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 Bakgrund: Enligt tidigare forskning leder oinfriade förväntningar hos en nyanställd till sämre 
arbetsprestation och slutligen till frivillig avgång. Vi har i vår undersökning sett närmare på vilken 
betydelse förväntningar har för den nyanställdes arbetsupplevelse, då vi tagit utgångspunkt i bland 
annat Vrooms förväntningsteori. Undersökningen har gjorts på en av våra egna arbetsplatser, då vi 
upplevde att många av de nyanställda tidigt valde att lämna organisationen och vi såg ouppfyllda 
förväntningar som en möjlig anledning till detta 
 
Syfte: Vårt syfte med arbetet är att genom ett begränsat antal intervjuer på fallföretaget, ta reda på 
om de nyanställdas förväntningar inför det nya arbetet motsvarar den verklighet de sedan möter. 
Detta för att kunna skapa en förståelse för vilken betydelse annonsen och anställningsintervjun har 
för den nyanställdes förväntningar. 
 
Metod: Vi har genom en kvalitativmetod gjort en intervjuundersökning på vårt fallföretag.  
 
Resultat: Vi kom i studien fram till att den anställde genom anställningssamtalet fått en realistisk 
bild av vad arbetet skulle gå ut på. Branschen och storleken på företaget bidrog sedan till att den 
anställde skapade sig förväntningar som företaget hade svårt att leva upp till. Vi har sett antydningar 
till att de anställda på längre sikt fick funderingar på att söka sig vidare på grund av detta. 
 
Nyckelord: Förväntningar, motivation, rekryteringsprocess, nyanställd, fallföretag.
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1 

Inledning 
________________________________________________________________________________ 
I det här kapitlet introduceras uppsatsens ämne, problemformulering och syfte. Läsaren får en 
introduktion av fallföretaget som undersökningen bygger på liksom en inblick i tidigare forskning 
som finns i ämnet. Vi redogör även för vår syn på verkligheten. 
________________________________________________________________________________ 

1:1 Bakgrund 
Vi upplevde att många av de nyanställda på en av våra egna arbetsplatser tidigt valde att lämna 
organisationen. Enligt vår källa på detta företag kostar en nyrekrytering till en av de lägre tjänsterna 
cirka 50 000 DKR. Genom att öka anställningstiden antar vi att företaget kan minska sina 
personalomkostnader och att organisationen även blir mer effektiv, utan ny personal att lära upp. Vi 
började därför fundera över anledningarna till att medarbetare valde att söka sig vidare, liksom på 
vilket sätt rekryteringen kunde bli mer effektiv. Detta så att de medarbetare företaget väljer att 
anställa stannar kvar i organisationen. Anledningarna till att medarbetare tidigt väljer att lämna sitt 
arbete kan vara många, men vi kommer i detta arbete att belysa förväntningarnas betydelse, då vi 
anser att ouppfyllda förväntningar kan vara en av anledningarna till detta. En ytterligare orsak till att 
vi finner området intressant är att vi saknar kunskap i ämnet, kunskap vi anser användbar i vår 
kommande yrkeskarriär.   
 
Vårt fallföretag har sitt huvudkontor i Danmark och opererar därmed på den danska 
arbetsmarknaden, som idag präglas av den största brist på arbetskraft sedan 1970-talet. Många 
verksamheter i Danmark har därmed svårt att finna arbetskraft (Sydsvenskan den 21 oktober 2006). 
Många organisationer signalerar idag att det är medarbetarna som är den viktigaste kompetensen 
och rekrytering kan därför antas handla om att finna den mest kompetente för arbetsuppgiften. För 
att locka dessa människor till sig, speciellt i tider med arbetsbrist, kan det vara lätt att, medvetet 
eller omedvetet, skönmåla vissa delar i den tjänst som ska tillsättas. Detta för att göra tjänsten 
attraktivare, vilket kan leda till alltför orealistiska förväntningar från den nyanställde. Förväntningar 
som företaget sedan får svårt att leva upp till. I tider med brist på arbetskraft är det därför rimligt att 
anta att förväntningarna hos den nyanställde blir ännu högre jämfört med i lågkonjunktur. Om så är 
fallet resulterar detta i att företaget måste uppfylla de höga förväntningar som skapats hos den nya 
medarbetaren för att lyckas behålla denne. 
 
