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Sammanfattning  

Något som anglosaxisk forskning har uppmärksammat i mycket större utsträckning än svensk 

forskning, är så kallade osynliga kontrakt. I Sverige har man stor tillit till sina arbetstagare 

och många inom handelsbranschen är anslutna till handelsavtalet, vilket skapar ett skyddsnät 

för både arbetstagare och arbetsgivare. Detta har gjort att de skriftliga anställningskontrakten i 

Sverige inte är så informationsrika och man specificerar endast det viktigaste såsom lön, 

anställningsform och semesterersättning. Det ger i sin tur utrymme för - och blir till viss del 

en nödvändighet - att arbetstagarna själva fyller i luckorna i anställningskontraktet med de 

mer osynliga och fram för allt oskrivna förväntningar, vilket är det som det osynliga 

kontraktet fångar upp. Problematiken med det osynliga kontraktet är att det sällan uttalas 

tydligt och konkret, vilket kan leda till missförstånd och dubbla budskap på arbetsplatser. I 

handelsyrket har man en bred roll och förväntningar som innefattar allt från att vara 

hantverkare till säljare - som en utav våra respondenter beskriver sin roll. Därmed kan det 

finnas en anledning till att skapa medvetenhet kring betydelsen av väl kommunicerade och 

därmed mer synliga osynliga kontrakt. Syftet med denna studie är att jämföra arbetstagares 

och arbetsgivares förväntningar på arbetsplatsen utöver det som står i anställningskontraktet. 

Frågeställningarna uppsatsen ämnar besvara handlar om (1) förväntningar som finns parterna 

emellan, (2) vad som händer vi kontraktsbrott och (3) hur kommunikation kan förbättra 

osynliga kontrakt. För att besvara uppsatsens syfte och frågeställning har vi utformat en 

kvalitativ komparativ studie av den svenska handelsbranschen. Genomförandet baseras på 

semistrukturerade intervjuer med säljare och chefer från olika företag och butiker. Resultatet 

visar att förväntningarna skiljer sig åt i vissa områden, exempelvis gällande tillgänglighet och 

hur man ser på anställningsrelationer. Brustna osynliga kontrakt visar sig leda till förändrade 

inställningar till arbetet och i två fall till tankar om uppsägning. Detta skulle, enligt 

respondenterna, kunna undvikas genom goda relationer som grundas i tydlig och öppen 

kommunikation på arbetsplatsen.  

Nyckelord 

Osynligt kontrakt, Anställningskontrakt, Handelsbranschen, Kommunikation, Förväntningar, 

Arbetsgivare, Arbetstagare, Relationer, Löften, Kontraktsbrott 
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Inledning  

När man anställs som butikssäljare får man ett anställningskontrakt som specificerar ett visst 

antal timmar, lön och semester. I samband med detta kan man även få ett muntligt löfte om att 

man kan få arbeta utöver dessa timmar, men inget är garanterat. Idag har cirka 80 procent av 

de med en tidsbegränsad anställning ett kontrakt som innebär att de blir inkallade vid behov 

och per timme, samtidigt som många tillsvidareanställda har få kontrakterade timmar och de 

förväntas också att rycka ut vid behov. Det ställer höga krav på att man som arbetstagare inom 

handelsbranschen förväntas att vara flexibel och tillgänglig. Något som kan skapa osäkerhet, 

stress och oro om framtiden (Berggren, 2016.). I mötet mellan arbetstagare och arbetsgivare 

skapas, utöver det skriftliga anställningskontraktet, ett osynligt kontrakt som består av löften 

och förväntningar om anställningen. Om det uppstår skillnader i vad som förväntas eller om 

dessa förväntningar inte uppfylls, kan det leda till konsekvenser som missnöje, kortare 

anställningar och hög personalomsättning. (Isaksson 2001). Syftet med ett 

anställningskontrakt är att undvika missförstånd på arbetsplatsen, dock kan ett otydligt 

kontrakt som inte specificerat förväntningar leda till motsatt effekt (Rousseau, 1995).  

 

Vi har valt att undersöka betydelsen av det osynliga kontraktet i den svenska 

handelsbranschen eftersom att branschen befinner sig i en förändringsfas. Den stora 

förändringen är att e-handeln har ökat, vilket har gjort att handeln har flyttats från butikerna 

till internet. År 2015 uppgick e-handeln till 50,1 miljarder kronor och stod för 7 % av hela 

detaljhandelns försäljning. Den ökade e-handeln bidrar med att konsumenterna handlar på ett 

annat sätt och har numera andra behov, vilket leder till att handelsyrket har förändras samt 

behovet av personal (Rosenström, 2016). Idag har endast 29 procent av arbetstagare en 

tillsvidareanställning på heltid. Resterande procent har antingen en visstidsanställning 

och/eller arbetar deltid (Berggren, 2016.). I sin tur är den viktigaste konkurrensfördelen som 

en fysisk butik har gentemot en e-butik personalens service som helt saknas på internet. Det är 

därför avgörande för dagens butikschefer att skapa attraktiva arbetsplatser trots det att man 

inte kan erbjuda heltidstjänster med fasta tider. Vi anser att det är ett viktigt område att 

undersöka för att kunna förstå hur det påverkar arbetstagare i handelsyrket och undersöka om 

ett mer uttalat osynligt kontrakt kan motverka negativa effekter av ofrivilliga visstids- och 

deltidsanställningar.  



 

 2 

Syfte och frågeställning  

Syftet med denna studie är att jämföra arbetstagares och arbetsgivares förväntningar på 

arbetsplatsen utöver det som står i anställningskontraktet. Utifrån syftet har följande 

frågeställningar utformats: 

 

1. Vilka förväntningar har arbetsgivare och arbetstagare gentemot varandra och hur 

skiljer de sig?  

2. Vad har ett brutet osynligt kontrakt för betydelse för de anställda?  

3. Vad kan ett tydligt kommunicerat osynligt kontrakt bidra med på arbetsplatsen?  

Avgränsning   

Tidigare forskning om det osynliga kontraktet har genererat en mängd olika uppfattningar om 

vad som utgör osynliga kontrakt och därmed skapat olika varianter. För att underlätta 

analysen har vi valt att diskutera det osynliga kontraktet i sin helhet istället för att gå in på 

djupet om de olika varianterna av det. Vi har även förenklat studien genom att sammanslå 

begrepp hämtade från teorin och den tidigare forskningen under gemensamma teman. 

Exempelvis så diskuteras löften och kontraktsbrott under samma tema då dessa har visat sig 

hänga ihop med varandra. Studien har avgränsats till åtta butiker inom handelsbranschen och 

därmed kommer resultatet inte kunna generaliseras till branschen utan enbart till de 

undersökta butikerna. Eftersom urvalet är begränsat och har stor variationsbredd när det kom 

till ålder så kommer inte eventuella åldersskillnader att undersökas i det osynliga kontraktet. 

Något annat som inte kommer att undersökas i denna studie är eventuella könsskillnader. 

Däremot skulle dessa skillnader vara intressanta för framtida forskning.  

Disposition  

Uppsatsen inleds med avsnitt om teori och tidigare forskning där vi redovisar olika teorier om 

det osynliga kontraktet. I tidigare forskning ges en översiktlig bild av forskning som finns 

inom området. Därefter redogörs och motiveras valet av metod som har använts vid 

utformandet av studien. I det följande resultatavsnittet presenteras resultatet utifrån studiens 

syfte och frågeställning för att sedan avsluta med en diskussion av det framkomna resultatet. 
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Teori och tidigare forskning 

Osynliga kontrakt 

En anställning har två olika sidor, en formell och en informell sida. Den formella sidan 

representeras genom nedskrivna anställningskontrakt medan den osynliga sidan handlar om 

vardagliga relationer på arbetsplatsen (Isaksson, 2001: 175). Dessa relationer präglas av tillit, 

löften, förväntningar och hur villkor tolkas (Isaksson, 2001: 183). Rättigheter och 

skyldigheter regleras inte bara i det nedskrivna anställningskontraktet utan även genom 

osynliga överenskommelser som skapas under anställningens gång, vilket kan vara 

förväntningar och löften som påverkar det dagliga samspelet på arbetsplatsen. Utveckling och 

förändringar på arbetsmarknaden kan leda till att även förväntningar mellan arbetsgivare och 

arbetstagare förändras. En sådan förändring kan vara att det idag inte sker uppsägningar som 

endast en konsekvens av lågkonjunktur i landet. Utan det har istället blivit mer vanligt med 

personalneddragningar och omorganiseringar för att dra ner på kostnaderna. Det innebär att 

anställningsformerna har förändrats och antalet tidsbegränsade anställningar har ökat 

(Isaksson, 2001: 176). Vilket i sin tur påverkar förväntningar och relationerna på 

arbetsplatsen.  

 

Begreppet om så kallade ”psykologiska kontrakt” myntades av Argyris på 60-talet, där han 

beskrev kontraktet som en oskriven överenskommelse mellan individen och organisationen 

(Isaksson, 2001:177). Inom psykologisk forskning benämner forskare denna 

överenskommelse just som ”psykologiska kontrakt” medan den svenska sociologen 

Zetterberg (1983) kallar samma typ av kontrakt “det osynliga kontraktet”. Eftersom vår 

uppsats har en sociologisk utgångspunkt har vi även valt att kalla det för osynliga kontrakt. 

Det osynliga kontraktet beskrivs som osynliga band och överenskommelser om icke-

materiella ting mellan arbetsgivare och arbetstagare. Det är baserat på tolkningar och 

upplevelser från arbetsgivare och arbetstagare samt vilka förväntningar de har på deras 

relation. De behöver varken vara uttalade eller medvetna regler (Isaksson, 2001:177). Det kan 

exempelvis vara outtalade löften om löneförhöjning, karriärmöjligheter, attityd, trivsel eller 

tillgänglighet. (Isaksson, 2001:177). Det kan även tillkomma andra, tysta antaganden om, 

”lojalitet, förtroende, utvecklingsmöjligheter, hänsynstagande när man har svåra personliga 

bekymmer, öppen kommunikation, tillgängliga överordnade, bra arbetsgemenskap” 
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(Zetterberg et al. 1983: 152). Enligt Rousseau (1990) handlar det osynliga kontraktet om 

förväntningar om framtida beteenden från arbetsgivaren. Dessa förväntningar följs sedan av 

ett ömsesidigt beteende från arbetstagaren som sedan anpassar sin prestation därefter 

(Rousseau, 1990: 389). 

Uppkomsten av osynliga kontrakt   

I mötet när ett anställningskontrakt signeras av arbetstagare och arbetsgivare kommer parterna 

överens om de formella bitarna i anställningen. Dock utelämnas viktiga element som också 

har betydelse för anställningen som parterna själva fyller i med sina förväntningar och 

upplevelser (Rousseau, 1995: 1). Förväntningar behöver inte vara uttalade eller 

kommunicerade på ett tydligt sätt utan de skapas kontinuerligt och ofta omedvetet. I mötet 

skapas ett mönster av förväntningar om framtida beteenden i relationen mellan de berörda 

parterna (Rousseau, 1990: 390). På samma sätt bidrar dessa osynliga kontrakt till att 

arbetstagaren frivilligt beter sig på ett visst sätt och presterar i tron om att arbetsgivaren har 

vissa skyldigheter tillbaka (Rousseau, 1990: 390, 1995:6). Denna process beskriver Rousseau 

(1995) nedan i figur 1. 

 
 

Figur 1. Hur ett osynligt kontrakt skapas.  

 

Utformandet av det osynliga kontraktet börjar med att man skapa ett meddelande. Det innebär 

att kontraktet formas genom mötet mellan två individer, där externa meddelanden och sociala 

koder delas från organisationen. Det kan exempelvis vara information som arbetstagaren har 

läst i annonsen eller fått tagit del av vid anställningsintervjun (Rousseau, 1995: 36-39). Efter 

detta tolkar individen dessa meddelanden och formar den nya informationen till löften och 

förväntningar, vilket kallas kodning. För att dessa meddelanden ska uppfattas som trovärdiga, 

är det viktigt att det finns ett konstant informationsflöde från organisationen. Detta gör att 
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individen börjar tro på meddelandet och accepterar informationen (Rousseau, 1995: 40-43). 

