

åtta respondenter sa sig ha erfarenheter av brutna psykologiska kontrakt med sina arbetsgivare 

gällande deras karriärutveckling på lite olika nivåer och med olika utgång. Randquist (2005) 

skriver i sin rapport att så länge båda parter är samförstådda i vilka löften, skyldigheter och 

förmåner som gäller så fungerar relationerna väl. Det är när och om den ena parten agerar 

tvärtemot den andres upplevda löften, som ofta är outtalade och subjektiva, som problem kan 

uppstå. Respondent 6 berättar om en situation där hen en dag läser på arbetsplatsens intranät 

att hens tjänst gått över till en annan person, utan att själv först blivit informerad om detta: 

En dag så får jag läsa på intranätet att min tjänst ska tas över av någon annan (...) Det är det mest 

bisarra jag varit med om (...) Där sitter jag i ett rum efter ett möte och läser på intranätet att jag då 

är petad (...) Snacka om att bli besviken, jag blev ju jätteledsen såklart (…) Sen dagen efter tror jag 

det var, då var [chefen] inne och då hade vi ett bisarrt samtal som var lite underförstått att [chefen] 

tyckte att jag skulle fundera över framtiden och vad jag skulle göra typ. Ta ditt pick o pack, ungefär 

så (...) (Respondent 6) 

När respondent 6 får läsa att hens tjänst gått över till en annan person känner hen sig enormt 

sviken. Det var inte något som respondenten hade förväntats sig av sin chef, då hen trodde att 

de var samspelta i de outtalade löftena och förväntningarna kring hens arbetsuppgifter. 

Respondenten berättar att det kom som en total chock. Detta är ett tydligt exempel på ett 

brutet psykologiskt kontrakt. Enligt Randquist (2005) kan ett brutet kontrakt leda till att en 

individ känner besvikelse mot arbetsgivaren, vilket är precis det respondent 6 uttrycker. Hens 



 

 20 

förväntan var att få informationen gällande hens anställning i enrum med chefen innan 

informationen lades ut på intranätet för övriga att skåda, så detta ledde till en stor chock: 

Så det var jättejobbigt såklart. [Chefen] kanske chansade och kände att jag inte skulle göra någon 

fight om det där. Lite stolthet har jag ju, det var inte så att jag slogs för att jag vill ha den där 

tjänsten men gud…. det var bara att bita ihop. Hade jag kunnat hade jag sagt upp mig där och då på 

dagen. Men precis då gick jag igenom en [privat händelse] och skulle ta lån på banken så jag kunde 

inte säga upp mig, det var nästan det som var mest jobbigt att jag kände att jag inte kan jobba för 

den människan, men jag måste. Så dagen efter jag fått mitt lån sa jag upp mig utan att ha något jobb. 

Det var det värt. Jag kom ur det med blotta förskräckelsen, snacka om att vara besviken på sin chef. 

(Respondent 6) 

Här får vi ta del av respondents känslor kring det brutna psykologiska kontraktet. Randquist 

(2005) skriver i sin rapport att ett brutet kontrakt kan leda till att den anställde känner vrede 

mot arbetsgivaren, en känsla som respondent 6 kan relatera till och vilket ledde till att 

respondenten inte ville stanna kvar och kämpa för sin anställning, även om det hade behövts 

för att klara ekonomin.  

Karriärutveckling 

Respondent 6 berättade om ytterligare en händelse gällande brutna psykologiska kontrakt på 

en arbetsplats. Hen fick ett nytt uppdrag, med löfte att få skapa och driva ett projekt från 

grunden. Det visade sig ganska snabbt att chefen slutade lita på hens kompetens samt att de 

förutsättningar som utlovades för att kunna driva projektet inte fanns: 

Detta var mitt löfte och förväntningar att skapa detta från grunden (...) Du får fria händer, vi litar på 

dig du har din erfarenhet med dig (...) När jag väl är på plats visar det sig att jag inte har 

förutsättningarna (...) Jag upplevde att hon inte trodde på mig (...) Det slutar med att jag märkte att 

min chef på något vis ville motarbeta mig (...) sen kallar hon in mig på ett möte så säger hon Nej, nu 

har jag ju trott att du ska komma och säga upp dig de här dagarna men du har inte gjort det, så då 

vill jag avsluta vårt samarbete. (Respondent 6) 

