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Sammanfattning 

Syftet med studien var att kvantitativt undersöka om och i vilken grad den interna 

kommunikationen (utifrån dimensionerna: personlig feedback, relationen med överordnade, 

delaktighet i organisationen och kommunikationsklimat) kan predicera det psykologiska 

kontraktet (som utgörs av förväntningar, åtaganden eller löften som uppstår mellan en anställd 

och arbetsgivaren). En enkät skickades till två varuhus i Mellansverige inom en internationell 

organisation. Enkäten baserades på delar av Communication Satisfaction Questionnaire 

(CSQ) (Downs & Adrian, 2004) och Isaksson och Bellaaghs (2005) svenska översättning av 

PSYCONES-projektets mätinstrument för det psykologiska kontraktet. Enkäten riktade sig till 

medarbetare utan ledande befattning och besvarades av 70 anställda vid organisationen. 

Resultatet visade att kommunikationsdimensionerna tillsammans som modell signifikant 

predicerade uppfyllelsen av det psykologiska kontraktet. Delaktighet i organisationen 

predicerar medarbetarnas psykologiska kontrakt i högst grad. Även dimensionen relationen 

med överordnade bidrog med unik andel av förklaringsgraden. 

 

Nyckelord: Psykologiska kontraktet, intern kommunikation, CSQ 
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Title:  

Can the internal communication within an organization predict the fulfilment of employee’s 

psychological contracts? 

 

Abstract 

The purpose of the study was to quantitatively examine whether the internal communication 

(based on the dimensions: personal feedback, relationship with superiors, organizational 

integration and communication climate) can predict the psychological contract (which consists 

of expectations, commitments and promises that arises between one employee and employer). 

A survey was sent to two department stores in central Sweden within an international 

organization. The survey was based on parts of the Communication Satisfaction Questionnaire 

(CSQ) (Downs & Adrian, 2004) and Isaksson and Bellaaghs (2005) Swedish translation of the 

PSYCONES project's measuring instrument for the psychological contract. The survey aimed 

at employees without a leading position and was answered by 70 employees at the organization. 

The result showed that the communication dimensions together as a model significant predicted 

the fulfilment of the psychological contract. Organizational integration predicts the employees' 

psychological contract the strongest. Even the dimension relationship with superiors 

contributed with a unique proportion of the coefficient of determination. 

 

Keywords: Psychological contract, internal communication, CSQ 
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Förord 

Först vill vi rikta ett stort tack till respondenterna som tog sig tid att delta i denna studie och 

till organisationen för deras samarbete. Vi vill även tacka vår handledare Linda Langeborg vid 

Högskolan i Gävle för hennes noggrannhet och konstruktiva kommentarer som har hjälpt oss 

att utveckla och förbättra vårt arbete. Slutligen vill vi även tacka familj och vänner som har 

hjälpt och stöttat oss under den här processen. 
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Introduktion 

Arbetet har en stor inverkan på individers generella hälsa och arbetstillfredsställelse (Danna & 

Griffin, 1999). Den traditionella anställningsrelationen och arbetslivet påverkas idag av 

många faktorer. Det kan handla om ökad flexibilitet på arbetsmarknaden, kravet på att vara 

uppdaterad i den teknologiska utvecklingen och mångfalden på dagens arbetskraft. Därför 

finns det idag skilda förväntningar mellan arbetsgivare och anställda (Guest, 2004). 

Förväntningarna som de har mellan sig kan uppkomma från löften och åtaganden som uppstår 

i anställningsrelationen, även definierat som det psykologiska kontraktet (Guest & Conway, 

2002). 

Teorin om det psykologiska kontraktet kan användas som ett ramverk för att förstå de 

olika förväntningarna som finns mellan arbetstagare och arbetsgivare (Bhuian, McMillan-

Capehart, Richard, & Taylor, 2009; Guest, 2004). Ett väl uppfyllt psykologiskt kontrakt bidrar 

till att medarbetare känner större engagemang för arbetsgivaren (Coyle-Shapiro & Kessler, 

2000). En kommunikation som är otydlig kring vilka förväntningar som finns mellan en 

arbetsgivare och en arbetstagare kan få negativa följder för både organisationen och individen 

genom att det psykologiska kontraktet bryts (Briner & Conway, 2005).  

 

Det psykologiska kontraktet 

Det psykologiska kontraktet innefattar implicita och explicita uppfattningar om löften och 

åtaganden som uppstår mellan arbetstagare och arbetsgivare (Guest & Conway, 2009). 

Kontraktet är dynamiskt och påverkas av olika förändringar som sker på arbetsplatsen och i 

anställningsrelationen. Det bygger på anställningsförhållandets psykologiska betydelse, vilket 

innebär att det bygger på den subjektiva tolkningen av de gemensamma löftena och 

åtagandena. De kan vara både skriftliga och muntliga, outtalade och uttalade. Exempel på 

åtaganden och löften kan vara löneutveckling, anställningstrygghet, karriärutveckling och 

arbetets utförande (Isaksson & Bellaagh, 2005).  