När informationen har accepterats av individen gör denne ett individuellt bedömande. Det 

innebär att man tolkar informationen utefter sin egen världsbild. Informationen kommer 

därför att tolkas olika beroende på individens erfarenheter och syn på världen. Det innebär att 

samma situationer kan tolkas både som positiv och negativ av olika individer på arbetsplatsen 

(Rousseau, 1995: 43-44). I nästa stadie reflekterar individen över vilket beslut som ska tas 

beroende på löften gjorda av dem själva och organisationen, vilket kallas avkodning. 

Beteendet kommer att påverkas utifrån löften och förväntningar från sig själv och andra. 

Individen handlar efter det man har blivit lovad och lever upp till det som förväntas av en. Ett 

exempel på det kan vara att man är lojal till sin arbetsgivare trots andra attraktiva erbjudanden 

(Rousseau, 1995: 44-46). Avkodning påverkas även av sociala signaler. Sociala signaler 

handlar om sociala faktorer som individen utsätts för under sin anställning. Exempelvis 

kommunikation mellan medarbetare som information om normer och kultur på arbetsplatsen 

(Rousseau, 1995: 40).   

 

Det osynliga kontraktet kan variera beroende på anställningsform. Forskning har visat att 

individer med tidsbegränsade anställningar har kontrakt som främst består av materiellt utbyte 

så som lön och erfarenhet, medan individer som är fast anställda har mer relationella inslag i 

kontraktet (Isaksson, 2001: 190). Därmed kan ökade förväntningar från arbetsgivaren leda till 

att fast anställda upplever en högre motivation och lojalitet jämfört med de tillfälligt anställda. 

Samtidigt kan detta även leda till ökad press för arbetstagare som är fast anställda (Isaksson, 

2001: 192), vilket betyder att det kan finnas både fördelar och nackdelar för arbetstagaren 

baserat på anställningsform samt individens specifika förväntningar och upplevelser om sin 

anställning (Isaksson, 2001: 193).  

 

En medveten användning av det osynliga kontraktet, har visat sig ha betydande och positiv 

inverkan på resultatet inom organisationen. Detta genom att man kan se att anställdas 

prestation, lojalitet, tillit, motivation, välmående och arbetsrelation har påverkats positivt av 

goda osynliga kontrakt (Guest & Conway, 2002: 33). Genom kommunikation, bedömning av 

kontraktsbrott samt uppföljning av det osynliga kontraktet kan man förklara skillnader i det 

osynliga kontraktets inverkan på organisationer (Guest & Conway, 2002: 34). Conway och 

Briner (2005) menar att ett tydligt och effektivt kommunicerat osynligt kontrakt har en positiv 

inverkan på organisationens verksamhet.  
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Löften och kontraktsbrott    

Det osynliga kontraktet är baserat på löften. För att man ska tro och förlita sig på löften krävs 

överenskommelse mellan de involverade parterna (Rousseau, 1995: 16). Enligt Rousseau 

(1995) finns det två olika typer av löften. Den första typen av löften är garantier, vilket är när 

man har uttryckt fakta kring anställningen. Detta kan exempelvis vara att det står i 

anställningskontraktet att arbetstagaren ska arbeta 40 timmar i veckan, vilken 

anställningsform man har eller vilka arbetsuppgifter man förväntas utföra. Den andra typen av 

löften är när arbetsgivaren kommunicerat löften om framtiden i form av karriärmöjligheter 

och befordran. De skriftliga anställningskontrakten är begränsade eftersom det är svårt att ta 

hänsyn till varje individ och förutspå hur framtiden kommer att se ut i organisationen. Därmed 

är det in princip omöjligt att ge fullständig information om detta i anställningskontraktet 

(Rousseau, 1995: 1). Av den anledningen krävs det att båda måste tro på löften trots att allt 

inte är självklart och nedskrivet. Löften behöver inte vara det som arbetsgivaren avser med 

anställningen, utan vad arbetstagare tror om hens anställning (Rousseau, 1995: 16). Om ena 

parten upplever att ett löfte inte hålls, kan det skapa negativa konsekvenser i förhållandet 

mellan arbetsgivaren och arbetstagaren (Rousseau, 1995: 17). 

 

I en anställningsprocess är det vanligtvis fler parter inblandade, dessa kan vara rekryterare, 

chefer, kollegor och ledning. Tillsammans så skapar man ett anställningskontrakt och 

förväntningar på den framtida anställningen (Rousseau, 1995: 114). I processen skapas det 

löften vilket i sin tur kan leda till kontraktsbrott om bilden av företaget och förväntningar inte 

stämmer överens med vad som kommunicerats vid anställnings början. Den som har det 

huvudsakliga ansvaret vid anställningens början är rekryteraren. Rekryteraren har som uppgift 

att skapa en attraktiv tjänst samtidigt som denne ska kommunicera en bild av företaget. 

Konsekvensen av det kan vara att det skapas löften och förväntningar på anställningen som 

parterna inte kan hålla. Det kan i sin tur skapa dubbla budskap från chefen som kommunicerar 

en sak men gör en annan (Rousseau, 1995: 114-115).  

 

När det osynliga kontraktet bryts, sker det ett så kallat kontraktsbrott. Ett kontraktsbrott sker i 

samband med att någon utav de inblandade parterna inte lever upp till de skyldigheter som 

man upplever finns inom kontraktet. Detta grundar sig i att det finns skillnader i hur man 

upplever saker och därmed även kontraktets innehåll. Så hur en individ tolkar sitt kontrakt, 

kommer även att påverka hur denne upplever ett kontraktsbrott (Rousseau, 1995: 112). 
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Konsekvenserna av ett kontraktsbrott kan leda till att relationen mellan arbetstagare och 

arbetsgivare avslutas, att överenskommelsen åtgärdas, att någon av parterna blir passiv eller 

att man medvetet agerar på ett sätt som förstör för företaget (Rousseau, 1995: 135-136). När 

ett kontraktsbrott har skett, kommer tilliten att minska mellan parterna. Det i sin tur kommer 

att leda till minskad motivation och att man inte vill investera lika mycket i varandra. Enligt 

Isaksson och Bellaahg (2005) kan brustna osynliga kontrakt ge stora konsekvenser som lägre 

arbetstillfredsställelse och lojalitet, samt en högre personalomsättning. Kontraktsbrott är mer 

troligt att uppstå i sämre relationer jämfört med bra relationer. En bra relation består av daglig 

kommunikation, uppoffring och investering i relationen från båda parterna. Medan sämre 

relationer har en historia av tidigare konflikter, låg tillit, social distans och man värdesätter 

varandra olika mycket (Rousseau, 1995: 133). Detta kan bero på att man i bra relationer har 

en bättre kommunikation och tillit till varandra vilket skapar tydlighet (Rousseau, 1995: 133). 

Detta betyder att synen på kontrakt kommer att tolkas olika beroende på relation mellan 

arbetsgivare och arbetstagare. Om arbetstagaren uppfattar en orättvisa i form av att någon 

annan behandlats annorlunda ökar risken till ett upplevt kontraktsbrott (Rousseau, 1995: 128). 

 

Forskning visar att många arbetstagare väljer att stanna på arbetsplatsen trots ett upplevt 

kontraktsbrott (Rousseau, 1995: 139). Att arbetstagare väljer att avsluta sin anställning är 

mest sannolikt att hända i anställningar som till stor del består av ekonomiskt utbyte 

(Rousseau, 1995: 135). I en studie gjord av Robinson och Rousseau (1994) fann de att mer än 

hälften av respondenterna upplevt att deras arbetsgivare brutit mot sitt osynliga kontrakt. 

Forskarna kom fram till att kontraktsbrott påverkar de anställdas tillfredsställelse och 

företagets personalomsättning negativt (Robinson & Rousseau, 1994: 252). Trots det angav 

52 % av arbetstagare som upplevt ett kontraktsbrott att de valt att stanna i företaget, vilket 

innebär att ett kontraktsbrott inte nödvändigtvis behöver leda till uppsägning (Robinson & 

Rousseau, 1994: 254). Arbetstagaren syn på karriärism påverkade delvis synen på 

kontraktsbrott. En vilja av karriärism minskade upplevda kontraktsbrott i resultat till högre 

förtroende för arbetsgivaren. Medan karriärism i samband med övriga faktorer inte påverkade 

upplevda kontraktsbrott (Robinson & Rousseau, 1994: 254). 

Kommunikation  

För att tydliggöra det osynliga kontraktet kan man använda sig av kommunikation som ett 

verktyg (Guest & Conway, 2002: 33).  Den kommunikationen som visade sig vara mest 

effektiv för att motverka kontraktsbrott var arbetsrelaterad- och rekryteringsrelaterad 
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kommunikation (Guest & Conway, 2002: 33). Enligt Conway och Briner (2005) kan man 

koppla detta till att man lyckas kommunicera rätt bild av företaget under anställningen och 

därmed skapat förväntningar hos parterna som överensstämmer med varandra och med 

verkligheten. Rousseau (1995) menar också att bristande kommunikation är en vanlig 

anledning till att en individ upplever ett kontraktsbrott, än att det har skett ett ”faktiskt 

kontraktsbrott” på arbetsplatsen. En annan anledning till att man upplevt ett kontraktsbrott är 

att kontrakt skapas och förändras hela tiden, vilket gör att även löften förändras och upphävs 

(Rousseau, 1995: 112). Isaksson och Bellaagh (2005) menar att de osynliga kontrakten 

påverkas mer av förändringar på arbetsplatsen jämfört med det nedskrivna 

anställningskontraktet. Många arbetstagare anser att sina anställningsförhållanden har 

förändrats under anställningens gång, samtidigt som både individen och organisationer hela 

tiden utvecklas och bildar nya behov (Rousseau, 1995: 152). Därmed kan det krävas 

återkommande samtal om osynliga kontrakt och förväntningar för att uppdatera och anpassa 

kontraktet efter nya situationer.  

Tidigare forskning  

I detta avsnitt redogörs tidigare forskning på ämnet om osynliga kontrakt som kartlägger hur 

forskningsläget ser ut i dagsläget. Det finns en överskådlig mängd forskning på det osynliga 

kontraktet inom den svenska handelsbranschen. Ofta undersöks och jämförs flera branscher 

där handelsbranschen ingår. Det saknas även kvalitativa studier om det osynliga kontraktet, 

vilket gör att vår kvalitativa studie kan bidra med en mer djupgående insyn hur individer 

uppfattar sitt kontrakt och dess konsekvenser. Den forskning som vi har kunnat hitta handlar 

till stor del om kopplingen mellan anställningsform och osynliga kontrakt. Eftersom 

anställningar inom handelsbranschen till stor del består av osäkra deltids– och 

timanställningar anser vi att frågan om anställningsform och dess påverkan på osynliga 

kontrakt är relevant för våra frågeställningar. Det kan även hjälpa oss att första den svenska 

handelsbranschen och hur det osynliga kontraktet påverkas. Vi har därför valt att fokusera på 

tidigare forskning som befattar sig med frågan hur osäkra anställningskontrakt påverkar det 

osynliga kontraktet.  

Anställningens påverkan på osynliga kontrakt 

Det finns tidigare forskning som talar både för och emot faktumet att det kan finnas skillnader 

i det osynliga kontraktets betydelse för tillsvidareanställda och tillfälligt anställda. Guest och 
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Conway (1998) fann exempelvis att det osynliga kontraktet var fördelaktigare för de tillfälligt 

anställda jämfört med de fast anställda. Medan andra studier gjorda av Claes et al. (2002) och 

McDonald och Makin (2000) inte fann några skillnader i kontraktet baserat på 

anställningsform (Guest, Isaksson, & De Witte, 2010).  