Respondent 6 hade höga förväntningar på att kunna utveckla och driva sin karriär på den här 

arbetsplatsen som ansvarig för det nya projektet, vilke hen ansåg ingick i löftet från 

arbetsgivaren. Karriärutvecklingen hindrades på grund av att respondenten blev avskedad, 

eftersom respondenten hade vissa förväntningar och tilliten att få driva detta projekt. Detta 

leder till att det psykologiska kontraktet blev sviket. Även respondent 5 berättar om en 

situation där hen upplevde att det psykologiska kontraktet hade blivit brutet: 

Dom hade nog för höga förväntningar på mig och kanske inte riktigt insåg att dom behövde ge mig 

nån form av introduktion och kanske stöttning på vägen. Där kan man säga är ett bra exempel på där 
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jag inte fått rätt förutsättningar och kanske [blev] lite besviken när det dessutom då fanns ett 

revirtänk i den gruppen (...) Att det kom in en ny i gruppen och att man kanske tyckte att man 

konkurrerade och [var] rädd för att man skulle ta över eller vara mycket duktigare eller det fick jag 

också tampas med (Respondent 5). 

Respondent 5 upplevde att hen inte fick rätt förutsättningar för att kunna utvecklas inom 

företaget. Förväntningarna var att få en introduktion i sitt nya arbete, när detta inte infriades 

fick hen en känsla av besvikelse. Att det även visade sig finnas konkurrens mellan kollegor på 

företaget kan ha orsakat att tilliten minskat mot dem och även arbetsgivaren. Om vi ser till 

föregående resultat kan vi se att för att anställda ska kunna utvecklas anser de att det krävs en 

trygghet och tillit att få göra fel och att få stöd av sin arbetsgivare. Om det inte finns trygghet 

för den anställde på arbetsplatsen vågar man inte begå misstag, vilket gör det svårt att 

utvecklas. Hade respondenten fått en ordentlig introduktion hade hen utvecklats och lärt sig 

sina arbetsuppgifter mycket snabbare vilket gynnat hens karriärutveckling samt företagets 

utveckling.  

Konsekvenser av brutna psykologiska kontrakt 

Tidigare forskning visar att brutna psykologiska kontrakt påverkar hälsa, motivation, 

prestation och ekonomi vilket har en negativ konsekvens för både arbetstagaren och 

arbetsgivaren. Respondent 6 påtalar detta:  

För mig var det katastrofalt just då (...) Så jag fick fullständig panik, fullständig panik när hen säger 

att hen vill avsluta mig (...) Dels blev jag ratad, efter 2 månader ville hen avsluta något som vi precis 

hade startat. Hen gjorde det på ett fult sätt, kan hen verkligen mena allvar? Så jag var ledsen, 

upprörd men ville ju bara därifrån. Så efter lite förhandlingar så slutade jag på en vecka. Vilket inte 

heller är sunt att bara ut liksom. Det var skitjobbigt, även om jag i efterhand är jätteglad nu, 

herregud. (Respondent 6) 

Den senaste månaden har fem stycken slutat, eller de har sagt upp sig själva på det här företaget 

utan att ha nytt jobb. Fem av tretton. Så det är många som mår dåligt där. Så jag är jätteglad att jag 

inte är kvar. (Respondent 6). 

Här kan vi se resultatet av hur brutna psykologiska kontraktens konsekvenser kan påverka 

både individen och företaget. I det här fallet påverkade inte uppsägningen endast 

respondenten, detta blev även startskottet till att fem andra anställda sade upp sig på grund av 

att de själva inte mådde bra vilket fick en dominoeffekt. Därmed påverkas även arbetsgivaren 

och företaget negativt med ett ekonomiskt bakslag, om företaget behöver ersätta alla dessa sex 

anställda kan kostnaden bli skyhög, då man ofta räknar med att en nyrekrytering kostar 

företaget ca 250 000–1 miljon kronor (Lindelöw, 2018). 
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Även respondent 1 har erfarenheter av brutna psykologiska kontrakt när hen blev varslad. Till 

skillnad från andra respondenter men valde hen se det som en positiv lärorik erfarenhet istället 

för att bli besviken, ledsen eller arg:  

“Ett år efter att jag hade börjat jobba på (...) bestämde man sig för att lägga ner den arbetsplatsen 