Det psykologiska kontraktet kan även ses utifrån ömsesidiga skyldigheter som 

utvecklas i anställningsförhållandet. Ömsesidigt återgäldande av förväntningar och löften som 

förstärker ett ömsesidigt beroende leder till att det finns antaganden mellan arbetstagare och 

arbetsgivare. Så länge återgäldandet i anställningsrelationen fortsätter att upprätthållas av det 

psykologiska kontraktets uppfyllnad, kan anställningsrelationen ge en positiv inverkan på den 

anställdes psykiska hälsa (Argyris, 1960; Levison, Price, Munden, & Sulley, 1962). För att 

det psykologiska kontraktet ska ha möjlighet att uppfyllas är det viktigt att både den anställde 

och arbetsgivaren förstår vad som förväntas av varandra i anställningsrelationen (Levison et. 
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al., 1962; Schein, 1965; Guest & Conway, 2009). Att arbetsgivare och arbetstagare värderar, 

upprätthåller och förbättrar relationen mellan sig kan resultera i ett mer väl uppfyllt 

psykologiskt kontrakt (Clutterbuck, 2005). En hög arbetstillfredsställelse har ett starkt 

samband med ett väl uppfyllt psykologiskt kontrakt (Guest & Conway, 2009; Rayton & 

Yalabik, 2014) 

Eftersom anställningsförhållandet består av två parter (arbetstagaren och 

arbetsgivaren) kan det psykologiska kontraktet ses ur två perspektiv. Alltså kan anställda och 

arbetsgivare ha olika syn på innehållet i det psykologiska kontraktet och i vilken utsträckning 

som det har uppfyllts. Chefer som är i en mellanposition blir ofta till representanter för 

arbetsgivaren. Ur medarbetarnas perspektiv ses chefernas handlingar därför som 

organisationens åtgärder, vilket innebär att det faller sig naturligt att det är cheferna som 

förväntas uppfylla det psykologiska kontraktet (Coyle-Shapiro och Kessler, 2000). 

 

Kontraktsbrott och dess konsekvenser  

Att bryta det psykologiska kontraktet innebär att överensstämmelsen kring förväntningar, 

löften eller åtaganden mellan arbetsgivaren och arbetstagaren brister. Skiljaktigheter kring om 

vad som har utlovats och vad som har uppfyllts avgörs utifrån arbetstagarens uppfattning 

(Morrison & Robinson, 1997). Det psykologiska kontraktet bryts oftare av arbetsgivaren än 

av arbetstagaren (Robinson & Rousseau, 1994; Morrison & Robinson, 1997). 

Enligt Coyle-Shapiro och Kessler (2000) har många anställda någon gång varit med 

om kontraktsbrott och organisationen uppfyller i sådana lägen inte sina skyldigheter i den 

utsträckning som de kunde gjort. Om arbetsgivaren förstår sina anställdas psykologiska 

kontrakt, kan arbetsgivaren lättare kompromissa och förändra i kontraktet utan att det bryts 

vid omständigheter (exempelvis nedskärningar) eller missförstånd (Robinson & Morrison, 

1995). 

Kontraktsbrott kan få allvarliga följder på både individ - och organisationsnivå. 

Anställda kan få ett lägre förtroende för sin arbetsgivare, känna lägre arbetstillfredsställelse 

och engagemang för organisationen. Även den upplevda skyldigheten för organisationen och 

intentionen att stanna kvar inom organisationen kan minska (Morrison & Robinson, 1997; 

Turnley & Feldman, 2000). När specifika skyldigheter inte uppfylls av arbetsgivaren är det 

sannolikt att den anställde känner sig mindre värdefull (Coyle-Shapiro & Kessler, 2000). 

Känslor av svek och ilska, missnöje, misstro och en önskan att säga upp sig är vanligt när den 

anställde upplever att arbetsgivaren inte uppfyller löften och åtaganden (Robinson & 

Rousseau, 1994; Morrison & Robinson, 1995; Morrison & Robinson, 1997). Hur kontraktet 
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bryts och omfattningen av brytandet kan ha betydelse för hur individen påverkas (Morrison & 

Robinson, 1995). När kontraktet bryts behöver anställda förstå varför och hur ett missförstånd 

har skett i anställningsrelationen. (Parzefall & Coyle-Shapiro 2011). 

 
Intern kommunikation 

Kommunikationen är en viktig del i organisationer och innebär inte bara överförande av 

information, utan även meningsskapande och skapande av förståelse (Alvesson, 2002). En 

meningsskapande intern kommunikation ger en väl fungerande organisation (Weick, 1995; 

Scholes, 1997; Simonsson, 2002; Falkheimer & Heide, 2003). Kommunikationen har även 

stor betydelse för det psykologiska kontraktet (Guest & Conway, 2002). Ett väl uppfyllt 

kontrakt beror oftast på en kommunikation som är öppen och där arbetsgivaren tar sitt ansvar 

att uppfylla de åtaganden som finns (Clutterbuck, 2005). Sanningsenlig och korrekt 

information kring förväntade åtaganden i anställningsrelationen minskar risken för att 

kontraktet bryts (Morrison & Robinson, 1997). Organisationens kommunikation har stor 

påverkan på hur den anställda tar emot informationen kring det psykologiska kontraktet, 

varför det är av stor vikt med en god intern kommunikation. En god explicit kommunikation 

har en positiv påverkan på anställningsrelationen och förverkligandet av det psykologiska 

kontraktet. Därmed måste en organisation kommunicera på ett effektivt och tydligt sätt för att 

skapa en korrekt uppfattning av de förväntningar som finns inom anställningsrelationen 

(Guest & Conway, 2002; Briner & Conway, 2005). 