 

Enligt Isaksson et al. (2003) upplever tillfälligt anställda en högre osäkerhet om sin 

anställning och en lägre möjlighet till en tillsvidaretjänst i framtiden. De tillfälligt anställda 

angav även att de har färre förväntningar på sin arbetsgivare att de inte kan påverka viktiga 

beslut som berör organisationen. (Isaksson et al. 2003: 21). Det finns även en skillnad i 

skyldigheter, då fler tillfälligt anställda upplever att de inte har fullföljt sina skyldigheter 

gentemot arbetsgivaren i samma utsträckning som övriga anställningsformer. De tillfälligt 

anställda upplever att arbetsgivaren inte har fullföljt hens skyldigheter gentemot sig själv 

(Isaksson et al. 2003: 29). Trots det anger tillfälligt anställda att löften fullföljs på 

arbetsplatsen i större utsträckning samt att arbetsbelastningen är något lägre mot 

tillsvidareanställda (Isaksson & Bellaahg, 2005: 21,17) Tillskillnad från tillfälligt anställda 

visar tidigare forskning att tillsvidareanställda uppvisar mer engagemang och att de är mindre 

benägna att sluta (Isaksson et al. 2003:21). Arbetstagare med tillsvidareanställning upplever 

dock en högre arbetsbelastning men också en högre uppfattad självständighet jämfört med 

övriga grupper.  

 

Tillsvidareanställda har också visat sig ha signifikant högre förväntningar på sin arbetsgivare 

och sig själva samt högre förväntningar om att kunna påverka viktiga beslut som berör 

organisationen jämfört med övriga grupper (Isaksson et al. 2003:20). Känslor av 

tillfredsställelse över sitt arbete visar sig vara relativt högt för båda anställningsformerna 

(Isaksson et al. 2003: 21). Tillsvidareanställda upplever att arbetsgivaren uppfyller sina 

åtaganden i mindre grad, vilket har en negativ effekt på välbefinnandet (Isaksson et al. 2003: 

23). Enligt Isaksson (2005) har däremot anställningskontraktet har inte några effekter på 

anställdas hälsa och välbefinnande (Isaksson & Bellaahg, 2005: 17), utöver sjukfrånvaro som 

är något högre för tillsvidareanställda (Isaksson et al. 2003: 19). Detta stärks av den tidigare 

forskning som också säger att det inte finns några betydande skillnader mellan 

anställningsformer gällande arbetstillfredsställelse och välmående hos de svenska 

arbetstagarna (Cuyper et al. 2008: 31-32).  
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Rousseau (1990) menar att det inte enbart är anställningsformen som kan påverka det osynliga 

kontraktet, utan även individens syn på sin egen anställning. Arbetstagare som ser sin 

anställning som långsiktig upplever att dem är mer bundna till relationella förpliktelserna 

jämfört med arbetstagare som endast ser sin anställning som ett steg i karriären. Det osynliga 

kontraktet uppfattas därför olika av arbetstagare beroende på hur de ser på sin anställning 

(Rousseau, 1990). Detta kan förklara varför tillsvidareanställda har större förväntningar samt 

upplever fler förpliktelser jämfört med tillfälligt anställda som enligt Isaksson et al. (2003) 

känner större osäkerhet gällande sin anställning (Isaksson et al. 2003: 20-21). Trots att 

anställningen uppfattas som kortsiktig och baseras på ett ekonomiskt utbyte, så visar tidigare 

forskning att relationen med arbetsgivaren kan minska de negativa effekterna av en 

tidsbegränsad anställning (Philipp & Lopez, 2013: 311). En arbetstagare som uppfattar sin 

relation till sin arbetsgivare som stadig och långsiktig, är mer benägna att engagera sig i 

organisationens verksamhet (Philipp & Lopez, 2013: 309). Uppfattningen av ett rättvist 

ledarskap kan också öka ansvarstagandet och prestationen hos arbetstagaren. Ett 

anställningsförhållande som enbart baseras på ett ekonomiskt utbyte kan öka benägenheten att 

sluta samt minska viljan att prestera, oberoende på anställningsform (Philipp & Lopez, 2013: 

311-312).  

 

I motsats till den hittills diskuterade forskning fann Conway och Briner (2002) att arbetstagare 

som arbetar deltid har en mer positiv attityd till välbefinnande och arbetsnöjdhet samt en lägre 

avsikt att vilja sluta, jämfört med heltidsanställda. Arbetstagare som arbetade deltid visade 

dock på lägre känslomässigt engagemang och färre åtaganden. Samt en minskad vilja att 

främja organisationens mål (Conway & Briner, 2002: 288). Timanställda och arbetstagare 

som är anställda per dag anger att de fullföljt sina skyldigheter samt att arbetsgivaren fullföljt 

sina skyldigheter i större utsträckning jämfört med de övriga anställningsformerna. (Isaksson 

et al. 2003: 29). Förändringar inom det osynliga kontraktet har visat sig ge större 

konsekvenser i känslomässigt välbefinnande för arbetstagare som arbetade heltid jämfört med 

deltidsanställda. Skillnader i välbefinnande, arbetstillfredsställelse och vilja att sluta kan bero 

på att arbetstagarna upplever att det osynliga kontraktet uppfyllts eller inte. Tillfälligt 

anställda har ett smalare osynligt kontrakt med färre förväntningar, lägre ömsesidigt 

engagemang och mindre fokus på de materiella delarna (Conway & Briner, 2002: 293, 295; 

Isaksson et al. 2003: 21). Deltidsanställda kan därför uppleva att deras kontrakt uppfylls i 

större utsträckning jämfört med heltidsanställda. Detta eftersom att innehållet är mindre 
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sannolikt att brytas eftersom att investeringarna och engagemanget är lägre i relationen. 

(Conway & Briner, 2002: 293, 295).  

 

Isaksson och Bellaahg (2005) menar att ett mindre omfattande osynligt kontrakt med färre 

löften och åtaganden är lättare att följa. Man kan se att det finns en mindre benägenhet att 

bryta det osynliga kontraktet när man är tillfälligt anställd, då en större andel av de tillfälligt 

anställda anger att löften fullföljs på arbetsplatsen (Isaksson & Bellaahg, 2005: 21). Det kan 

därför finnas positiva aspekter med en tillfällig anställning som kan kompensera osäkerheten i 

anställningsformen (Cuyper et al. 2008: 42). De positiva aspekterna kan vara att arbetstagarna 

upplever arbetslivsbalans och arbetslivserfarenhet. Tillskillnad mot tillsvidareanställda som 

kan kännas sig bundna i sin anställning, uppleva en större övervakning samt reducerade 

möjligheter i samband med tjänsten. Eftersom att kontraktet är smalare för tillfälligt anställda 

så anpassar arbetstagaren sina förväntningar efter både sin nuvarande- och tidigare situation. 

Om en arbetstagare exempelvis varit arbetslös innan, kan individen uppskatta sin tjänst som 

positiv oberoende av vilken anställningsform. Detta kan förklaras av den tidigare forskningen 

som visar på en mer jämlik känsla av arbetssäkerhet hos samtliga anställningsformer (Cuyper 

et al. 2008: 42). Sammantaget visar den tidigare forskningen att det kan finnas skillnader i det 

osynliga kontraktet som påverkas av anställningsformen.  

Osynliga kontrakt i den svenska handelsbranschen 

Hans Zetterberg el al. (1983) var en av de första i Sverige som skrev om de osynliga 

kontrakten och beskrev betydelsen av dem som följande: ”De informella banden och 

överenskommelserna ingjuter liv i det formella kontraktets livlösa strukturer. De förvandlar 

ett osynligt ömsesidigt åtagande till psykologisk verklighet” (Zetterberg el al, 1983: 152). 

Zetterbergs studie kan beskrivas som en mer övergripande bild av vilka förväntningar 

arbetstagare och arbetsgivare har på varandra på 80-talet. Eftersom hans studie inte var 

fokuserad på handelsbranschen och dessutom är – med dagens mått mätt – gammal kommer 

vi här med inte gå in närmare på den studien. Som nämnt ovan visade Isaksson och Bellaahg 

(2005) att tillsvidareanställda är mer nöjda med sitt val av arbete samt anställningskontrakt 

jämfört med tidsbegränsat anställda. I den svenska handelsbranschen finns det cirka en 

tredjedel större andel tillfälligt anställda, jämfört med övriga branscher. Resultatet som 

Isaksson & Bellaahg (2005) kom fram till i sin studie var att arbetstagare inom 

handelsbranschen är nöjda med sitt anställningskontrakt och arbetsplatsen, dock inte med 

själva yrket (Isaksson & Bellaahg, 2005: 15). Enligt forskarna beror detta på att handelsyrket 
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är många ungdomars första arbete, vilket betyder att majoriteten är medvetna om att de vill 

byta arbetsplats men framförallt yrke i framtiden. När man har jämfört handelsbranschen med 

industri och utbildningssektorn, angav arbetstagare inom handelsbranschen att de upplever 

störst otrygghet. Detta kan bero på att handelsbranschen har störst andel anställda med 

tidsbegränsade anställningsformer (Isaksson & Bellaahg, 2005: 16-17). 

 

Forskningen visade att anställda inom handelsbranschen uppgav att de har fler rättigheter som 

till exempel trygg arbetsmiljö, trevlig stämning och möjligheten att arbeta med andra på ett 

trevligt sätt (Isaksson & Bellaahg, 2005: 18). Arbetstagarna inom handelsbranschen uppgav 

även att de har fler skyldigheter i form av att komma i tid, respektera regler och att vara en bra 

medlem i gruppen än anställda i övriga sektorer (Isaksson & Bellaahg, 2005: 19-20). De 

visade sig även uppleva olika typer av löften från arbetsgivaren (Isaksson & Bellaahg, 2005: 

18). Krav om att prestera i arbetet upplevdes däremot som lägre i handelsbranschen jämfört 

med utbildningssektorn och livsmedelsindustrin (Isaksson & Bellaahg, 2005: 18-19). I en 

pilotstudie gjord av Isaksson et al (2003) visade det sig att handelsanställda i Sverige upplever 

en högre tillit, känsla av rättvisa och förtroende till sina arbetsgivare jämfört med de som är 

anställda tillfälligt genom en arbetsförmedling. Detta är ett resultat som utmärker Sverige 

jämfört med andra Europeiska länder (Isaksson et al. 2003:17). 

Reflektion och summering av tidigare forskning  

Sammanfattningsvis visar tidigare forskning att tidsbegränsade anställda oftast har ett smalare 

osynligt kontrakt. Detta kopplas till att det finns en skillnad i hur man uppfattar sina 

skyldigheter som arbetstagare, en kortare anställning är relaterad till lägre skyldigheter och ett 

smalare osynligt kontrakt. Forskning visar således att anställningsformen kan vara av 

betydelse för det osynliga kontraktet, det behöver dock inte vara givet i alla situationer utan 

det kan även finnas andra bakomliggande orsaker med anställningen som påverkar det 

osynliga kontraktet. Eftersom majoriteten av tidigare forskning är baserad på kvantitativa 

studier finns det kunskapsbrister gällande mer djupgående reflektioner, upplevelser och 

förväntningar på individnivå, vilket vi är intresserade av i denna studie. Detta har gjort att 

tidigare forskning har varit svårtolkat utifrån våra frågeställningar. Majoriteten av tidigare 

forskning har gjorts utomlands och det är därför svårt att koppla forskningen till Sveriges 

arbetsmarknad.  
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Metod och data 

Val av metod  

Syfte med denna studie är att jämföra arbetstagares och arbetsgivares förväntningar på 

arbetsplatsen utöver det som står i anställningskontraktet samt hur man kommunicerar detta 

inom företaget. Eftersom att vi vill skapa en större och djupare förståelse för enskilda 

individers subjektiva upplevelser så har vi valt att göra en kvalitativ studie framför en 

kvantitativ studie med en mer statistik syn (Aspers, 2011: 14). Detta på grund av att vi då kan 

gå in på detaljer och känslor kring förväntningar vilket är svårt att göra i en kvantitativ studie. 