(...) men det var superlärorikt och det var verkligen så jag kände och jag vet att det var många som 

var jätteledsna men jag valde att se det som: “Gud vilken intressant utmaning”. (Respondent 1) 

“Jag kan inte vara beroende av en arbetsgivare, jag kan inte bygga min karriär för att jag tror att 

jag ska vara på ett visst ställe ex antal år för jag äger inte det beslutet.” (Respondent 1) 

Hen såg uppsägningen som en utmaning istället för en katastrof, och anledningen till detta kan 

ha varit att det just handlade om varsel för alla anställda och inte endast för hen. Då kanske 

man lättare kan acceptera avskedet och man slipper känna sig utpekad eller att man utfört ett 

dåligt arbete och kan tänka positivt istället jämfört med vad respondent 6 kunde. Detta går i 

linje med vad Randquist (2005) skriver i sin rapport att alla individer reagerar olika när ett 

psykologiskt kontrakt brutits. En del avslutar relationen, andra lider i tysthet och vissa 

försöker omförhandla situationen (Rousseau, 1995).  

Sammanfattning av resultat 

Resultatet visar att ordet karriär inte används av respondenterna, istället används ordet 

utvecklingsmöjligheter som är inriktat på personlig utveckling. Utvecklingen behöver inte ske 

spikrakt uppåt utan det sker sidleds vilket är minst lika viktigt. Ansvaret över 

karriärutvecklingen anses främst ligga hos arbetstagarna i kombination med stöd, trygghet och 

förtroende från chefen. Sedan är det arbetstagarens ansvar att tillvarata de förutsättningar som 

finns. All utveckling ses även som ett sätt att hålla sig anställningsbar i framtiden även på 

andra företag. Vad som tycks påverka viljan att stanna kvar på arbetsplatsen är att man inte 

har ett monotont arbete och att det accepteras av chefen att man får göra fel och misstag. Det 

finns en förväntning att det ska finnas en positiv arbetskultur på arbetsplatsen och att alla 

medarbetare oavsett position, titel eller rang, blir lika behandlade och med respekt. 

De brutna psykologiska kontrakten har framkallat känslor som besvikelse, ångest, vrede, 

stress och påverkat självförtroendet. Inte bara hälsan påverkas utan även problem kring 

privatekonomi kan uppstå i samband med en uppsägning. Men det kan även leda till positiva 

känslor och att det skapar nya utmaningar och förutsättningar när ett brutet psykologiskt 

kontrakt uppstår. 
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Diskussion 

Psykologiska kontrakt kan vara svåra att fånga då de består av personliga, subjektiva 

förväntningar och löften som finns mellan arbetstagare och arbetsgivare. De psykologiska 

kontrakten är för det mesta osynliga och därmed svåra att komma åt. Uppsatsens syfte har 

varit att undersöka HR-yrkesverksammas erfarenheter av karriärutveckling och brutna 

psykologiska kontrakt ur ett perspektiv som tar hänsyn till det ömsesidiga psykologiska 

kontraktet mellan respondenterna och deras arbetsgivare. För att kunna uppnå studiens syfte 

har vi arbetat utifrån följande frågeställningar: 

 Vilka informella förväntningar har arbetstagare gentemot sina arbetsgivare i termer av 

karriärutveckling? 

 Hur resonerar arbetstagare kring upplevda brutna psykologiska kontrakt i termer av 

karriärutveckling? 

I vårt resultat har vi funnit att majoriteten av respondenterna anser att deras karriärutveckling 

helt och hållet ligger på dem själva, men att det inte går utan en chef som tror på dem vilket 

ger tryggheten i att utvecklas och att få tillåtelsen att begå misstag, vilket föder utveckling. Att 

även få arbeta självständigt och inte känna sig övervakade ses som en grundförutsättning. 

Detta går i linje med tidigare forskning från Anderson och Schalk (1998), som menar att 

betydelsen av det psykologiska kontraktet har förändrats från att handla om 

anställningstrygghet till att handla om personlig utveckling, karriär och kompetensfrågor. 

Denna förändring har lett till att arbetstagare får ta mer ansvar kring sina egna 

utvecklingsmöjligheter och sin karriär (Anderson och Schalk, 1998: 637–646). 