En god kommunikation har enligt Downs och Hazen (1977) ett starkt samband med 

arbetstillfredsställelse, vilket i sin tur har ett starkt samband med det psykologiska kontraktets 

uppfyllelse (Rayton & Yalabik, 2014). För att mäta en god kommunikation inom 

organisationer finns Communication Satisfaction Questionnaire (CSQ), där kommunikationen 

definieras utifrån åtta dimensioner: kommunikationsklimat, personlig feedback, relationen 

med överordnade, horisontell och informell kommunikation, kvalitén på 

kommunikationskanalen, delaktighet i organisationen, relationen med underordnade och 

information kring verksamheten. Av de åtta dimensionerna är det främst fyra som återspeglar 

arbetstillfredsställelse. Dessa fyra är: kommunikationsklimat, personlig feedback, relationen 

med överordnade och delaktighet i organisationen (Downs & Hazen, 1977: Guest & Conway, 

2002) och det är dem som har inkluderats i föreliggande studien. 

Kommunikationsklimat handlar om huruvida kommunikationen i organisationen ses 

som motiverande och stimulerar arbetstagarens identifikation till organisationen. Det 

behandlar även hur anställda uppskattar kollegors attityd till kommunikationen inom 
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organisationen och om den är sund (Downs & Hazen, 1977; Clampitt & Downs, 1993). Att 

vara väl informerad stärker arbetstagarens identifikation till organisationen (White, Vanc, & 

Stafford, 2010). Ett kommunikationsklimat som är öppet och uppmuntrar till en tvärgående 

kommunikation medför en bra intern kommunikation (Stein, 2006). Relationen med 

överordnade behandlar både uppåtriktad och nedåtriktad kommunikation. Dimensionen 

fokuserar på hur medarbetare upplever sin överordnad som öppen med sin kommunikation 

och huruvida de har förmågan att vara lyhörda (Downs & Hazen 1977). Enligt Moideenkutty, 

Blau, Kumar och Nalakath (2006) har överordnades kommunikation en stor påverkan 

gällande hur nöjd medarbetaren känner sig i sitt arbete. Att kommunikationen är öppen och 

transparent är av stor vikt för att båda parter ska förstå vilka skyldigheter som finns, men även 

att det är tydligt vad arbetsgivaren förväntar sig av arbetstagaren. Detta påverkas av 

organisationens kommunikationssystem och kommunikationsstil, kommunikationens innehåll 

och hur trovärdig informationen upplevs vara (Giri & Kumar, 2009). Delaktighet i 

organisationen kretsar kring den information som anställda får ta del av som handlar om 

arbetet, policys och nyheter kring organisationen samt nyheter som rör personalen. Det 

handlar om information som anställda får ta del av för att känna sig delaktiga i organisationen 

(Downs & Hazen, 1977). Det är av vikt att organisationens policys är samstämmiga med vilka 

löften och åtaganden som arbetsgivaren kan genomföra för att kunna uppfylla anställdas 

psykologiska kontrakt (Guest & Conway, 2002). Personlig feedback handlar om huruvida den 

anställda känner till vilka kriterier de blir bedömda mot samt om de överordnade förstår de 

problem deras underordnade möter i arbetet (Downs & Hazen, 1977). Feedback är ett av de 

centralaste kommunikationsverktygen i en organisation (Ilgen, Fischer, & Taylor, 1979). 

Enligt Lucket och Eggleton (1991) förbättrar feedback beteenden över tid och kan dessutom 

öka arbetstillfredsställelsen.  

Sammanfattningsvis kan en god intern kommunikation stärka de anställdas 

arbetstillfredsställelse, som i sin tur kan påverka upplevelsen av ett väl uppfyllt psykologiskt 

kontrakt. Guest och Conway (2002) undersökte om hur det psykologiska kontraktet kan 

kommuniceras explicit från ledningsperspektiv för att forma relationen mellan anställda och 

arbetsgivare. Utifrån det och tidigare forskning (Clutterbuck, 2005; Cassar & Buttgieg, 2015) 

saknas det anställdas perspektiv. Det psykologiska kontraktet används ofta som en 

prediktorvariabel för kommunikation. Det är därför intressant att undersöka hur den interna 

kommunikationen kan predicera hur väl uppfyllt medarbetares psykologiska kontrakt upplevs 

vara. 
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Syfte 

Syftet med studien var att kvantitativt undersöka om och i vilken grad den interna 

kommunikationen (utifrån dimensionerna: personlig feedback, relationen med överordnade, 

delaktighet i organisationen och kommunikationsklimat) kan predicera hur väl uppfyllt det 

psykologiska kontraktet upplevs vara. 