Vi har valt intervjuer framför deltagande observationer eftersom det i grunden handlar om hur 

något abstrakt kommuniceras både muntligt och skriftligt samt medvetet och omedvetet. Att 

enbart utgå från deltagande observation hade inte låtit oss komma åt detta, eftersom 

observationerna hade grundat sig i våra tolkningar istället för respondenternas upplevelse 

(Ahrne & Svensson, 2015: 53; Aspers, 2011: 111). Vi har valt att utgå ifrån en komparativ 

studie som forskningsdesign eftersom vi har valt att jämföra säljares och chefers perspektiv 

med varandra. Denna forskningsdesign är speciellt bra för att undersöka hur olika perspektiv 

både skiljer sig åt och liknar varandra (Bryman, 2011: 83).  

 

Anledningen till att vi har valt att undersöka osynliga kontrakt är vårt intresse för området 

som har grundat sig i våra egna tidigare erfarenheter inom handelsbranschen och 

förväntningarna som finns i branschen. Vid uppsatsens början formulerades ett syfte och 

frågeställning. Syftet och frågeställningen utformades utifrån vårt intresse till ämnet och med 

hjälp av den teoretiska ansatsen. Därmed hade vi en deduktiv ingång i vår datainsamling för 

att sedan övergå till ett induktivt förhållningssätt när vi analyserade resultatet och en induktiv 

och deduktiv ansats har därmed kombinerats. Efter avslutad studie blev samtliga deltagare 

erbjudna att ta del av resultatet. Då vi har sett att majoriteten av den tidigare forskningen är 

genomförd med kvantitativa metoder, så anser vi att vår uppsats kan komplettera den 

omfattande kvantitativa kunskapen med nya infallsvinklar genom vår kvalitativa metod.  
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Urval och datainsamling  

Datainsamlingsmetoden vi har valt är semistrukturerade intervjuer. Det vill säga att vi utgår 

ifrån frågor som vi strukturerat upp under förbestämda teman som har baserats på vår 

teoretiska ansats (Aspers, 2011: 143). Det ger respondenterna en möjlighet att svara öppet 

samtidigt som vi kan ställa följdfrågor och förtydliga frågor som respondenten uppfattar som 

otydliga (Ahrne & Svensson, 2015: 38, 45). Urvalet i denna studie består av 8 respondenter, 

varav hälften av respondenterna är säljare och hälften är chefer. Respondenterna är 

verksamma inom fem företag respektive åtta butiker inom handelsbranschen och är endast 

kvinnor. Respondenterna är i åldrarna 20 till 60 år och har varit verksamma inom företagen 

från 1 år upp till 29 år. Urvalet utgörs av företag som verkar inom handelsbranschen i Sverige 

och populationen är dess anställda. Samtliga respondenterna kommer från olika butiker inom 

företagen, därmed finns det inga parter som har en direkt relation till varandra. Anledningen 

till att vi har valt att studera individer inom olika företag och butiker är för att få en 

övergripande bild av det osynliga kontraktets betydelse och undersöka huruvida det 

förekommer några skillnader inom branschen. För att få ett så representativt urval som möjligt 

och undersöka om det finns några skillnader så ville vi nå ut till både heltidsanställda och 

deltidsanställda i olika åldrar med olika erfarenheter samt roller inom företagen.  

 

Genom att använda oss av ett snöbollsurval fick vi tillgång till våra respondenter. Vi fick först 

kännedom om en person som hade tidigare erfarenheter och information om ämnet. I samband 

med att vi intervjuade denna person frågade vi om namn på andra personer som skulle kunna 

ge ytterligare information och synpunkter om ämnet (Ahrne & Svensson, 2015: 41).  Då vi 

hade ett bortfall på två personer fick vi ersätta dessa respondenter med respondenter från ett 

nytt snöbollsurval. Anledningen till att vi valde att använda oss av denna urvalsmetod, var i 

syfte att få tillgång till respondenter som har tidigare erfarenheter av ämnet och därmed mer 

utförliga och genomtänkta svar. Respondenterna kontaktades med en intervjuförfrågan via 

samtal och mejl där vi delade information om uppsatsens syfte, intervjuns beräknade 

tidslängd, att det var frivilligt deltagande samt att man var garanterad anonymitet. Vi 

informerade även att intervjuerna skulle spelas in i syfte för transkribering i efterhand. Vi fick 

snabb respons och kunde därför boka in intervjuer utan påminnelser. Vi började med att utgå 

ifrån en deduktiv ansats där vi strukturerade upp våra intervjufrågor utifrån tre förutbestämda 

teman; Förväntningar på säljare, förväntningar på chefer samt löften och kontraktsbrott. Dessa 

tre teman har vi grundat på vår teori och tidigare forskning om det osynliga kontraktet 
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(Aspers, 2011: 143). Intervjuerna varade mellan 30-60 minuter och skedde under dagtid på 

offentliga platser i närheten av respondenternas butik där vi bjöd på frukost, lunch eller fika. 

Vi valde att genomföra personliga semistrukturerade intervjuer med öppna frågor då detta 

underlättar för utförligare och öppna svar samt ger respondenterna möjlighet att reflektera 

(Aspers, 2011: 143). Inledningsvis ställdes allmänna frågor om bakgrund och yrkesliv. Senare 

diskuterades förväntningar på säljaren, förväntningar på chefen samt hur man ser på löften 

och kontraktsbrott inom butiken. Vi avslutade intervjuerna med att ställa frågor om 

respondenternas framtid för att undersöka hur det osynliga kontraktet har påverkat deras syn 

på framtiden inom organisationen. Efter två intervjuer upptäckte vi att vi behövde förtydliga 

vissa frågor i intervjuguiden, vilket gjorde att vi behövde kontakta de två första 

respondenterna för att ställa kompletterande frågor. Vi valde att göra detta via telefon för att 

kunna få snabba och effektiva svar. Samtliga intervjuer spelades in och transkriberades 

(Ahrne & Svensson, 2015: 50, 51). Materialet avidentifierades (Ahrne & Svensson, 2015:52) 

och det inledande analysarbetet påbörjades.  

 

Återkoppling till urvalet skedde genom ett tackmail som vi skickade till samtliga respondenter 

där de även blev tillfrågade om de ville ta del av resultatet. Avslutningsvis sammanställde vi 

resultatet av intervjuerna utifrån teman där vi utgick ifrån säljarens och chefens perspektiv. 

Detta i syfte att skapa en övergripande bild av det slutgiltiga resultatet från intervjuerna samt 

kunna göra en jämförelse mellan perspektiven. Efter att vi sammanställt vårt datamaterial 

övergick vi till en induktiv ansats där vi kunde identifiera två nya teman som tillkommit under 

intervjuernas gång: Det osynliga kontraktets utformning och kommunikation av det osynliga 

kontraktet. För att styrka vårt resultat så inkluderade vi även citat från respondenterna under 

varje tema.  

Problematisering av forskarrollen och det empiriska materialet   

Eftersom urvalet är litet i förhållande till handelsbranschen i Sverige, så kan man inte 

generalisera resultatet till hela handelsbranschen (Ahrne & Svensson, 2015: 42). Samtidigt är 

variationsbredden på företag och respondenter stor, vilket gör att denna undersökning 

fortfarande ger oss en god insikt i hur man ser på osynliga kontrakt inom handelsbranschen 

utifrån chefens och säljarens perspektiv. Vid fler intervjuer och bättre könsfördelning inom 

urvalet skulle man kunna se om det finns skillnader mellan könen samt jämföra butiker som är 

verksamma inom samma företag och företagen emellan. För att jämföra vad ett enskilt 

osynligt kontrakt har för betydelse hade vi istället kunnat intervjua säljare och chefer från 
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samma butik. Det hade kunnat synliggöra andra skillnader som finns på en specifik 

arbetsplats. Man skulle även kunna ta in ledningens perspektiv på det osynliga kontraktet och 

sedan göra en jämförelse med de butiksanställdas perspektiv. Resultatet man sedan får fram 

skulle man i sin tur kunna jämföra med andra företag inom handelsbranschen samt om det har 

en betydelse om man är ansluten till handelsavtalet eller inte.  

 

Något som påverkat vår forskarroll är vår förförståelse och egna erfarenheter av 

handelsbranschen. Detta kan ha präglat intervjuerna och följdfrågorna vi ställt till 

respondenterna. Det kan i sin tur ha påverkat insamling och analysen av datamaterialet 

samtidigt som det kan ha bidragit till en ökad insikt av förväntningar som kan finnas inom 

branschen (Aspers, 2011: 38). Trots att vi har försökt att hålla avstånd till vår förförståelse så 

har det varit svårt att undgå. Vi ser dock att vår egen inblick och erfarenhet har varit till vår 

fördel under studiens gång. Något som är problematiskt med att använda sig av intervjuer som 

datainsamlingsmetod, är att det finns en risk att respondenter säger en sak men gör en annan i 

verkligheten. Därför skulle en kombination av intervjuer och observationer vara att föredra 

(Ahrne & Svensson, 2015:53). Samtliga intervjuer har genomförts på offentliga platser i 

närheten av respondenternas arbetsplatser. Platserna valdes i syfte att intervjun skulle kunna 

hållas under deras arbetsdag med syfte att underlätta för samtliga deltagare. Däremot kan det 

ha medfört att respondenterna känt sig iakttagna av andra och därmed upplevt att dem inte 

kunde eller ville tala helt fritt. Dem kan även ha blivit distraherade av saker som skett 

runtomkring och därmed kommit av sig från vad dem hade tänkt svara. Inspelningen kan även 

störas av buller i omgivningen (Ahrne & Svensson, 2015: 43).  

 

En risk med att använda sig av snöbollsurval är att de intervjuade personerna känner varandra 

sedan tidigare och kan därmed ha liknande erfarenheter och attityder om ämnet, vilket kan 

resultera i att det insamlade materialet inte blir tillräckligt allsidigt (Ahrne & Svensson, 2015: 

41). Dock har vi inte upplevt det i denna studie då individerna har varit så pass olika trots att 

vissa har en relation till varandra. En annan brist i urvalet är att vi endast inkluderat en 

respondent med tidsbegränsad anställning, när tidigare forskning inom handelsbranschen 

tyder på att det även finns en skillnad i det osynliga kontraktet för tidsbestämda anställningar. 

Det hade därmed varit intressant att inkludera fler respondenter med olika anställningsformer 

än tillsvidareanställda. Eftersom tidigare forskning även tyder på att det osynliga kontraktet 

har betydelse i mötet mellan två personer hade det varit intressant att jämföra säljare och 

chefer på samma arbetsplats.  



 

 17 

Analysprocessen 

Efter vi färdigställd transkriberingen av samtliga intervjuer valde vi att läsa igenom och koda 

materialet direkt därefter, för att inte gå miste om detaljer som det annars finns en risk att 

glömma. Vi började kodningen med att gå igenom materialet övergripande för att bekanta oss 

med resultatet, vilket även kallas öppen kodning (Aspers, 2011: 169). Genom att göra detta 

kunde vi uppmärksamma återkommande ämnen och begrepp som blev våra första koder. Från 

dessa koder kunde vi utläsa underliggande koder som vi grundar våra teman i och applicerade 

på materialet (Aspers, 2011: 169). För att skapa ordning och tydlighet utformades ett 

kodningsschema som vi sedan använde för att koda rad-för-rad och genom detta blev 

kodningen mer fokuserad (Aspers, 2011: 172). Vi började kodningen med ett mer induktivt 

förhållningssätt. Sedan övergick vi till ett deduktivt förhållningssätt när vi uppmärksammade 

nya koder som visade sig ha en betydelse för respondenterna som vi i sin tur kopplade till 

teorin och den tidigare forskningen. Vi har därmed använt oss av en kombination av en 

induktiv och deduktiv analys längs analysen, för att analysera och koppla empirin med teorin.  