Respondenterna reagerade negativt när vi använde ordet karriär, vilket vi inte hade räknat 

med. Förklaringen var att det är ett gammalt förlegat ord som kännetecknas av ett hierarkiskt 

tänk, vilket respondenterna inte tycker om. Då ordet även betyder att utvecklingen endast sker 

åt ett håll, det vill säga uppåt. Men våra respondenter säger sig inte ha som mål att alltid 

utvecklas uppåt, och att de oftare vill utvecklas horisontellt inom organisationen för att lära 

sig nya saker.  

Resultaten gällande hur respondenterna resonerar kring upplevda brutna psykologiska 

kontrakt i termer av karriärutveckling varierar en hel del beroende på brutna löften och 

förväntningar de har upplevt. En del av respondenterna presterar sämre i arbetet medan andra 

försöker omförhandla sin situation. De som förlorat förtroende till sin chef och inte vill 
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fortsätta relationen har blivit utsatta för allvarligare former av svek, som respondent 6 vars 

chef lovade att hen skulle få driva ett projekt med fria händer men sedan inte gav 

respondenten de rätta förutsättningarna som utlovades.  Sedan ville chefen helt plötsligt inte 

att hen skulle fortsätta arbeta på arbetsplatsen och trodde att hen självmant skulle säga upp sig 

vilket sedan slutade med att hen blev avskedad. Denna typ av problem har ett ekonomiskt 

bakslag, inte bara för den anställde som finner sig själv helt plötslig utan ett jobb. Detta 

påverkar även företagets ekonomi negativt då en rekryteringsprocess kostar cirka 250 000-

1miljon kronor. Det kostar företaget och organisationen både tid och pengar att bli av med 

sina anställda (Poolia, 2018). Det slutar heller inte nödvändigtvis där, utan kostnaderna för 

företaget kan bli större om anställda som är kvar på sin arbetsplats och förlorat en kollega 

reagerar med att välja att säga upp sig eftersom förtroendet inte finns kvar för arbetsgivaren, 

eller stannar kvar och presterar sämre. Att fler väljer att säga upp sig om man anser att 

arbetsgivaren varit orättvis och då tappat allt förtroendet för arbetsgivaren och organisationen 

har vi sett i våra resultat. Detta kan även ske i organisationsförändringar och omorganisationer 

där nya chefer anställs som inte kommer överens med personalen eller att anställda får eller 

blir fråntagna arbetsuppgifter. Detta kan vi även utröna i Isaksson och Bellaagh (2005) som 

argumenterar att det psykologiska kontraktet på en arbetsplats nästan alltid förändras mellan 

arbetstagaren och organisationen i samband med omorganisationer, då de kan påverka 

individens arbetsuppgifter. Ett flertal rapporter visar att den anställda upplevt besvikelse, 

kränkningar och brott mot det psykologiska kontraktet när organisationen genomförde 

förändringar, vilket har en stor betydelse i medarbetarnas engagemang och prestation samt 

lojalitet för organisationen (Isaksson och Bellaagh, 2005). När respondenternas psykologiska 

kontrakt bröts, kände de sig maktlösa och fick känslor som besvikelse och vrede mot 

arbetsgivaren, vilket överensstämmer med Rousseau (1995) studie. Efter det brutna 

psykologiska kontraktet kände respondenterna mindre lojalitet gentemot sina arbetsgivare 

vilket är i linje med Randquists (2005) studie. 

I linje med tidigare forskning stämmer våra resultat att brutna psykologiska kontrakt kan leda 

till varsel och avsked (Herriot, Manning och Kidd (1997) Förklaringen kan bero på en ökad 

konkurrens kring företagen, vilket kan leda till fler uppsägningar. De anställda som är kvar på 

sina jobb upplever då minskad tillit och har en osäkerhet gentemot företaget, vilket kan leda 

till mindre engagemang och prestation vilket stämmer i våra resultat. Detta kan vara en 

förklaring till att företagsledare är snabba på att avskeda personal som enligt dem inte 
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uppfyller deras förväntningar på hur arbetsuppgifterna ska skötas och arbetstagare kan välja 

att avsluta sin anställning om deras förväntningar och löften inte uppfylls av organisationen.  