 
Frågeställningar 
1. Predicerar kommunikationsdimensionerna: personlig feedback, relationen med 

överordnade, delaktighet i organisationen och kommunikationsklimat tillsammans det 

psykologiska kontraktet? 

2. Vilken av de fyra kommunikationsdimensionerna: personlig feedback, relationen med 

överordnade, delaktighet i organisationen och kommunikationsklimat predicerar i högst 

grad hur väl uppfyllt det psykologiska kontraktet upplevs vara? 

 

  



 

 

9 

Metod 

 

Deltagare och urval 

Studien genomfördes på två varuhus i Mellansverige inom ett internationellt företag verksam 

inom detaljhandeln. Anställda som inte hade en ledande befattning inom organisationen 

tillfrågades. 

En elektronisk enkät delades ut via mail och i en Facebookgrupp och besvarades av 22 

respondenter. Den låga svarsfrekvensen hanterades genom att enkäten delades ut i 

pappersform på de två varuhusen vid två tillfällen. Totalt delades 80 pappersenkäter ut och 

distributionen av enkäterna gav ytterligare 48 svar, vilket resulterade i en svarsfrekvens på 60 

%. Alla besvarade enkäter har räknats med i studien. I enkäter där respondenter missat att 

besvara en fråga eller fler har de saknade svaren hanterats som internt bortfall. 

Totalt hade studien 70 respondenter varav 46 kvinnor, 22 män, en annan könsidentitet 

och ett internt bortfall som hanterades som okänd könsidentitet. Respondenterna var mellan 

19–66 år (M = 34.42, SD = 12.27) och hade varit anställda vid organisationen mellan 0,5 år- 

36 år (M = 9.27, SD = 9.35). 

 

Mätinstrument 

Datainsamlingen genomfördes i form av en enkät med totalt 41 frågor (se Bilaga 1). Enkäten 

inkluderade fyra bakgrundsfrågor som behandlade kön, ålder, anställningstid och 

arbetstimmar. 

Respondenternas nöjdhet med kommunikationen inom organisationen mättes utifrån 

Communication Satisfaction Questionnaire (CSQ) (Downs & Adrian, 2004). CSQ är ett 

mätinstrument som mäter relationen mellan kommunikation och arbetstillfredsställelse utifrån 

åtta kommunikationsdimensioner (Downs & Hazen, 1977) De fyra dimensionerna som 

inkluderades i föreliggande studie var: delaktighet i organisationen, kommunikationsklimat, 

relationen med överordnad och personlig feedback. För varje dimension fanns det fem 

påståenden som graderades enligt en 7-gradig likertskala. Exempel på påstående: 

”Information kring mina framsteg i mitt jobb” där respondenterna graderade påståendet 

utifrån hur nöjd denne är med kvaliteten från 1: Väldigt missnöjd till 7: Väldigt nöjd. 

En egen översättning av mätinstrumentet gjordes från engelska till svenska då det inte 

fanns någon validerad översättning sedan tidigare. Frågorna om kommunikationen har enligt 

Zwijze-Koning och de Jong (2007) påvisat en god intern reliabilitet, med en Cronbach’s alpha 

på α> .7. I föreliggande studie uppmättes α=.88 (M = 5.11, SD = 1.10) för delaktighet i 

organisationen, α=.92 (M = 4.53, SD = 1.41) för personlig feedback, α=.88 (M = 5.59, SD = 
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1.19) för relationen med överordnad och α=.94 (M = 4.65, SD = 1.52) för 

kommunikationsklimat. 

Hur väl uppfyllt respondenternas psykologiska kontrakt upplevs vara mättes utifrån 

Isaksson och Bellaaghs (2005) svenska översättning av PSYCONES- projektets 

mätinstrument. För den aktuella undersökningen valdes den del som mäter det psykologiska 

kontraktet utifrån arbetstagarens uppfattning av arbetsgivarens åtaganden eller löften. Totalt 

är det ett summamått av 15 frågor som mäter förväntningar, åtaganden eller löften som 

arbetstagaren har på sin arbetsgivare och huruvida dessa har uppfyllts i anställningsrelationen. 

Exempel på en fråga: ” Har XX lovat eller åtagit sig att se till att du har ett intressant arbete?”. 

För varje fråga fanns en 6-gradig skala, från 1: ”Nej, inget löfte eller åtagande har gjorts” till 6 

”Ja, löftet har hållits helt”, där frågan besvarades både utifrån om löftet givits och utifrån hur 

väl uppfyllt det var. 

Frågorna om det psykologiska kontraktet har enligt Isaksson och Bellaagh (2005) 

påvisat en god intern reliabilitet, med en Cronbach’s alpha på α> .7. I föreliggande studie 

visade α=.95 (M = 4.36, SD = 1.11) för det psykologiska kontraktet. 

 

Tillvägagångssätt 

En förfrågan om att delta i enkätundersökningen skickades ut via mail till två varuhus på 

organisationen. Kontaktpersonerna blev informerade om studiens syfte, urvalskriterierna, att 

det skulle vara en webbenkät och när den skulle skickas ut. Båda varuhusen valde att delta i 

den aktuella studien. 