Etik 

Etiska aspekter är viktigt att ta hänsyn till när man samlar in eget empiriskt material. När vi 

kontaktade respondenterna via mejl och telefon informerade vi om uppsatsens syfte, att det 

var frivilligt deltagande samt att man var garanterad anonymitet. Denna information delades 

återigen vid intervjutillfället och vi presenterade även Vetenskapsrådets (2002) 

forskningsetiska principer gällande informationskravet, samtyckeskravet, 

konfidentialitetskravet och nyttjandekravet (Vetenskapsrådet, 2002: 6). Därefter gav samtliga 

respondenter sitt samtycke för intervjuerna (Vetenskapsrådet, 2002: 10). För att garantera 

respondenternas anonymitet använder vi fingerade namn. Vi har även valt att avidentifiera 

information om organisationen. Enligt personuppgiftslagen har vi raderat intervjumaterialet 

efter transkribering och inte sparat några personuppgifter. Konfidentialitetskravet har varit 

särskilt viktigt för oss för att säkerställa våra respondenters anonymitet vid frågor om deras 

arbetstagare respektive arbetsgivare (Ahrne & Svensson, 2015:52). Det kan vara känslig 

information som ska vara omöjligt för utomstående att komma åt (Vetenskapsrådet 2002: 

12).   
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Resultat 

Synliga gentemot osynliga kontrakt på 

arbetsplatsen 

För att få en förståelse för betydelsen av det osynliga kontraktet på arbetsplatsen så började vi 

med att fråga säljare och chefer vad som ingick i det nedskrivna anställningskontraktet. 

Samtliga säljare poängterar att de inte minns exakt vad som står i det faktiska 

anställningskontraktet samt att viss information om anställningen saknas. Det som 

framkommer i det nedskrivna anställningskontraktet är lön, antal timmar, datum på 

anställningen samt en underskrift från säljaren och chefen. Detta kopplar vi till att det ger de 

olika parterna utrymme till att själva fylla i tomrummen med förväntningar och löften om sin 

anställning.  
 

”Kontraktet är i princip ett blankt papper med en liten signatur på” - Säljare 3  

”Men det stod väl typ lön, från vilket datum man anställdes, tillsvidareanställd. Sen stod det också att jag vad 
anställd 50 %, men jag jobbar typ mer än det” - Säljare 4 
  

 

Samtliga chefer anger att det nedskrivna anställningskontraktet innehåller anställningsform, 

lön, bankuppgifter, branschvana samt semestervillkor. De två chefer som arbetar i företag där 

man använder en befattningsbeskrivning som bilaga utöver anställningskontraktet tolkar det 

på olika sätt. Chef 3 upplever att befattningsbeskrivningen ingår i anställningskontraktet och 

är något som ska följas ordagrant av säljaren. Medan chef 4 upplever 

befattningsbeskrivningen som ett verktyg för att förtydliga förväntningar på arbetsplatsen, 

snarare än ett krav som måste följas. Vi ser därmed att man använder sig av en 

befattningsbeskrivning för att det inte är självklart för alla vad som förväntas, även om 

mycket är underförstått enligt cheferna. Säljare 1 tolkar befattningsbeskrivningen som en del 

av anställningskontraktet och som ett formellt krav snarare än förtydligande av förväntningar 

från företagets sida. Säljare 1 och chef 3 delar därmed synsätt på befattningsbeskrivningen, 

trots att dem inte arbetar i samma butik.  

 

Samtliga säljare och chefer anger att det finns förväntningar på dem som inte är nedskrivna i 

anställningskontraktet. Det finns dock delade meningar om det skulle finnas en fördel i att ha 

dessa förväntningar nedskrivna i anställningskontraktet. Hälften av säljarna menar att det kan 
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bidra till stress. Detta då dem upplever att det ställs högre krav när förväntningarna är 

nedskrivna jämfört med om de endast är kommunicerade muntligt. Vi kopplar detta till teorin 

om att ökade förväntningar från arbetsgivaren kan påverka välmåendet. Resterande hälft av 

säljare menar istället att det kan skapa en tydlighet att ha förväntningar nedskrivet i 

anställningskontraktet, då parterna tolkar saker och ting olika. Vi kan därmed se att det är 

individuellt om man ser nedskrivna förväntningar som något positivt eller negativt. Vi kan 

återigen koppla detta till teorin om att det osynliga kontraktet tolkas subjektivt och 

individuellt utifrån ens egen världsbild.  
 

“Det kanske blir mer tydligt vad som gäller... Jag tänker också att det kan skapa mer stress och press på en som 
säljare när det står specifikt vad som förväntas av dig” - Säljare 2 
 

“Ja för att skapa tydlighet. Även fast lite saker står nedskrivet ganska generellt vad som förväntas så är det 
såklart olika från person till person hur man tolkar det” - Säljare 1   
 

Samtliga chefer anser i sin tur att det kan finnas ett syfte att ha förväntningar nedskrivna för 

att minska missförstånd och konflikter samt att kunna referera till anställningskontraktet om 

en konflikt skulle uppstå. Vi tolkar det som att det även kan bero på ledarstil och hur man 

väljer att kommunicera sina förväntningar på sina anställda. Chef 3 poängterar däremot att det 

finns svårigheter med att ha förväntningar nedskrivet. Detta då hon anser att det kan vara svårt 

att sammanställa förväntningarna och sedan uppfylla dessa både som chef och säljare.  
 

“Så att de inte har förväntningar på mig som inte är rimliga. Också för att jag inte ska gå runt och ha dåligt 
samvete för att jag tror att jag borde ge mer eller ger för mycket” - Chef 4 
 

Vi tolkar det som att det finns en önskan från både chefer och säljare att det ska vara 

nedskrivet i anställningskontraktet vilka förväntningar som finns på dem, men det finns även 

en problematik med det.  

Förväntningar på butikssäljare  

Utifrån butikssäljares perspektiv 

Det finns förväntningar på arbetsplatsen som inte är nedskrivna eller kommunicerade, vilket 

kan skapa svårigheter för individerna att uppfatta vilka dessa förväntningar är. Förväntningar 

som samtliga säljare upplever finns från deras chef är att de ska prestera, hantera stress, ta 

egna beslut, kunna prioritera, ta mycket ansvar samt vara tillgängliga vid ledighet. En 

förväntning som säljarna poängterar extra mycket är att dem ska vara flexibla och tillgängliga. 

Om ens chef skickar ut ett sms upplever säljarna att de förväntas svara omgående, trots att 
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erfarenheten har visat att allt ifrån 15 minuter upp till en timme är accepterat av deras chef. 

Säljarna menar att detta inte har kommunicerats och det står inte nedskrivet någonstans.  
 

”Asså inom en halvtimme, tjugo minuter, en kvart kanske. Det ska vara snabba puckar. Man ska kunna vara 
flexibel… Det kan gälla att man ska komma in och jobba inom en timme. Jag har alltid, alltid, alltid ställt upp 
och så, det är liksom så att ha snabba puckar” - Säljare 3 

 

”Nej det har aldrig kommunicerats till mig vad jag vet, bara att jag känner att jag måste svara så fort jag kan 
om chefen hör av sig” - Säljare 2 
 

Vi tolkar det som att det är underförstått att säljare svarar så snabbt som möjligt oavsett om de 

är lediga eller inte. Vi kan även koppla det till att det är känt inom handelsbranschen att det 

ställs höga krav på att vara flexibel och tillgänglig. Av den anledningen kan många säljare 

vara medvetna om vilka krav som ställs redan vid anställningens start. Något som är märkbart 

är att samtliga säljare är anställda på deltid. Det är något som vi kopplar till att det kan finnas 

förväntningar från chefen till säljare att de ska kunna och vilja ta extrapass utöver sina 

ordinarie timmar. Säljare 1 anger däremot att hon ställer upp extra för att inte skapa dålig 

stämning i gruppen.  
 

“Det blir ju såklart dålig stämning när någon aldrig vill ställa upp, tillexempel när man är sjuk och en person 
aldrig vill ställa upp, trots det att man själv hoppat in när det krisat. Så det finns nog en viss förväntan om att 
man ska kunna ställa upp för andra kollegor och även andra butiker. Om en blir sjuk så är det inte som att det 
löser sig ändå utan vi är väldigt sårbara” - Säljare 1.  
 

Samtliga säljare anger att förväntningarna är höga på dem, dock anser majoriteten att 

förväntningarna är rimligt höga. Vi kopplar detta till den tidigare forskningen om att 

deltidsanställda upplever att förväntningar i det osynliga kontraktet uppfylls i större 

utsträckning, jämfört med om man är heltidsanställd. Det kan förklara varför säljarna anser att 

de höga kraven på flexibilitet och tillgänglighet är rimliga.  

 

“Nej. I så fall i början, för jag hade aldrig jobbat i butik. Då tyckte jag att det var typ för högt kanske, för i 
början kan man inte alls lika mycket. Men idag tycker jag att det är rimligt ” - Säljare 4 
 

Säljare 2 som har arbetat längst utav säljarna och har sett en framtid i företaget, upplever 

däremot att det ställs orimligt höga krav på henne. Detta i samband med att det skett en 

omorganisering på arbetsplatsen. Vi kopplar detta till den tidigare forskning om att 

arbetstagare som ser sin anställning som långsiktig upplever fler förväntningar och krav, 

vilket påverkar deras välbefinnande i form av stress. Vi kan härmed se att förändringar på 

arbetsplatsen påverkar förväntningarna, vilket överensstämmer med vår teori om det osynliga 

kontraktet.   
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”Ja det har ju varit det på senaste eftersom att det förändras mycket saker i butiken. Många ordinarie personer 
har slutat och jag står själv kvar i butiken och samtidigt har jag inte fått lära mig allt eftersom att jag inte 
jobbar heltid. Jag känner en stor press på mig hur jag ska hinna lära mig något och samtidigt kunna lära ut 
andra. Samtidigt finns det ingen tid för mig att lära mig heller eftersom att det är så mycket nytt hela tiden”  
- Säljare 2 

Utifrån butikschefens perspektiv 

Förväntningar som säljare upplever på sig själv behöver inte överensstämma med chefers 

förväntningar. Förväntningarna som samtliga chefer har på sina säljare är att de ska vara 

flexibla, göra sitt bästa, vara serviceinriktad, komma med egna idéer och ha en passion. Den 

förväntningen som samtliga chefer la mest vikt i är passion. Med motiveringen att det inte är 

något man kan lära ut utan den måste finnas hos säljaren. 

 

”Passion är det viktigaste, för det kan man aldrig skapa hos någon det måste finnas. För det kan man aldrig 
skapa hos någon. Vi som jobbar med försäljning är sjukt beroende av varje kund så passionen måste finnas.  Det 
går inte att motivera någon till att känna passion till varorna utan det måste finnas hos individen” - Chef 2 
 

Vidare ser vi en koppling mellan förväntningar och relationer på arbetsplatsen. Samtliga 

chefer anger att de har en bra och formell relation till sina säljare. De poängterar vikten med 

att ha en formell och professionell relation till sina säljare för att skapa en distans mellan 

arbete och privatliv.  

 

“Sen kanske jag inte pratar så mycket om mitt eget privatliv men jag visar med mitt eget sätt att när man jobbar 
så jobbar man, jag tycker det är jättesvårt att vara kompis med sina säljare. Då kan det skära sig lite i butiken 
när det gäller vissa formella saker och skapa dålig stämning” - Chef 2  

 

“Här är den väldigt bra. Vänskaplig men inte privat” - Chef 4 
 

Samtidigt är samtliga chefer benägna att behålla en god relation till sina säljare. Enligt 

tidigare forskning kan en stark relation till ens chef skapa en högre prestation hos säljarna och 

öka deras benägenhet att stanna kvar på arbetsplatsen. Genom detta kan vi se att det finns en 

motivation hos chefer till att skapa en god relation till ens säljare.  

 

När det kommer till tillgänglighet skiljer sig förväntningarna på säljarna mellan cheferna. Om 

en chef skickar ut ett sms till sina säljare upplever cheferna att de förväntar sig ett svar allt 

ifrån omgående till inom en dag. Cheferna anser att de har kommunicerat hur snabbt man 

förväntar sig ett svar av säljarna men att det inte står nedskrivet i anställningskontraktet.  