I vårt material ser vi även att en respondent som blev varslad reagerade med att se det som en 

utmaning och en lärdom. Detta finner vi stöd för i Rousseau (1995) om att ett kontraktsbrott 

inte nödvändigtvis behöver leda till att det fördärvar relationen och att alla individer reagerar 

olika när ett psykologiskt kontrakt anses brutet. En del avslutar relationen, andra lider i tysthet 

och vissa försöker omförhandla situationen (Rousseau, 1995: 112). Genom våra resultat kan 

vi se att respondenterna reagerat på många olika sätt gällande brutna psykologiskt kontrakt 

vilket överensstämmer med Rousseaus studie. 

Kritisk reflektion och förslag på framtida forskning 

Forskningen om psykologiska kontrakt visar att definitionen av vad ett psykologiskt kontrakt 

består av är komplex. Från att ha ansetts vara en tvåvägskommunikation mellan arbetstagare 

och arbetsgivare på 1960 talet, till att anses vara en individuell subjektiv uppfattning som 

båda parter har på varandra och organisationen. I denna studie valde vi att fokusera på 

arbetstagare, som intervjuades om deras upplevda erfarenheter av psykologiska kontrakt. Det 

teoretiska ramverket vi använde oss av var just det om psykologiska kontrakt. En kritik är att 

vi inte intervjuade arbetsgivare, då hade vi kunnat se om deras förväntningar varit 

samstämmiga eller om de skiljt sig från arbetstagarnas. Att samtliga åtta respondenter arbetar 

som högt uppsatta HR-chefer och specialister och arbetade på åtta olika arbetsplatser såg vi 

som en stor fördel då vi kunde få ett bredare perspektiv av brutna psykologiska kontrakt i 

olika organisationer och att respondenterna kunde ha upplevt brutna psykologiska kontrakt på 

grund utav att de redan uppnått olika chefsnivåer. I efterhand resonerade vi att vi hade kunnat 

studera andra individer i olika branscher som ännu inte uppnått chefsnivå då även de kan de 

tänkas ha erfarenheter av brutna psykologiska kontrakt. Då hade man kunnat göra en 

jämförelse mellan de två grupperna. 

I Rousseau och Tijoriwalas (1998: 679–695) studie, skriver de att det finns mycket forskning 

om det psykologiska kontraktet, ur den anställdes synvinkel. Däremot finns det mindre 

forskning kring arbetsgivarnas syn på det psykologiska kontraktet. Conway och Briner (2005) 

menar att det finns luckor gällande den psykologiska kontraktsteorin, vilket gör att varje 

försök till psykologiska kontrakt ger viktiga bidrag till framtida forskning. Vi har reflekterat 

över framtida forskning och har kommit fram till att om vi hade valt andra typer av 

personligheter som respondenter, som varit mindre kommunikativa och arbetat på mindre 

orter och på mindre företag och myndigheter hade resultatet kunnat se annorlunda ut, 



 

 26 

eftersom dessa individer hade kunnat ha helt andra erfarenheter kring de brutna psykologiska 

kontrakten inom sin karriärutveckling. Det är tänkbart att mindre privata företag i mindre 

utsträckning har egna intranät vilket är ett kommunikationssätt i större organisationer och 

företag, där det läggs information om allt från nyanställda till andra stora beslut. Det våra 

respondenter har upplevt kan vara relaterat till att de arbetar på stora globala företag och 

myndigheter och det kan tänkas att vi fått andra resultat med andra respondenter som inte har 

samma bakgrund. Detta är vårat förslag för framtida forskning.  
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Bilaga 1 

Mejlet till deltagarna 

Hej 

Jag heter [uppsatsskrivare] och vi träffades den [datum] på [evenemang]. Varför jag kontaktar 

dig är på grund av att jag läser min sista termin på Stockholms universitet till personalvetare 

och skriver just nu mitt examensarbete. Jag undrar om du skulle vara intresserad av att hjälpa 

oss genom att vara en av våra intervjupersoner till vår C-uppsats som jag skriver tillsammans 

med [uppsatsskrivare]. Intervjufrågorna handlar om ’Karriärutveckling och förväntningar" 

och vi inriktar oss mot HR-yrkesverksamma. Självklart är intervjun och arbetsplatsen 

anonym. Det vore väldigt spännande och intressant att få höra just din berättelse. Intervjuerna 

kommer att pågå mellan vecka 45-48 2018, hoppas du finner det intressant och vill medverka. 

Intervjuerna förväntas ta mellan 45–60 min.  

Hör gärna av dig så snart du kan om du har möjlighet och vilken dag och tid som passar dig. 