Webbenkät och missivbrev konstruerades (se Bilaga 1 & 2) med hjälp av Google 

Formulär via Google Drive. Missivbrevet innehöll syfte, information och 

användningsområdet för undersökningen. En pilotenkät skickades ut för att kontrollera 

språklig korrekthet och användarvänlighet samt för att estimera tidsåtgång.  

Missivbrevet tillsammans med länk till enkäten skickades ut till medarbetarnas privata 

mail eller publicerades i ett inlägg i medarbetarnas Facebookgrupp. Svarsperioden för 

webbenkäten var två veckor och efter en vecka skickades en påminnelse ut genom samma 

kanaler. På grund av den låga svarsfrekvensen delades en pappersenkät och tillhörande 

missivbrev (se Bilaga 1) ut andra veckan. Pappersenkäten delades ut till medarbetare under 

lunchrasten där de fick en kort information om studien och blev tillfrågade om de tidigare sett 

enkäten i webbform, för att säkerhetsställa att enkäten inte besvarades av samma respondent 

två gånger. Enkäten distribuerades vid två tillfällen och medarbetarna hade en dag på sig att 
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besvara den. Respondenterna hänvisades att lämna den besvarade enkäten i en svarslåda i 

lunchrummet som sedan hämtades upp eller skickades via post. 

 

Design och dataanalys 

Data analyserades i IBM SPSS Statistics 22. Analysen behandlade bakgrundsvariabler (kön, 

ålder och anställningstid), prediktorvariabler (personlig feedback, relationen med 

överordnade, delaktighet i organisationen, kommunikationsklimat) och responsvariabel (det 

psykologiska kontraktet). 

En bivariat korrelationsanalys genomfördes för att se om bakgrundsvariablerna hade 

ett samband med responsvariabeln.  En multipel linjär regressionsanalys genomfördes för att 

besvara om kommunikationsdimensionerna: personlig feedback, relationen med överordnade, 

delaktighet i organisationen och kommunikationsklimat tillsammans predicerar det 

psykologiska kontraktet och vilken dimension som predicerar i högst grad hur väl uppfyllt det 

psykologiska kontraktet upplevs vara. Signifikansnivån fastställdes till 5 %. Multikollinearitet 

kontrollerades genom kollinearitetsdiagnostik. 

 

Forskningsetiska överväganden 

Deltagarna på organisationen informerades genom ett missivbrev om att deltagandet var 

anonymt, att all data skulle hanteras konfidentiellt och att de när som helst kunde avbryta sin 

medverkan. De informerades även om att deras svar skulle användas till forskningsändamål, 

att organisationen skulle få ta del av resultatet och att examensarbetet kommer att publiceras i 

DiVA, en databas för studentuppsatser. Kontaktuppgifter till författarna till undersökningen 

och handledaren fanns med i missivbrevet. 

 

  



 

 

12 

Resultat 

Vid en bivariat korrelationsanalys påvisade ingen av bakgrundsvariablerna; kön (r = -.12, n = 

69, p = .34), ålder (r =.12, n = 70, p = .32) och anställningstid (r = .18, n = 70, p = .14) något 

signifikant samband med hur väl uppfyllt det psykologiska kontraktet upplevs vara. Av den 

orsaken kontrollerades det inte för dessa variabler i den fortsatta analysen. 

Prediktorvariabler som visar ett lägre Tolerancevärde än .10 och ett högre VIFvärde än 

10 indikerar risk för multikollinearitet (Pallant, 2016). Kollinearitetsdiagnostiken visade att 

prediktorerna låg inom gränsvärdena (det lägsta Tolerancevärdet var .20 och det högsta 

VIFvärdet 4.90). Det rådde således ingen multikollinearitet. 

För att undersöka om kommunikationsdimensionerna (delaktighet i organisationen, 

personlig feedback, kommunikationsklimat och relationen med överordnad) predicerar hur väl 

uppfyllt det psykologiska kontraktet upplevs vara utfördes en multipel regressionsanalys. 

Analysen visade att dimensionerna tillsammans förklarar 77 % av variansen i det 

psykologiska kontraktet [F(4.64) = 57.85, p<.001, R2
adj  = .77]. 

Delaktighet i organisationen predicerade det psykologiska kontraktet i högst grad 

(=.35), jämfört med relationen med överordnad som predicerade det psykologiska kontraktet 

i en lägre grad (=.30). Resultatet visar att ju mer delaktighet i organisationen och ju bättre 

relation med överordnad, desto högre är uppfyllelsen av det psykologiska kontraktet. 

Kommunikationsklimat och personlig feedback bidrog inte med någon signifikant förklaring 

till variationen i det psykologiska kontraktet (se Tabell 1).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Tabell 1. Icke-standardiserade (B) och standardiserade () 

koefficienter och signifikansnivå (p) enligt en multipel 

regressionsanalys med det psykologiska kontraktet som 

responsvariabel. 