Redan innan en ny medarbetare påbörjar en tjänst har en rad förväntningar byggts upp, både på 
arbetsinnehållet, men även på vilken roll han eller hon kommer att få i organisationen. Dessa 
formas, medvetet eller omedvetet, redan under rekryteringsprocessen (Major m.fl., 1995). Under en 
anställningsintervju uttrycks ofta företagets förväntningar på den nya medarbetaren, men det är inte 
säkert att den nyanställde får möjlighet att uttrycka sina. Under introduktionstiden är det återigen 
företagets förväntningar som kommer till uttryck i form av vad den nya medarbetaren förväntas lära 
sig och vad denne ska kunna. Enligt Major m.fl. (1995) påverkar förväntningarna 
arbetstillfredsställelsen, arbetsprestationen och motivationen och kan slutligen leda till att den 
anställde väljer att söka sig vidare om dessa inte uppfylls. Trots detta finns det, i litteraturen kring 
rekrytering, förhållandevis lite att läsa om just detta fenomen. 



1.2 Syfte 
Syftet med undersökningen är att genom ett begränsat antal intervjuer på fallföretaget, ta reda på om 
de nyanställdas förväntningar inför det nya arbetet motsvarar den verklighet de sedan möter. Detta 
för att kunna skapa en förståelse för vilken betydelse annonsen och anställningsintervjun har och 
vad som kan hända om dessa sedan inte infrias. Genom våra intervjuer hoppas vi få en bild av hur 
rekryteringen i organisationen fungerar, samt om det finns något organisationen kan göra 
annorlunda för att behålla sina anställda över en längre tid. 

1.3  Disposition  
• Kapitel ett syftar till att ge läsaren bakgrunden till uppsatsens syfte och frågeställning. Vi 

presenterar fallföretaget som uppsatsen handlar om samt de avdelningar där våra intervjuer 
har skett. Läsaren blir även insatt i tidigare forskning inom ämnet och får vår syn på 
verkligheten. 

• Kapitel två handlar om vår undersökningsmetodik, om hur vi har samlat in data och vad som 
kunde ha gjorts annorlunda i denna process. 

• Kapitel tre återger resultatet av det som framkommit under intervjuerna. 
• Kapitel fyra analyseras resultatet och kopplingar till tidigare forskning görs. 
• Kapitel fem sammanfattar resultatet utifrån våra frågeställningar. Vi för en diskussion utifrån 

vår analys och ger slutligen läsaren en bild av framtida forskning.  
 

1.4 Fallföretaget 
För att skapa en större förståelse för de anställdas berättelser och deras förväntningar, som redovisas 
i resultatdelen, har vi valt att kort beskriva organisationen och rekryteringsprocessen på företaget 
liksom de avdelningar där våra intervjuer har skett. Vi anser att detta är nödvändigt för att läsaren 
ska kunna förstå respondenternas berättelser.  
 
Fallföretaget är ett av Skandinaviens största flygbolag med huvudkontor i Köpenhamn. Företaget 
ingår i en av Nordens största resekoncerner och omsätter för cirka 2,8 miljarder DKK om året. 
Flygbolaget har omkring 1 000 anställda, fördelade på de olika baserna runt om i Skandinavien. 
Omkring 600 av dessa finns på huvudkontoret, där cirka 200 innehar administrativa tjänster. De 
anställda på huvudkontoret utgörs av både svenskar och danskar samt en liten andel norrmän. 
Organisationen är hierarkisk i sin utformning. 