 

”Ja det har jag sagt när jag började, att jag vill att de ska svara så snabbt de kan, det kan jag även skriva i 
sms:et om jag skickar ut ett pass via sms” - Chef 2 
 

”Det framgår inte i något avtal... Men när det är bråttom brukar jag skriva att jag behöver hjälp så fort som 
möjligt. Och då förväntar jag mig ett svar inom en kvart! Men då har jag talat om att det är brådis och då kan 
jag liksom inte stå och vänta i två timmar” - Chef 4 
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Förväntningar på butikschefer  

Utifrån butikschefens perspektiv 

På samma sätt som det finns förväntningar på säljare, så finns det förväntningar på chefer.  

Förväntningar som samtliga chefer upplever finns från deras säljare är att de ska vara 

tillgängliga, kunna svara på frågor, utbilda samt vara en förebild i form av att dem ska vara 

den bästa säljaren i butiken. Tillgänglighet är den förväntning som även här har förekommit 

mest i alla intervjuer. Samtliga chefer upplever att kravet på tillgänglighet har påverkat dem 

negativt i form av frustration och känsla av otillräcklighet.  
 

“De har väldigt höga förväntningar om att jag ska vara tillgänglig jämt, när jag är ledig, sena kvällar, när jag 
är sjuk. Verkligen jämt. Det är verkligen inte bra” - Chef 2 
 

Enligt majoriteten av cheferna så grundar det sig i att dem inte har kommunicerat sina 

förväntningar till säljarna kring tillgänglighet vid anställningens början. Det har gjort att 

cheferna i fråga kommunicerar det till sina säljare idag och påpekar att det har gett resultat. 

 

“Det har jag i efterhand kommunicerat om att jag inte vill. Att mig ringer ni bara om det är en riktigt dyr 
försäljning som ni måste lösa och det har ju kommit fram. Jag märker ju skillnaden nu, när jag har en helt ny 
tjej, som jobbade första gången helt själv i lördags. Hon ringde inte mig. För att för henne fanns det inte på 
kartan” - Chef 3 
 

Dock poängterar chef 4 att förväntningar skiljer sig mellan säljarna, att vissa förstår och 

respekterar deras lediga tid.  

 

”Alltså en del förväntar sig att man ska vara tillgängliga sju dagar i veckan men en del förstår att jag också har 
ett privatliv utan det får ske under arbetstid. Det är väldigt olika ” - Chef 4 
 

Samtliga chefer anser att de dagliga förväntningarna på dem i dagsläget är rimliga. Däremot 

när det kommer till tillgänglighet anser samtliga att förväntningarna är något höga trots 

kommunikation av ämnet. Cheferna anger att de påverkas av säljarnas förväntningar.  

 

“Jag försöker ju ändra saker som inte funkar osv. Jag vill ju även att de ska trivas i butiken så självklart 
påverkas jag av säljarnas förväntningar” - Chef 2 
 

Utifrån butikssäljarnas perspektiv  

Precis som chefer har förväntningar på sina säljare, så har även säljare förväntningar på sina 

chefer. Förväntningar som samtliga säljarna har på sin chef är att hen ska vara tillgänglig, 

lyhörd, positiv, professionell, vänlig och intresserad. Säljarna förväntar sig att chefen ska ha 

en balans mellan att vara en vän och en chef. Säljare 3 anser att hennes chef får betalt för att 
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finnas tillgänglig hela tiden. Medan säljare 1 anger att hon inte vill störa sin chef på helgen 

eller kvällar.   

 

”De får betalt för att vara tillgängliga 24/7, vid alla tillfällen och lägen jag vill” - Säljare 3 
 

Hälften av säljarna anser sig ha en dålig relation till sin chef, vilket grundas i att man inte känt 

varandra så länge samt dålig kommunikation. De övriga som anser sig ha en bra relation till 

sin chef och upplever relationen som vänskaplig samtidigt som chefen vågar säga till.  

 

“Jag tycker vi har en väldigt vänskaplig relation, jag tycker om henne väldigt mycket. Jag kan prata om 
personliga saker med henne och jag tycker att hon är en bra chef som kan ta avstånd och våga säga till”  
- Säljare 1 
 

“Hon har inte frågat mig en enda gång om min familj eller vilka dem är. Eftersom att vi är så få som jobbar så 
tycker jag att det är viktigt att man har en bra relation. Just nu känns det väldigt opersonligt och det tycker inte 
jag känns nå bra alls” - Säljare 2  
 

Vi kan koppla det till teorin om att en god relation till sin chef kan förebygga kontraktsbrott. 

På så sätt att man har en god kommunikation och större tillit till varandra i bra relationer.  

 

Samtliga säljare förväntar sig också att deras chefer ska stötta, peppa och ge feedback. 

Däremot anser säljarna att dem själva inte skulle ge feedback till sina chefer, eftersom att det 

kan leda till dålig stämning. Vi har därmed sett att det finns en rädsla bland säljarna som gör 

att de inte vågar uttrycka sig om vad de förväntar sig utav sin chef.  
 

“Nej, jag har inte sagt någonting för att jag vågar liksom inte” - Säljare 3 

Löften och kontraktsbrott  

Utifrån butikssäljarnas perspektiv 

Löften och förväntningar uppkommer redan i det första personliga mötet mellan arbetsgivare 

och arbetstagare. Säljare 4 som inte ser någon framtid i butiken, anger att hon inte fått några 

löften och är inte intresserad av det. Medan de resterande säljare anger att de har fått löften 

om utbildningsmöjligheter, karriärmöjligheter samt mer avancerade arbetsuppgifter.  
 

”Alla butikschefer ska ha en så kallad andra man, då har jag blivit lovad den rollen” - Säljare 1 

 

Vi kan se skillnader i hur man ser på löften beroende på om säljaren ser en framtid i företaget 

eller inte. Detta går i linje med tidigare forskning om att löften tolkas olika beroende på 

säljarnas förväntningar och inställning till anställningen. Som tidigare nämnts så angav säljare 
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2 att hon upplevt en förändring i sin anställning vid en omorganisering. Hennes nuvarande 

chef lever inte upp till hennes förväntningar om en vänskaplig relation och ett visat intresse. 

Av den anledningen överväger säljare 2 att säga upp sig. Vi ser att det tyder på att det skett ett 

kontraktsbrott.  
 

”Just nu ser jag inte riktigt mig själv på företag X. Jag har sökt lite andra jobb eftersom att så många har slutat”  

- Säljare 2 

 

Enligt säljarna så har löften som gjorts ännu inte uppfyllts. Det har påverkat säljare 3 negativt 

som även hon överväger att säga upp sig. Medan de andra två säljarna som har fått löften 

förväntar sig att det kommer uppfyllas inom en snar framtid och har därmed inte påverkats 

negativt. Det kan vi koppla till teorin kontraktsbrott.  
 

“Ja såklart det påverkar mig. När jag började på företaget gav de mig massa förväntningar. Att jag kunde bli 
butikschef jättesnabbt, att jag kunde växa och följa med på inköp. Växa inom företaget, men efter 2 års slit, efter 
att ha legat i toppen på säljstatistiken, så gav det mig ingenting. Det försämrade mig som person liksom. Jag 
tappade tron på mig själv totalt eftersom jag inte fick något utav det, fast jag kämpade så hårt som jag gjorde”  
- Säljare 3 
 

Majoriteten av säljare anser att de varken fick en sann bild av företaget eller företagets 

förväntningar vid kontraktsskrivningen. Säljare 1 anser att hon fick en sann bild av företaget 

men inte av förväntningarna.  
 

”Nej alltså de gav mig ingenting utav det de lovade” - Säljare 3 

“Det är mer krav än vad man kanske tror. Så det behövs tydlighet där. Förväntningarna var inte riktigt 
solklara” - Säljare 1  
 

Vi kan se tecken på att det skapats en annan bild av yrket vid kontraktsskrivningen. I värsta 

fall har detta lett till att säljarna har förändrat sin syn om sin framtid i företaget och överväger 

att säga upp sig, vilket vi återigen kan koppla till teorin om kontraktsbrott. Vårt resultat visar 

att kontraktsbrott har en påverkan på säljarna, vilket kan motsäga vår teori om att ett 

kontraktsbrott inte nödvändigtvis leder till en uppsägning.  

Utifrån butikschefens perspektiv 

Cheferna anser tillskillnad från säljarna att de kommunicerar en sann bild av företaget och de 

förväntningar som finns på säljaren vid kontraktsskrivningen. Samtliga chefer anger att det 

nedskrivna kontraktet inte räcker till utan man kompletterar med en befattningsbeskrivning 

eller kommunikation kring anställningen för att skapa större förståelse för säljaren. Samtliga 

chefer belyser svårigheten att ta över en butik och dess anställda som man själv inte anställt. 

När nya förväntningar då kommunicerats har det bidragit till dålig stämning på arbetsplatsen.  
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“Jag skriver alltid ut alla papper, alla krav och även berättar om mina förväntningar. För det finns så mycket 
som inte är nedskrivet och som kan feltolkas eller missas så jag försöker vara så tydlig jag kan. Men det är svårt 
ibland när jag själv inte anställt personen och jag kommer in som ny butikschef med andra förväntningar än den 
butikschefen innan” - Chef 2 
 

Samtliga chefer anser att de inte gett några löften till deras säljare om karriärmöjligheter och 

trevlig stämning. Däremot anser cheferna att de gett löften om utbildning, semester och 

schemaläggning med vetskapen att det är löften som kan hållas. Samtliga chefer menar att de 

inte vill lova något som de inte kan hålla då deras trovärdighet minskar och de får besvikna 

säljare.  
 

“Så nej jag lovar aldrig något som jag inte kan hålla, då skulle jag själv bli mycket besviken om det var 
tvärtom… man får vara lite mänsklig där och erkänna att det inte är alltid kul på jobbet snarare än att lova det” 
- Chef 1 
 

I situationer där säljaren i sin tur inte levt upp till chefens förväntningar, anger samtliga chefer 

att de valt att agera i form av att utbilda personalen mer, ha ett specifikt möte med säljaren 

eller meddela detta på ett kommande utvecklingssamtal. Chef 2 anger att hon har delat ut en 

varning för att påminna säljaren om hens skyldigheter som står i anställningskontraktet. 

Chefen i fråga synliggör även problematiken med ett smalt anställningskontrakt. Vi ser här en 

koppling att kontraktsbrott inte nödvändigtvis behöver leda till uppsägning.  
 

“Det är inte som en varning utan en påminnelse om vad som står i ens avtal och vad man har för skyldigheter. 
Sen står det inte så jättemycket om det i själva avtalet heller så det är inte alltid man kan påvisa på något ur 
avtalet fast man vet att säljaren gjort fel” - Chef 2  

Kommunikation av det osynliga kontraktet  

Kommunikation kan ha en påverkan på det osynliga kontraktet. Samtliga säljare och chefer 

anser att generella förväntningar kommuniceras dagligen via mejl och en gruppchatt. Under 

intervjuernas gång har det synliggjorts att det finns rutiner kring hur man kommunicerar 

förväntningar inom företagen. Samtliga respondenter har angett att det finns rutiner på att 

utvecklingssamtal ska ske en gång per år, där specifika förväntningar på säljaren ska 

kommuniceras.  
 

“Vi har även utvecklingssamtal, jag har inte haft mitt ännu men jag ska ha det nästa vecka. Då kommer vi gå 
igenom ett formulär som man ska fylla i vilken nivå man utför vissa arbetsuppgifter och sen kommer min chef 
göra samma sak och så går vi igenom det tillsammans” - Säljare 1 
 

Samtliga chefer påpekar även att dem har rutiner på kommunikation i form av dagliga samtal 

med säljaren i butiken, veckovisa uppdateringar via schemasystem samt utbildningar och 
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möten under året. Vi ser däremot att rutinerna inte alltid följs utifrån säljarnas perspektiv. Vi 

kan därför se tecken på att det finns brister i kommunikationen. Samtliga säljare upplever att 

bristande kommunikation uppstår under perioder när det är mycket att göra i butiken. Enligt 

samtliga säljare tas förväntningar om klädsel, tillgänglighet och ansvar för givet och 

kommuniceras inte.  
 