 

 

 B  p 

Delaktighet i organisationen .36 .35 .003* 

Personlig feedback .10 .13 .267 

Kommunikation med överordnad .28 .30 .002* 

Kommunikationsklimat  .14 .20 .131 

* p<.005 signifikant.   
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Diskussion 

Syftet med studien var att undersöka om kommunikationsdimensionerna (personlig feedback, 

relationen med överordnade, delaktighet i organisationen och kommunikationsklimat) kan 

predicera det psykologiska kontraktet, samt vilken dimension som i högst grad predicerar hur 

väl uppfyllt det psykologiska kontraktet upplevs vara. Resultatet visade att samtliga 

kommunikationsdimensioner tillsammans signifikant predicerar uppfyllelsen av det 

psykologiska kontraktet. Dimensionen delaktighet i organisationen predicerade uppfyllelsen 

av det psykologiska kontraktet i högst grad. Även relationen med överordnad visade sig 

signifikant predicera uppfyllelsen av det psykologiska kontraktet, vilket tyder på att båda 

dimensionerna är viktiga för ett väl uppfyllt psykologiskt kontrakt. 

Resultatet stämmer överens med Guest och Conways (2002) slutsats om att 

delaktighet i organisationen har en positiv påverkan på anställningsrelationen och 

förverkligandet av det psykologiska kontraktet. Det är fördelaktigt för organisationer att 

arbeta med att kommunicera förväntningar för att de anställdas delaktighet i organisationen 

ska förhöjas och att deras psykologiska kontrakt blir mindre utsatt för kontraktsbrott. Ett 

kontraktsbrott kan leda till att de anställda känner mindre hängivenhet för arbetsgivaren och 

det finns en risk att de väljer att söka sig till andra organisationer (Coyle-Shapiro & Kessler, 

2000). Relationen med överordnad visade sig enligt aktuella studiens resultat bidra till det 

psykologiska kontraktets uppfyllnad, vilket även stämmer överens med Moideenkutty et al. 

(2006) slutsats. Överordnade som är öppna med sin kommunikation kan därför antas påverka 

uppfyllelsen av anställdas psykologiska kontrakt. En öppen och transparent kommunikation 

ger arbetsgivaren och arbetstagaren en förståelse för vilka skyldigheter och förväntningar som 

finns i anställningsrelationen. Utifrån det har överordnades kommunikation en stor påverkan 

på den anställdes arbetstillfredsställelse som i sin tur har ett starkt samband med det 

psykologiska kontraktets uppfyllelse (Guest & Conway, 2009; Rayton & Yalabik, 2014). 

Gällande personlig feedback och kommunikationsklimat som enligt tidigare forskning 

(Downs & Hazen 1977; Lucket & Eggleton, 1991; Guest & Conway, 2002) visat sig ha ett 

starkt samband med arbetstillfredsställelse, skiljer sig resultatet i föreliggande studie. Det bör 

dock tas hänsyn till att tidigare forskning (Downs & Hazen 1977; Lucket & Eggleton, 1991; 

Guest & Conway, 2002) har använt en annan utfallsvariabel än i denna studien. 

En eventuell förklaring till resultatet i den aktuella studien kan vara att personlig 

feedback är ett mer riktat instrument för att förbättra arbetsprestationer och syftar således inte 

till en kommunikation kring förväntningar och åtaganden. Kommunikationsklimat behandlar 

delvis hur anställda uppskattar kollegors attityd till kommunikationen i organisationen och 
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anställdas identifikation till organisationen (Downs & Hazen, 1977; Clampitt & Downs, 

1993). Den delen som behandlar kollegors attityd kan anses vara en kommunikation som i sig 

inte leder till ett högre uppfyllt kontrakt, jämfört med andra delen i dimensionen som 

behandlar anställdas identifikation till organisationen. Utifrån det kan kommunikationsklimat 

antas vara en mer omfattande dimension som inte leder till ett högre uppfyllt psykologiskt 

kontrakt.  

 

Metoddiskussion 

Den aktuella studiens genomförande har förbättringsmöjligheter. Den första handlar om att 

det fanns en risk för bristande anonymitet eftersom enkäten delades ut av oss personligen och 

att svarslådan inte var låst. Medarbetare kan därför ha känt sig obekväma med att besvara 

enkäten vilket kan ha minskat antalet respondenter i undersökningen. Studiens låga 

svarsfrekvens kan även härledas till att organisationen genomförde en 

medarbetarundersökning under samma tidsperiod som den aktuella studiens enkät delades ut. 

Frågorna i organisationens medarbetarundersökning liknade de frågor som fanns i 

enkätundersökningen, vilket kan ha fått respondenterna mindre engagerade för att ytterligare 

besvara en liknande enkätundersökning. Med omständigheterna kring 

medarbetarundersökningen hade också pappersenkäter setts som ett bättre alternativ från 

början då det är enklare att urskilja för respondenterna vilken undersökning de deltog i. Ett val 

att endast använda pappersenkäter med fler utdelningstillfällen hade troligtvis genererat en 

högre svarsfrekvens än vad studien fick. Fler respondenter hade förmodligen bidragit till ett 

annat utfall av resultatet.  