 

Vänliga hälsningar 

Linn Eriksson och Mariella Murholm 
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Appendix 

Intervjuguide 

Allmänna frågor: 

-Kan du kort presentera dig själv? 

-Vad har du för utbildning? 

-Hur länge har du arbetat på företaget? 

-Vad har du för position/titel?  

-Vill du berätta hur din karriär har sett ut hittills, om vi tänker hela ditt yrkesliv sedan du fick 

ditt första jobb? 

Karriärutveckling: 

-Kan du beskriva vad karriärutveckling är för dig? 

-Vilken betydelse har möjligheter till karriär för din arbetstillfredsställelse? 

-I vilken utsträckning tycker du att du själv ansvarar för din karriärutveckling? 

-I vilken utsträckning tycker du att din arbetsgivare ansvarar för din karriärutveckling? 

-Vilken roll har möjligheterna till karriär för att du ska vilja stanna kvar på ett företag? 

Psykologiska kontraktet: 

-Diskuterades karriärutveckling och kompetensutveckling under din senaste       

rekryteringsprocess? 

-På vilket sätt? 

-Påverkade dessa (icke) diskussioner ditt beslut att börja jobba här? 

-På ditt nuvarande jobb, vilka konkreta förväntningar på kompetensutveckling och 

karriärutveckling hade du när du sedan började jobba här? 

-Har dina förväntningar på karriärutveckling förändrats sedan du började här? 

-Varför? 
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-Vad innebär den förändringen för din prestation? 

-Vad innebär den förändringen för din vilja att stanna kvar på jobbet? 

-Har karriär-förväntningar diskuterats öppet under din anställningstid? 

-På vilket sätt? 

-Hur har de här (icke) diskussionerna påverkat dig och din prestation? 

-Hur har de här (icke) diskussionerna påverkat din vilja att stanna kvar på jobbet? 

-Har vissa förväntningar eller löften vad gäller kompetensutveckling och karriärplanering som 

din chef gett dig inte uppfyllts eller rent av brutits? 

-Vilka var dessa förväntningar/löften? 

-Hur gick det till?  

-Hur upplevde du detta? 

-Vilka konsekvenser hade det för dig? 

-Hur påverkade de svikna löften din prestation? 

-Hur påverkade det din vilja att stanna kvar på jobbet efter att de inte uppfyllts? 

Förväntningar:  

-Står det skrivet i ditt anställningskontrakt vilka arbetsuppgifter och åtaganden du har? 

Om ja, vad är det för uppgifter och åtaganden? 

-Upplever du att dina faktiska, dagliga uppgifter och åtaganden är just dessa eller har du fler 

som inte står med i kontraktet? 

-Om ja: Hur vet du att de förväntas av dig? 

-Kommunicerar din chef tydligt vad hen vill att du ska göra och hur du ska bete dig? 

-Om nej, finns det en arbetsbeskrivning för din position tillgängligt skrivet någonstans? 

-Vad anser DU att dina dagliga arbetsuppgifter och åtaganden är? 

-Upplever du att din chef kräver mer än det som står i kontraktet? 

-Saker utanför ditt kompetensområde? 

-Hur vet du vad din chef förväntar sig av dig? 

-Utöver arbetsuppgifter, vad tror du att din arbetsgivare förväntar sig av dig som person? 
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Vad förväntar du dig allmänt av ditt arbete: 

-Vad anser du är viktigt i ditt arbete? 

-Vilka förväntningar och löften är viktigast i ditt arbete, för dig? 

-Vilka förväntningar har du på din arbetsplats? 

-Vad har du för förväntningar på din arbetsgivare?  

-Vilka förväntningar har du på dina arbetsuppgifter och åtaganden? 

-Upplever du känslomässiga band till din arbetsplats, i så fall hur påverkar det ditt arbete? 

-Diskuterar din arbetsgivare förväntningar, löften och åtaganden gentemot varandra           

ärligt och öppet med dig? 

-När? Hur?  

-På vilket sätt skulle din prestation påverkas om din chef och du diskuterade skyldigheter, 

förväntningar, åtaganden och löften öppet med varandra – och regelbundet? 

- På vilket sätt skulle din vilja att stanna kvar på jobbet påverkas om din chef och du 

diskuterade skyldigheter, förväntningar, åtaganden och löften öppet med varandra – och 

regelbundet? 