1.4.1 Rekrytering och introduktion i företaget 
Rekryteringen av medarbetare verkställs på tre olika håll i organisationen. Human Resources 
avdelningen (HR) ansvarar för bemanningen av de administrativa tjänsterna på huvudkontoret, 
medan ansvaret för kabinpersonal och piloter finns under operationsavdelningen och sker vanligtvis 
ute på de olika stationerna i Skandinavien. Då vår avsikt är att undersöka den administrativa delen 
av företaget, väljer vi att endast belysa denna del av rekryteringsprocessen och bortser från 
rekryteringen av piloter och kabinpersonal. Behovet av ny personal varierar hos de olika 
avdelningarna, där vissa nästan saknar nyrekrytering, medan andra har en tämligen hög utskiftning 
av medarbetare. Personalomsättningen är högst i företagets callcenter, i seatingavdelning samt i 
schedulering- och it- avdelningen.   
 
Tillsättningen av vakanta tjänster sker i samarbete mellan HR-avdelningen och avdelningschefen 
(se flödesschema av rekryteringsprocessen i fig.1.1). Den vakanta tjänsten läggs alltid ut internt på 
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företagets intranät, vid de allra flesta tillfällena annonseras tjänsten även offentligt. Företaget 
använder sig av olika medier beroende på tjänsten ifråga. Vanligt är att tjänsten läggs ut på 
företagets hemsida liksom på olika flygbranschsidor så som Standby och Takeoff. Även dagspress 
och lokala dagstidningar används.  
 
Företagets annons är utformad så att layout och information om företaget är den samma oavsett om 
annonsen avser en ställning på ekonomiavdelningen eller i företagets callcenter. Den sökande möts 
av bilder som får tankarna att vandra till exotiska resmål, sol och vita sandstränder. Troligt är att 
den sökande redan här kan skapa sig en bild av företaget. 
 
Alla sökande får en bekräftelse på att deras ansökning kommit företaget tillhanda. Efter att 
ansökningsfristen gått ut läser avdelningschefen igenom relevanta ansökningar och kandidater 
kallas till intervju. En första intervju hålls med den sökande. De kandidater som går vidare till en 
andra intervju genomgår en personanalys. De får efteråt en genomgång av analysen, oavsett om de 
erbjuds anställning eller inte. Detta arbete ligger på personalavdelningen som är licenserade i det 
test som används. Avdelningschefen beslutar slutligen med hjälp av HR-avdelningen, vem som ska 
erbjudas anställning. 
 
Efter att personalavdelningen skickat anställningskontrakt till kandidaten ligger det mesta av 
förberedelserna och ansvaret på avdelningschefen, som ser till att alla praktiska formaliteter ordnas 
innan den nyanställde tillträder. En vecka innan tillträdelse ska avdelningschefen enligt den ”check-
lista” som personalavdelningen utformat, skicka ut ett brev där tider och andra upplysningar 
framgår som den nya medarbetaren behöver.  
 
Ansvaret för den nyanställdes introduktion ligger på de respektive avdelningscheferna. Brukligt är 
att den nya medarbetaren hälsas välkommen under en gemensam frukost på avdelningen, där denne 
får hälsa på de närmaste kollegorna. Vissa avdelningar har, med hänsyn till hur arbetsuppgifter ska 
läras, ett schema för i vilken ordning detta ska göras. Andra avdelningar har mindre strukturerade 
introduktionsplaner, vanligt är dock att den nyanställde under en tid får gå bredvid en eller flera 
kollegor. Vissa avdelningar saknar helt och hållet en introduktionsplan. 
 