Vid utdelningstillfället satt medarbetarna ofta i grupp och besvarade enkäten. Det 

fanns alltså en risk att respondenterna kan ha känt sig obekväma med att ge ärliga svar, vilket 

kan ha påverkat deras svar och resultatet av undersökningen.  

Eftersom mätinstrumentet CSQ inte tidigare haft någon validerad översättning från 

engelska till svenska översattes frågorna för föreliggande studie av oss, vilket kan ha påverkat 

frågornas validitet. Med hänsyn till tidigare resultat (Downs & Hazen, 1977) kan frågornas 

översättning ha påverkat utfallet av den aktuella studiens resultat. 

 

Framtida forskning 

Resultatet indikerade att den interna kommunikationen har inverkan på anställdas 

psykologiska kontrakt. Som många studier visat, har det psykologiska kontraktet en stor 

påverkan på anställdas psykiska hälsa och hängivelse för organisationen (Robinson & 
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Rousseau, 1994; Morrison & Robinson, 1995; Morrison & Robinson, 1997; Coyle-Shapiro & 

Kessler, 2000).  

För fortsatt forskning inom området kan det vara intressant att veta mer utförligt vilka 

faktorer som förklarar varför det är just kommunikationsdimensionerna relationen med 

överordnad och delaktighet i organisationen som predicerar det psykologiska kontraktets 

uppfyllnad. Vidare skulle det kunna undersökas om det finns skillnader mellan underordnade 

och överordnade i den interna kommunikationen och det psykologiska kontraktets uppfyllnad. 

Den aktuella studien tog hänsyn till endast fyra av de åtta kommunikationsdimensionerna i 

CSQ. Det vore intressant att undersöka om resterande dimensioner visar något samband med 

det psykologiska kontraktet för att ge en mer omfattande kunskap. Undersökningen 

genomfördes på ett privat företag och det vore därför intressant att undersöka om privat, 

offentlig eller ideell sektor skiljer sig kring vilken kommunikationsdimension som uppfyller 

det psykologiska kontraktet i högst grad. En mer fördjupad efterforskning kring 

kommunikationen skulle kunna vara att studera vilken påverkan organisationers struktur och 

kommunikationskanaler har på det psykologiska kontraktet. 

 

Resultatets praktiska relevans 

Resultatet i studien kan ge värdefull information om vilken del av kommunikationen som 

organisationer ska arbeta med för att uppfylla anställdas psykologiska kontrakt. Genom att 

arbeta med kommunikationen kan arbetsgivaren förbättra anställdas psykiska hälsa, öka 

arbetstillfredsställelsen och hängivenheten för organisationen (Robinson & Rousseau, 1994; 

Morrison & Robinson, 1995; Morrison & Robinson, 1997; Coyle-Shapiro & Kessler, 2000). 
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Bilaga 1 

 
Del 1. 
Nedan följer ett antal bakgrundsfrågor. 

* = obligatoriskt 

 

1. Du är…* 

 Kvinna 

  

 Man   

 

 Annan könsidentitet  

 

2. Ange din ålder * 

 

  

 

3. Hur många år har du varit anställd på xx?* 

 

  

 

4. Hur många timmar i genomsnitt jobbar du i månaden på xx? (om du har svårt att ange 

antalet timmar du jobbar, utgå från vad som står i ditt anställningsavtal) * 

 

  

 

 

  

Var god vänd blad  
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Del 2. Kommunikationen på xx 
Nedan listas ett antal påståenden om xx interna kommunikation. Svara på hur nöjd du är med 

kvaliteten på olika typer av information. Skalan går från 1 till 7 där: 

1 = Väldigt missnöjd 

2 = Missnöjd 

3 = Ganska missnöjd 

4 = Vet inte, har ingen åsikt 

5 = Ganska nöjd 

6 = Nöjd 

7 = Väldigt nöjd 

 

Ange hur nöjd du är med kvaliteten på... 

 
 

Var god vänd blad   

 1 2 3 4 5 6 7 

Information kring mina framsteg i 

mitt jobb 

 

       

Information kring nyheter som rör 

personalen 

 

       

Information om organisationens 

policy och mål 

 

       

Information om vad som krävs för 

att utföra mitt arbete 

 

       

Information om förmåner och lön        

Information kring hur mina 

ansträngningar i arbetet jämförs 

med andra 

 

       

Information kring hur jag blir 

bedömd 

 

       

Erkännandet av mina prestationer        

Information kring hur problem i 

mitt arbete hanteras 

 

       

I vilken utsträckning chefer 

känner till och förstår problem 

som medarbetare möter i arbetet 
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Del 3. Kommunikationen på xx fortsättning... 
Nedan listas ett antal påståenden om xx interna kommunikation. Visa i vilken utsträckning du 

anser att påståendena stämmer. Skalan går från 1 till 7 där: 

1 = Mycket liten utsträckning 

2 = Liten utsträckning 

3 = Ganska liten utsträckning 

4 = Vet inte, har ingen åsikt 

5 = Ganska stor utsträckning 

6 = Stor utsträckning 

7 = Mycket stor utsträckning 
 

I vilken utsträckning anser du att... 
 1 2 3 4 5 6 7 

Min chef lyssnar och ger mig 

uppmärksamhet 

 