“Det är nästan något som man fått lära sig i efterhand genom andra kollegor. Det är konstigt egentligen man 
har nog aldrig fått höra det så tydligt som man kanske borde” - Säljare 2  
 

“Ja alltså det är mycket man får komma på själv och som man får märka eftersom. Det är även olika beroende 
på vilken butik man jobbar i och vilken butikschef det är” - Säljare 1 
 

Samtidigt som cheferna anser att de har kommunicerat sina förväntningar till sina säljare så 

anger hälften av cheferna att dem upplever att säljarna inte är medvetna om vad som 

förväntas. Enligt cheferna så grundar det sig i moralen hos säljaren samt en otillräcklig 

upplärning från chefens sida. Vi ser återigen att det finns brister i kommunikationen. 
 

“Vissa saker som jag anser som självklart tar jag inte upp, exempelvis “du ska inte sno” det förstår vissa att det 
är självklart medan andra kan svara att de inte visste för det har inte du tagit upp typ. För vissa kommer med en 
annan typ av moral där allt inte är lika självklart. Så vissa är nog inte medvetna” - Chef 2 
 
På samma sätt upplever samtliga säljare att deras chefer inte är helt medvetna om deras 

förväntningar. Detta kan vi koppla till att det som tidigare nämnts saknas en kommunikation 

och feedback från säljaren till chefen. Vi kan även se att en bristande kommunikation leder till 

att cheferna sänder ut dubbla signaler till säljarna trots medvetenhet, framförallt gällande 

tillgänglighet.  

 

”Det där är en jättestor diskussion. Det finns ju inget som säger i deras avtal att de ska svara när de är lediga. 
Där handlar det om den personens moral mot företaget. Vi får ju inte enligt facket eller enligt handels begära att 
du ska vara tillgänglig 24/7. Du ska kunna stänga av din WhatsApp och gå in på den samma dag som du jobbar. 
Samtidigt som vi förväntar oss att folk ska svara i WhatsApppgruppen. Och det motsätter varandra. Så vi kan 
inte förvänta oss att säljarna ska svara. Sen så önskar man ju att dem kan svara, att man kan ha en öppen dialog 
om det. Men jag skulle aldrig bli sur om en säljare inte svarade” - Chef 3 
 

Chef 4 anser att tekniken idag gör oss väldigt lättillgängliga, innan en säljare har försökt lösa 

ett problem så hör man av sig till sin chef på dennes lediga tid. På samma sätt upplever säljare 

3 att hon ständigt blir kontaktat på sin lediga tid. Detta kan vi koppla till att kommunikation 

både har en positiv och negativ inverkan på parterna. 
 

“Den här tillgängligheten med mobiltelefon, det blir så lätt att skicka iväg ett sms eller lyfta luren innan man 
har försökt att hitta en lösning själv. Så påminner man bara om det, att saker kan vänta, att kunder kan vänta, så 
jajamen” - Chef 4  
 
“Vi har en gruppchatt med alla anställda i den butiken jag jobbar i där de skriver hela jävla tiden om vad som 
ska förbättras, hur vi ska göra saker bättre, aldrig liksom hur bra vi är, utan bara vad vi kan göra bättre 
liksom” - Säljare 3 



 

 27 

Resultatet har visat att det finns bristande kommunikation mellan chefer och säljare, vilket har 

lett till en otydlighet kring förväntningar och dubbla signaler. Därför ser vi att det finns en 

önskan hos samtliga respondenter att förbättra kommunikationen så att förväntningarna blir 

tydligare och missuppfattningar minskar på arbetsplatsen.  

Diskussion  

Uppsatsens syfte har varit att jämföra arbetstagares och arbetsgivares förväntningar på 

arbetsplatsen utöver det som står i anställningskontraktet. Frågeställningarna uppsatsen 

ämnade besvara handlade om (1) förväntningar som finns parterna emellan, (2) vad som 

händer vid kontraktsbrott och (3) hur kommunikation kan förbättra osynliga kontrakt. 

Uppsatsens frågeställningar har kunnat besvaras utifrån det insamlade datamaterialet. 

Samtliga av dessa teman har diskuterats under intervjuerna, där vissa aspekter av det osynliga 

kontraktet har fått mer uppmärksamhet än andra. 

 

Den första frågeställningen har kunnat besvaras på så sätt att vi har sett tecken på att 

förväntningar både överensstämmer och skiljer sig åt mellan chefer och säljare. Förväntningar 

som vi ser stämmer överens är förväntningar som man anser har kommunicerats på ett tydligt 

vis. Användandet av kommunikation har bidragit till en positiv skillnad i organisationen vilket 

tyder på att kommunikation är ett bra verktyg för att förtydliga det osynliga kontraktet. Detta 

styrker Conway och Briners (2005) teori om att kommunikation har en påverkan på det 

osynliga kontraktet. 
 

När det kommer till förväntningar har frågan om tillgänglighet varit ett viktigt och 

återkommande tema som har diskuterats av samtliga respondenter. Säljarna anger att de måste 

vara tillgängliga på sin lediga tid, medan cheferna utrycker att de inte har sådana krav på 

säljarna. Det finns en uttalad medvetenhet hos cheferna om handelsavtalet och dess 

regleringar som hindrar dem att kräva att säljarna ska vara tillgängliga på sin lediga tid. Trots 

den insikten hos cheferna tyder resultatet på att det har skapats förväntningar på att säljare ska 

finnas tillgängliga dagligen, gärna omgående, oavsett om de arbetar eller inte. Vi kan i sin tur 

se att det har lett till missnöje och känslor av stress hos säljarna. Detta då säljarna upplever att 
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det kan skapa dålig stämning i butiken om man inte har möjlighet att svara eller kan ställa upp 

med kort varsel. Däremot ser vi också att det skiljer sig mellan cheferna samt företagen, vilket 

kan tyda på att det finns skillnader i hur man kommunicerar förväntningar till säljare. På 

samma sätt förväntar säljarna att chefer ska finnas tillgängliga på sin lediga tid vilket har visat 

sig ha en negativ påverkan på cheferna. Vi ser därmed att det finns en koppling mellan att 

man förväntas finnas tillgänglig och därför förväntar man detsamma från den andra parten. 

Det framgår ur intervjuerna att det blir en ond cirkel som man försöker bryta genom bättre 

kommunikation samtidigt som man fortsätter ge dubbla budskap genom att höra av sig på 

partens lediga tid. Svårigheterna här är att säljarna är anställda på deltid medan cheferna är 

anställda på heltid, vilket ökar chansen att chefen hör av sig på säljarens lediga tid. Däremot 

anses det mer allvarligt när en säljare hör av sig till sin chef, då chefer inte har fullt så mycket 

ledig tid som en säljare anses ha. Något som gör detta ännu mer komplext är att säljare som 

arbetar deltid kan ha en annan sysselsättning vid sidan av jobbet som tar upp deras lediga tid. 

Detta stödjer teorin om att anställningsformen kan påverka det osynliga kontraktet.   

 

En annan förväntning som skiljer sig åt är hur man ser på relationen till varandra. Säljarna 

önskar och uppfattar en vänskaplig relation till sin chef. Man förväntar sig att chefen både ska 

agera som en vän, kunna säga ifrån och samtidigt komma med feedback. Cheferna anser 

istället att de vill ha en professionell relation med distans till privatlivet för att kunna behålla 

respekten som chef. Vi kan därmed dra slutsatsen att det finns delade meningar om hur 

relationen till varandra bör vara. Då det finns en daglig kommunikation och samarbete i 

handelsbranschen, har man troligen en närmare relation till varandra jämfört med andra yrken 

där arbetstagaren har mer distans till sin arbetsgivare. I teori kan en god relation motverka 

kontraktsbrott och en sämre relation ge upphov till kontraktsbrott. Vilket vårt resultat 

bekräftar. Respondenternas svar tyder på att en god relation verkar öka förståelse för 

förväntningar och därmed större acceptans för varandra inom butiken. Medan en sämre 

relation har resulterat i delade meningar om förväntningar och att arbetstagare överväger att 

säga upp sig. Även detta överensstämmer med teorin om relationers påverkan på 

kommunikation och kontraktsbrott.  

 

När det gäller vår andra frågeställning om vad ett brutet osynligt kontrakt har för betydelse 

för de anställda, så kan vi se att det skiljer sig åt beroende på hur säljarna ser på sin framtid 

inom företaget. Om man ser en framtid inom företaget så har ett kontraktsbrott större 

betydelse för säljaren, jämfört med en säljare som inte ser någon framtid inom företaget. Detta 
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grundar sig i att säljarna som ser en framtid inom företaget uppfattar löften som något mer 

allvarligt och något som bör uppfyllas. Det styrker den tidigare forskningen om att man tolkar 

löften och kontraktsbrott olika beroende på arbetstagarens förväntningar och inställning till 

sin anställning. Vi anser att denna koppling är viktig eftersom att det tyder på att individer 

tolkar sin anställning subjektivt, vilket i sin tur försvårar för chefer att tillfredsställa samtliga 

säljares behov under anställningen och kan därmed leda till att kontraktsbrott uppstår. 

Situationen är därför mycket komplext, eftersom att individer upplever ett kontraktsbrott på 

olika sätt. Ett kontraktsbrott för en individ behöver inte nödvändigtvis innebära ett 

kontraktsbrott för en annan individ. Problematiken med det osynliga kontraktet inom 

handelsbranschen är att man förväntas ha en bred roll och om man inte går in med den 

förförståelsen kan det upplevas som ett kontraktsbrott då ens förväntningar inte 

överensstämmer med företagets. En bra relation till sin chef kan däremot bidra med större 

tålamod och förhoppning om att löften ska uppfyllas i framtiden, vilket gör att det kan ta 

längre tid för dessa individer att uppfatta ett kontraktsbrott.  

 

De säljare som upplevt ett kontraktsbrott som konsekvens av att löften inte uppfyllts, har 

påverkats av ett minskat välmående och att de inte längre finner motivation till att prestera. 

Det har även påverkat deras syn på anställningen och deras framtid inom företaget ses som 

mer tillfällig. Ett brutet osynligt kontrakt kan därmed resultera i negativa konsekvenser för 

både individen och butiken. Ett brutet osynligt kontrakt har en avgörande betydelse för 

säljarna. Ett kontraktsbrott har därmed visat sig ha en större effekt på arbetstagare jämfört 

med vad teorin om osynliga kontrakt angivit. Vi menar att detta kan bero på att teorin och 

tidigare forskning om det osynliga kontraktet grundas i kvantitativa studier, som varken går in 

på djupet eller tar hänsyn till individers specifika erfarenheter och förväntningar.  

 

Den tredje frågeställningen har kunnat besvaras då majoriteten av respondenterna anser att ett 

kommunicerat osynligt kontrakt skulle ha en påverkan på deras arbetsplats. Dock är det 

individuellt om man anser att det skulle ha en positiv eller negativ påverkan. Det kan även 

bero på ens anställningsform samt hur man ser på ens framtid inom företaget. I nuläget finns 

det en generell önskan om att det ska ske en förbättring när det kommer till kommunikation 

av förväntningar på arbetsplatsen, både från säljarnas och chefernas sida. Enligt säljarna hade 

ett nedskrivet och mer kommunicerat osynligt kontrakt kunnat skapa en större tydlighet kring 

vad som förväntas av dem under deras anställning samt att dem skulle få en ökad förståelse av 

vad deras arbete faktiskt innebär. Detta belyser även cheferna, på så sätt att ett mer 
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kommunicerat osynligt kontakt skulle underlätta deras arbete då det skapar en större tydlighet 

hur dem ska förmedla information och deras förväntningar på säljarna. Samtidigt som 

majoriteten anser att ett kommunicerat osynligt kontrakt skulle bidra till ökad tydlighet på 

arbetsplatsen och därmed något positivt, så finns det respondenter som anser att det skulle 

bidra till ökade förväntningar och därmed ökade krav, vilket kan leda till stress på 

arbetsplatsen och därmed något negativt. 