Personalavdelningen håller, efter behov, en introduktionskurs på cirka tre timmar. Här går man 
igenom företagets historia, praktiska upplysningar, företagets medarbetarfilosofi samt företagets 
miljöpolicy. Därefter får de nyanställda en rundvandring bland de olika avdelningarna där 
avdelningschefen kort informerar om respektive avdelnings funktion. Då introduktionskursen först 
hålls när det finns ett visst antal nya, går det ibland flera månader innan den nya medarbetaren har 
möjlighet att få denna introduktion.  
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Fig. 1.1 Flödesschema över rekryte

1.4.2 De olika avdelninga
För att ge läsaren större möjlig
intervjuer har gjorts. De har gjo
finns. 
 
Seatingavdelningen 
I denna avdelning som är en de
22.00. De ansvarar för att place
säkerhetsreglerna hålls. Arbete
också daglig kontakt med de ol
speciella behov med hänsyn til
 
 
 

 

En sammanställning av de sökande
görs. HR skickar avslag till de 

kandidater som inte är aktuella för 
tjänsten.
n av kandidaterna erbjuds tjänsten. De 
som får avslag erbjuds en utvärdering 

av analysen. 

e kandidater som företaget önskar gå 
vidare med i rekryteringsprocessen 

genomför en analys. 

ringsprocessen på företaget (enligt källa på företaget). 

rna 
het att förstå resultatet vill vi här kort presentera de avdelningar där 
rts på de avdelningar där nyrekryteringen i företaget framförallt 

l av Inflight, arbetar runt 10 personer i skift mellan kl. 05.00 till 
ringen av företagets passagerare görs korrekt, så att de olika 
t görs i huvudsak i ett speciellt datasystem, men de anställda har 
ika stationerna dit boardingkortet skickas, liksom med gäster med 
l placeringen ombord.  

8



Callcentret 
Här arbetar runt 15 personer med att ta emot tax-free beställningar per telefon, post, mail och fax. 
Denna avdelning är också en del av Inflight Service. Callcentret är bemannat måndag till fredag 
mellan kl. 08.00 till 20.00 och lördag, söndag mellan kl.08.00 till 16.00. Avdelningen svarar även 
på diverse frågor inför flygresan. Medelåldern bland de anställda är relativt ung och medel-
anställningstiden ligger runt åtta månader. 
 
Kundservice 
Kundservice avdelningen är en liten avdelning under Inflight vars uppgift är att besvara 
reklamationer från företagets passagerare. Avdelningen har totalt fem anställda och är bemannad 
mellan kl. 08.00 och 16.00 
 
It- avdelningen 
Det är en relativt stor avdelning med ca 15 medarbetare uppdelade i tre grupper. En av grupperna 
ansvarar för service och support till användarna i företaget. Den andra arbetar med utveckling av 
företagets system, medan den tredje gruppen tar hand om organisationens serverar. De flesta i 
avdelningen har vanliga kontorstider, men jourvakt förekommer också då någon från avdelningen 
alltid ska finnas tillgänglig. Avdelningen utgörs till största delen av manligt anställda.  
 
Schedulerings avdelningen/schema-avdelningen 
Här arbetar åtta personer med att upprätta scheman så att alla flygavgångar har personal ombord. De 
ser också till att de som flyger inte får fler flygtimmar än vad som är tillåtet, liksom att regler för 
vila hålls. Detta pussel läggs i ett speciellt datasystem under vanlig kontorsarbetstid.  
 

1.5 Teoribakgrund 
I vår teoribakgrund redogör vi för de teorier som legat till grund för vår undersökning. Fokus ligger 
på den forskning som berör förväntningarnas betydelse för arbetsresultatet. Då vår undersökning är 
förknippat med rekryteringsprocessen visar vi på sambandet mellan denna process och de 
förväntningar en nyanställd får. 