       

Min chef ger vägledning för att lösa 

jobbrelaterade problem 

 

       

Min chef litar på mig        

Min chef är öppen för idéer        

Mängden med handledning är tillräcklig        

Kommunikationen i organisationen 

motiverar och stimulerar engagemang till 

att uppnå organisationens mål 

 

       

Kommunikationsförmågan hos personer 

inom min organisation är goda 

 

       

Organisationens kommunikation får mig 

att identifiera mig med den, eller känna 

mig som en viktig del i organisationen 

 

       

Jag får, i tid, ta del av information som är 

nödvändig för att utföra mitt arbete 

 

       

Konflikter hanteras på ett lämpligt sätt 

genom rätt kommunikationskanaler 

       

 

 Var god vänd blad  
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Del 4. xx som arbetsgivare 
Nedan listas ett antal frågor om xx löften och åtaganden gentemot dig som anställd. Ta 

ställning till både om löftet har givits och om det har hållits. Skalan får från 1 till 6 där: 

1 = Nej, inget löfte eller åtagande har gjorts  

2 = Ja, men löftet har inte hållits 

3 = Ja, men löftet har bara hållits i liten utsträckning  

4 = Ja, löftet har hållits ungefär till hälften 

5 = Ja, löftet har hållits i stor utsträckning 

6 = Ja, löftet har hållits helt 

 Har xx lovat eller åtagit sig... 
 1 2 3 4 5 6 

Att se till att du har intressant arbete?       

Att ansvara för att du har relativ 

anställningstrygghet? 

      

Att se till att du har rimlig lön för det arbete du 

utför? 

      

Att erbjuda arbete som innebär en utmaning för 

dig? 

      

Att tillåta dig att delta i beslutsfattande?       

Att erbjuda dig karriärmöjligheter?       

Att skapa en trevlig stämning på arbetsplatsen?       

Att försäkra sig om att anställda behandlas rättvist 

av chefer och arbetsledare? 

 

      

Flexibilitet när det gäller att arbetet ska passa ihop 

med andra livsroller? 

 

      

Att erbjuda möjligheter att arbeta tillsammans på 

ett trevligt sätt? 

 

      

Att ge dig möjlighet att växa och utvecklas i 

arbetet? 

      

Att erbjuda en säker och trygg arbetsmiljö?       

Att förbättra dina framtida möjligheter på 

arbetsmarknaden? 

 

      

Att erbjuda en arbetsmiljö fri från våld och 

trakasserier? 

 

      

Att hjälpa dig klara av problem du möter utanför 

arbetsplatsen? 
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Var god vänd blad  

 

Har din chef någonsin frågat dig om vad du har för förhoppningar eller förväntningar 

inför framtiden? 

 Ja 

 

 Nej 

 

 Har ingen uppfattning 

Hur ofta har du personlig kommunikation med din chef? 

 Mindre än en gång i månaden 

 

 En gång i månaden 

 

 Två till fyra gånger i månaden 

 

 Fem till sju gånger i månaden 

 

 Fler än åtta gånger i månaden 

 

 

 

Tack för ditt deltagande!  
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Bilaga 2 

 

 

Hej!   

Vi är två studenter på Personal- och Arbetslivsprogrammet vid 

Högskolan i Gävle. Vi håller på att genomföra vårt examensarbete och söker nu 

deltagare till vår undersökning.   

Studien syftar till att ta fram kunskap om vilken del av den interna kommunikationen 

som har störst betydelse för hur förväntningar på arbetsgivare upplevs. Den riktar sig 

till medarbetare på xx som inte har en ledande befattning. Deltagandet innebär att 

besvara en webbenkät bestående av fyra delar och förväntas ta cirka 5-10 minuter att 

besvara. Deltagandet är frivilligt och du har rätt att avbryta när du vill. Dina svar 

kommer att hanteras anonymt och endast presenteras i samlad form. Uppgifterna 

behandlas konfidentiellt och kommer bara användas för forskningsändamål. Resultatet 

från enkäten kommer att ingå i vår uppsats som xx kommer att få ta del av. 

Examensarbetet kommer att publiceras i DiVA- som är en databas för 

studentuppsatser.   

Länk till webbenkäten: https://goo.gl/forms/9KwwYfNZ5NIbP9kV2  

Kontakta gärna någon av undertecknade om du har frågor.  

My Bergdahl och Josephine Snäll 

e-post: xx  

tel: xx  

Handledare: Linda Langeborg, tel: xx, e-post: xx  

  

Med Vänliga Hälsningar,  

My Bergdahl & Josephine Snäll  

Studenter vid Personal- och arbetslivsprogrammet, Högskolan i Gävle  

https://goo.gl/forms/9KwwYfNZ5NIbP9kV2
https://goo.gl/forms/9KwwYfNZ5NIbP9kV2
https://goo.gl/forms/9KwwYfNZ5NIbP9kV2