 

Att hitta en balans mellan vad som bör vara nedskrivet och vad som bör vara kommunicerat 

när det kommer till förväntningar, kan vara problematiskt inom handelsbranschen. Som vi 

tidigare nämnt förväntas man inom handelsbranschen att ha breda roller, vilket också medför 

högre förväntningar. Vi anser därmed att det finns svårigheter med att veta vad som är rimligt 

att förvänta sig av varandra. Ett osynligt kontrakt som inte har kommunicerats kan leda till att 

man har orimligt höga förväntningar på varandra samt att det finns en risk att det skapas 

dubbla signaler. Ett kommunicerat osynligt kontrakt kan motverka detta och istället vara att 

föredra framför ett nedskrivet. Detta då ett kommunicerat osynligt kontrakt kan bidra till en 

öppen dialog mellan säljare och chefer. Det ger utrymme till att anpassa sina förväntningar till 

olika individer, att förändra förväntningarna med tiden samtidigt som parterna vet vad som 

förväntas. Detta kan i sin tur leda till minskad stress bland säljarna som upplever en oro kring 

införandet av förväntningar i sitt nedskrivna anställningskontrakt och därmed kan vi se att ett 

kommunicerat osynligt kontrakt är att föredra. Trots detta ser vi att anställda inom företag där 

man jobbar med nedskrivna förväntningar i en befattningsbeskrivning, upplever sig ha en 

tydligare bild av vad som förväntas av dem på arbetsplatsen. Detta kan bero på att man 

upplever befattningsbeskrivningen som ett nedskrivet osynligt kontrakt trots att det endast är 

en bilaga till det nedskrivna anställningskontraktet. Befattningsbeskrivningen bidrar till att 

synliggöra vilka förväntningar som finns på anställningen, precis som ett kommunicerat 

osynligt kontrakt förväntas göra. Resultatet tyder därmed på att befattningsbeskrivningar ses 

som något positivt och något som fler företag skulle kunna arbeta med för att förtydliga 

förväntningarna på arbetsplatser. Samtidigt som ett aktivt användande av det osynliga 

kontraktet förväntas att bidra till ökad tydlighet och att chefer kommunicerar en sann bild av 

företaget samt vad de förväntar sig av sina arbetstagare.  
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Slutsatser och framtida forskning 

 
Resultatet visar att det finns både skillnader och likheter i förväntningar mellan säljare och 

chefer. Förväntningar som skiljer sig åt är tillgänglighet och relationer. Detta har visat sig 

påverka anställningen både positivt och negativt. Ett brustet osynligt kontrakt har visat sig 

leda till en förändrad inställning till arbetet och i värsta fall tankar om uppsägning. Detta 

skulle kunna undvikas genom goda relationer på arbetsplatsen som grundas i tydlig och öppen 

kommunikation. Vår slutsats är därför att ett uttalat osynligt kontrakt ofta kan vara mycket 

viktigare för de anställda än det nedskrivna anställningskontraktet. Vi kan se att ett nedskrivet 

kontrakt kan uppfattas som att det ställs högre krav på arbetstagaren och kan istället leda till 

ökad stress. Medan ett kommunicerat osynligt kontrakt istället kan leda till ökad tydlighet 

kring vad som förväntas av en under anställningen. Det har i sin tur visat sig ha en positiv 

effekt i form av att man ser på sin anställning som mer långsiktig och därmed kan vi dra 

slutsatsen att det även skulle kunna gynna företag att utöka kommunikationen av det osynliga 

kontraktet.  

 

I framtida forskningssyfte skulle det vara intressant att undersöka om feedback har någon 

påverkan på det osynliga kontraktet. Detta då det har uppmärksammats under studiens gång 

att arbetstagarna har svårigheter med att kommunicera sina förväntningar till sin chef, 

samtidigt poängterar cheferna att de saknar och skulle uppskatta feedback. Exempelvis skulle 

man kunna tänka sig att cheferna på det viset blir mer medvetna om vad som förväntas av 

dem och kan därmed tillfredsställa sina arbetstagare på ett bättre sätt. Ett annat förslag på 

framtida forskning är att undersöka hur det osynliga kontraktet ser ut mer specifikt i en butik 

eller på ett företag. Detta skulle kunna göras genom att intervjua fler chefer och säljare från 

samma butik. 
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Appendix A: Intervjuguide 

Intervjuguide	
Bakgrund	

	
Berätta	lite	om	dig	själv!			
Hur	länge	har	du	jobbat	i	företaget?	
Hur	kommer	det	sig	att	du	sökte	dig	till	företaget?	
Vad	har	du	för	position	i	företaget?	
Vilka	arbetsuppgifter	har	du	som	X?			
Vilka	krav	ställer	företaget	på	dig	som	X?		
Vad	framgår	i	ditt	anställningskontrakt	som	du	skrev	på	vid	anställningens	början?	

	

Butikssäljarens	perspektiv	 Butikschefens	perspektiv	
Förväntningar	på	butikssäljare		

	
Hur	upplever	du	att	en	säljare	ska	vara?	
Vilka	förväntningar	upplever	du	att	det	finns	på	dig	och	
din	arbetsinsats?	
Finns	det	nedskrivet	i	anställningskontraktet	vad	som	
kan	förväntas	av	dig	och	i	vilken	mån	du	ska	uppfylla	
dessa?	
Om	inte,	anser	du	att	det	ska	finnas	nedskrivet?	
Hur	kommunicerar	din	chef	sina	förväntningar	på	dig?		
Upplever	du	att	förväntningarna	på	dig	som	anställd	
har	påverkat	dig	och	i	så	fall	på	vilket	sätt?	
Har	du	någon	gång	upplevt	att	dessa	förväntningar	är	
orimligt	höga	och	varför?	
Upplever	du	att	din	chef	har	olika	förväntningar	på	
olika	individer?		
Jag	kommer	nu	att	fråga	dig	om	en	situation	som	skulle	
kunna	uppstå	i	ditt	arbete	-	“Du	får	ett	sms	från	din	
chef	när	du	är	ledig,	om	du	kan	jobba	ett	extrapass	
utöver	dina	ordinarie	timmar,	efter	hur	lång	tid	
förväntas	du	att	svara?		
Har	detta	kommunicerats	på	något	sätt	eller	framgår	
det	i	ditt	avtal	när	du	ska	vara	tillgänglig?		

	

	
Berätta	om	din	relation	till	dina	anställda.		
Hur	ofta	kommunicerar	du	med	dina	anställda	och	på	vilket	sätt?	
Hur	anser	du	att	en	säljare	ska	vara?		
Vilka	förväntningar	har	du	på	dina	anställda?		
Har	du	olika	förväntningar	på	olika	individer?		
Hur	kommunicerar	du	dessa	förväntningar	till	dina	anställda?		
Finns	det	nedskrivet	i	anställningskontraktet	vad	du	förväntar	dig	
av	dina	anställda?	
Upplever	du	att	dina	anställda	är	medvetna	om	dina	
förväntningar?	
Finns	det	rutiner	kring	hur	man	kommunicerar	förväntningar?	
Kan	det	finnas	dubbla	budskap	om	förväntningar	och	skyldigheter	
på	arbetsplatsen?	Mellan	AT	och	AG.		
Vad	händer	om	dina	anställda	inte	lever	upp	till	dina	
förväntningar?		
	
	

Förväntningar	på	butikschefer	
	

Berätta	om	din	relation	till	din	chef.		
Hur	ofta	kommunicerar	du	med	din	chef	och	på	vilket	
sätt?	
Hur	anser	du	att	en	chef	ska	vara?		
Vilka	förväntningar	har	du	på	din	chef?		
Hur	kommunicerar	du	dina	förväntningar	på	din	chef	
till	din	chef?		
Upplever	du	att	din	chef	är	medveten	om	dina	
förväntningar?		
Finns	det	nedskrivet	i	anställningskontraktet	vad	du	
kan	förvänta	dig	av	din	chef?	
Finns	det	rutiner	kring	hur	man	kommunicerar	
förväntningar?	
Kan	det	finnas	dubbla	budskap	om	förväntningar	och	
skyldigheter	på	arbetsplatsen?	Mellan	AT	och	AG.		
Vad	händer	om	din	chef	inte	lever	upp	till	dina	
förväntningar?	

	

	
Hur	upplever	du	att	en	chef	ska	vara?		
Vilka	förväntningar	upplever	du	att	dina	anställda	har	på	dig	som	
chef?		
Finns	det	nedskrivet	i	anställningskontraktet	vilka	förväntningar	
de	anställda	kan	ha	på	dig	och	i	vilken	mån	du	ska	uppfylla	dessa?		
Om	inte,	anser	du	att	det	ska	finnas	nedskrivet?	
Hur	kommunicerar	dina	anställda	deras	förväntningar	på	dig?		
Upplever	du	att	dina	anställdas	förväntningar	på	dig	har	påverkat	
dig	och	på	vilket	sätt?	
Upplever	du	att	dina	arbetstagare	vet	vad	de	kan	förvänta	sig	
utav	dig	som	chef?	Hur	har	du	kommunicerat	det	till	dem?		
Har	du	någon	gång	upplevt	att	dessa	förväntningar	är	orimligt	
höga	och	varför?	
Jag	kommer	nu	att	fråga	dig	om	en	situation	som	skulle	kunna	
uppstå	i	ditt	arbete.	“Du	behöver	täcka	upp	ett	pass	och	skickar	
iväg	ett	sms	till	dina	anställda.	Efter	hur	lång	tid	förväntar	du	dig	
ett	svar?”		
Har	detta	kommunicerats	på	något	sätt	eller	framgår	det	i	de	
anställdas	anställningskontrakt	när	de	ska	vara	tillgängliga?	

	

Löften	och	Kontraktsbrott	
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Upplever	du	att	du	har	fått	några	löften	från	din	chef	
under	din	anställning	och	i	så	fall	vilka?		
Har	dessa	löften	kommunicerats	till	dig	och	på	vilket	
sätt	har	det	kommunicerats?	
Anser	du	att	dessa	löften	uppfylls?		
Om	inte,	hur	har	det	påverkat	dig?	

	

	
Upplever	du	att	du	har	givit	några	löften	till	dina	anställda	under	
deras	anställning	och	i	så	fall	vilka?		
Har	dessa	löften	kommunicerats	till	dina	anställda	och	på	vilket	
sätt	har	det	kommunicerats?	
Anser	du	att	dessa	löften	uppfylls?		
Om	inte,	hur	tror	du	att	det	har	påverkat	dina	anställda?	

Avslutande	frågor	och	framtiden	i	organisationen	
	

Hur	ser	du	på	din	framtid	inom	organisationen?		
Upplever	du	att	du	fått	en	sann	bild	av	företaget	och	
dess	förväntningar	vid	kontraktsskrivningen?	
Finns	det	något	du	skulle	vilja	förändra	på	din	
arbetsplats	och	i	så	fall	varför?		
Jag	skulle	vilja	avsluta	denna	intervju	med	att	fråga	en	
sista	fråga;	Om	du	får	välja	mellan	en	löneökning	på	20	
%	eller	mer	utvecklande	arbetsuppgifter	-	Vad	hade	du	
valt?		

	

	
Hur	ser	du	på	din	framtid	inom	organisationen?		
Upplever	du	att	du	givit	en	sann	bild	av	företaget	och	dess	
förväntningar	vid	kontraktsskrivning	med	dina	anställda?	
Finns	det	något	du	skulle	vilja	förändra	på	din	arbetsplats	och	i	så	
fall	varför?		
Jag	skulle	vilja	avsluta	denna	intervju	med	att	fråga	en	sista	fråga;	
Om	du	får	välja	mellan	en	löneökning	på	20	%	eller	mer	
utvecklande	arbetsuppgifter	-	Vad	hade	du	valt?		
	

 
 