1.5.1 Rekrytering och förväntningar 
Granberg (1998) definierar rekrytering som ”…åtgärder som syftar till att tillgodose företagets 
behov av personal. (Granberg, 1998:292). Enligt Granberg (1998) handlar rekryteringsarbetet inte 
bara om att finna den mest kvalificerade medarbetaren, det handlar även om att hitta någon som är 
villig att stanna kvar och satsa på organisationen. Viktigt är då att den anställde kan identifiera sig 
med företagets kultur för att organisationen ska satsa på personen. Lennsjö m.fl (1972) hävdar att en 
målsättning med rekryteringen är att få arbetskraften att stanna kvar i företaget. Det svåra vid en 
rekrytering handlar således inte bara om att finna den som är mest kvalificerad, det handlar även om 
att kunna bedöma individen ifråga, utläsa dennes kunskaper, drivkrafter och personlighet. 
Rekrytering handlar därför inte enbart om att fylla ett tomrum utan att fylla det med rätt individ som 
passar in i organisationen och som kan förlika sig med rådande företagskultur.  
Som framgår av ovanstående handlar rekrytering primärt om att finna den bästa kandidaten, det vill 
säga den mest kompetenta kandidaten till tjänsten. Detta kopplas i litteraturen sällan ihop med 
förväntningar och vilken påverkan dessa kan ha på arbetsupplevelsen. Även enligt Bogislaus 
(2003), handlar rekrytering om att finna en person som motsvarar företagets krav och behov. Precis 
som hos Granberg (1998) nämns inget om vilken roll förväntningarna spelar för huruvida den 
nyanställde kommer att trivas och göra bra ifrån sig. 
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Docherty (1996) anser att många företag upplever en allt mer ökad konkurrens både internationellt 
och nationellt. Detta gör att den anställdes kompetens betonas som allt viktigare för organisationen 
och dess förmåga att klara sig på marknaden. Det är medarbetarnas engagemang, idéer och förslag 
till lösningar som gör det enskilda företaget speciellt och som skiljer det från mängden. Detta kan 
antas leda till att rekryteringen mest handlar om att finna den mest kompetenta för ställningen. För 
att lyckas med det gäller det att kunna attrahera ”den rätta” personen. I tider med hög arbetslöshet 
blir jobbet lättare, men när konkurrensen även på arbetskraft ökar blir det tuffare för organisationen.  
Lindelöw Danielsson (2003) tar upp problematiken med att rekrytera när det råder högkonjunktur 
och brist på arbetskraft. Kraven på de anställda sänks ofta för att kunna tillsätta den lediga tjänsten. 
Följderna av detta blir, enligt Lindelöw Danielsson (2003), att när konjunkturen vänder så kan 
företaget inte anställa nya medarbetare med högre kompetens. Istället tvingas företaget satsa på de 
medarbetare som redan finns i organisationen och de får då på olika sätt försöka höja deras 
kompetens för att klara av konkurrensen på marknaden. Alternativt kan organisationen försöka 
omorganisera sig för att på så vis få in kompetent arbetskraft. Med ovanstående i beaktande kan vi 
anta att det är viktigt för en organisation i högkonjunktur, att försöka behålla de medarbetare som 
anses som kompetenta för företaget. Detta då det i en högkonjunktur med brist på arbetskraft, kan 
vara svårt för en organisation att ersätta den kompetensförlust som uppstår när en duktig och erfaren 
medarbetare lämnar organisationen. Att motivera sin personal är alltid centralt i en organisation, 
skriver Granberg (1998), oavsett om det råder hög- eller lågkonjunktur, extra viktigt är det dock när 
det är lätt för den anställde att finna nytt arbete. 
 
Vid en högkonjunktur är det därför rimligt att anta att företag som konkurrerar om arbetskraft måste 
kunna attrahera den kandidat som de helst vill ha för att få en så kompetent sökande som möjligt. Så 
vilken bild ges i dagens anställningsannonser? Är det inte målande beskrivningar av vad företaget 
kan erbjuda aspiranten bara denna har de rätta kvalifikationerna? Om så är fallet är det troligt att 
detta skapar förväntningar hos den sökande. Vad händer då om det som stod i annonsen eller det 
som sades under anställningssamtalet var en sanning med modifikation, eller om man undvek att 
prata om det som inte var så spännande i tjänsten. Att överdriva det som är positivt leder, enligt 
Buckley m.fl. (1998), istället till att den anställde inte kommer att trivas. Medarbetaren tappar 
motivation och söker sig snart vidare från företaget. Även om kandidaten var den rätta är det svårt 
för ett företag att behålla en anställd om organisationen inte kan tillmötesgå den anställdes 
förväntningar. Då förväntningarna, enligt Major m.fl. (1995), primärt skapas av anställningsannons 
och under själva rekryteringssamtalet bör detta finnas i åtanke vid rekrytering. Detta kan tänkas 
utgöra ett dilemma för organisationen, speciellt om det råder brist på arbetskraft, och det gäller att 
locka till sig de mest kompetenta sökande. Samtidigt som annonsens uppgift är att attrahera, gäller 
det att inte skapa för stora förväntningar om företaget ska lyckas behålla den anställde. Wanous 
(1992) menar, precis som Major m.fl (1995,) att frivilliga uppsägningar ofta beror på orealistiska 
och ouppfyllda förväntningar, som den nyanställde har när denna börjar på sin nya arbetsplats.  
 
Wanous (1992) pekar på att risken är stor för att den sökande skapar sig en egen bild av vad arbetet 
innebär genom företagets annons. Bilden som skapas är ofta mycket orealistisk och långt borta från 
verkligheten. Det är därför viktigt för organisationen att ha detta i åtanke när annonsen ska 
utformas. Den mest verklighetstrogna bilden får den sökande, enlig Wanous (1992), genom att tala 
med anställda i samma position. Dennes bild av arbetet ligger oftast väldigt nära verkligheten. Det 
är ofta svårt för den som rekryterar och inte själv arbetar i tjänsten att ge en bra förklaring till vad 
arbetet går ut på. Även Vandenberg och Self (1993) anser att tidigare erfarenheter från redan 
anställda medarbetare har en positiv inverkan på attityder hos den nyanställde.  
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Som Major m.fl. (1995) påvisar kan oinfriade förväntningar leda till att en anställd förr eller senare 
väljer att säga upp sig, då individen inte upplever arbetstillfredsställelse eller inte känner motivation 
till att utföra sitt arbete. Det bör dock påpekas att detta inte alltid är fallet då det även finns 
tillfredsställda medarbetare som väljer att lämna en organisation, liksom att det även finns 
missnöjda och omotiverade medarbetare som inte säger upp sig (Kaufmann & Kaufmann, 1998). 
Brister företaget i rekryteringsprocessen är risken stor att organisationen hamnar i en ond cirkel. De 
anställda trivs inte, personalomsättningen ökar och produktionen minskar. Personalomsättning är 
kostsamt för företagen. Att rekrytera, bemanna och introducera kan kosta företagen åtskilliga 
summor varje år (Granberg, 2003).  

1.5.2 Motivation och förväntningar 
Det finns ett starkt samband mellan förväntningar och motivation. Vroom (1964) var den första som 
kopplade ihop förväntningar med motivationen och hans förväntningsteori är än idag gångbar. 
Enligt Vroom (1964) finns det två faktorer eller villkor till varför människan arbetar. För det första 
måste det innebära vinst eller belöning för individen och för det andra måste arbetet vara 
motiverande. Det är här förväntningarna kommer in då dessa påverkar motivationen. 
 
Vrooms förväntningsteori 
Individen upplever motivation i arbetet när denne tror att de förväntningar som finns kan bli 
verkliga. Vroom (1964) kopplar i sin förväntningsteori ihop motivation, förväntningar och belöning 
och ser att det finns ett samband här emellan. Han anser att människan har olika sorters mål som 
denne vill uppnå. Människan känner motivation när hon tror att hennes förväntningar kan uppnås 
och när belöningen hon får är av personligt värde. För att beskriva styrkan i en persons önskan eller 
värdesättning av ett visst mål eller resultat används ofta termen valens. Finns det en positiv valens 
önskar personen resultatet, men är valensen runt noll är personen istället likgiltig. Vid en negativ 
valens önskar personen inte resultatet. Förväntningsteorin kallas även för VIE och är som förklarat 
baserad på förhållandet mellan nedanstående termer. De tre frågorna i nedanstående figur hjälper till 
att förklara sambandet ytterligare (se fig.1.2). 
 
 

Expectancy Instrumentality Valence 
x x(Förväntningar) (Prestation) (Belöning) 

   
Fråga: Fråga: Fråga: 
Om jag försöker, 
hur troligt är det 
att jag uppnår det 
jag funderar på? 

Kommer mina 
ansträngningar att 
uppnå önskat 
resultat? 

Hur mycket 
värderar jag 
resultatet, hur 
värdefullt är det? 

 
Fig 1.2.Vrooms förväntningsteori (egen tolkning av figur i Arnold, Cooper, & Robertson, 1998:253). 
 
För att fastställa motivationen ska de tre faktorerna, enligt Vroom (1964), multipliceras med 
varandra. Skulle någon av dessa komponenter vara noll blir motivationen till att uppnå det önskade 
resultatet också noll. Det vill säga, för att individen ska uppleva motivation ska alla de tre 
faktorerna; förväntningar, prestation och belöning vara mer än noll (Arnold, Cooper & Robertson, 
1998). Förväntningar är utgångspunkten när en individ ska fatta ett beslut och detta görs med 
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hänsyn till vad individen tror sig få ut för resultat. Det är denna tro som psykologer döpt till 
förväntningar eller subjektiva föreställningar (Vroom, 1964). Att förvänta något beskrivs även som 
att individen hoppas på något eller räknar med (Bonniers Svenska ordbok, 2002). 
 
Appliceras Vrooms förväntningsteori på rekryteringsprocessen innebär det att den sökande måste 
förvänta sig att belöningen av det arbete som beskrivs är av värde för personen, liksom att 
belöningen motsvarar prestationen. Uppfylls inte de förväntningar som skapats på prestation och 
belöning blir motivationen att tacka ja till arbetet eller att fortsätta arbeta noll. Det innebär att 
personen är redo att söka sig vidare eller att arbetsprestationen försämras. Bägge alternativen blir 
negativa för företaget. 
 
Enligt von Otter (2004) påverkas människans förväntningar av vanor och förebilder. Samhällets 
normer bidrar därför till vad personen förväntar sig i olika situationer, som exempelvis av ett arbete. 
Enligt Andersson och Sylwan (1997) kännetecknas det nya postindustriella samhället idag av 
jämställdhet, utveckling och kreativitet vilket då, enligt von Otter (2004), skulle påverka de 
förväntningar en nyanställd har. Utifrån detta är det troligt att anta att de förväntningar en nyanställd 
har på en tjänst även påverkas av rådande samhällsinfluenser.  
 
Vrooms förväntningsteori kan även kopplas till det psykologiska kontraktet som handlar om 
förväntningar som finns mellan medarbetare och arbetsgivare. Enligt Isaksson (2000) kan dessa 
kontrakt vara uttalade löften eller bara subjektiva tolkningar av löften och åtaganden. Till skillnad 
från det vanliga anställningskontraktet kan det psykologiska förändras då det påverkas av allt som 
sker på arbetsplatsen. Ett av de områden som Isaksson tar upp och som är ett vanligt innehåll i det 
psykologiskt kontrakt är att en medarbetare förväntar sig att tjäna på sitt engagemang. Det kan vara 
i form av ekonomiskt utbyte men även i form av viktiga kontakter eller karriär. Förväntningar spelar 
med andra ord stor roll i det psykologiska kontraktet och Isakssons är en av många som visat på 
konsekvenserna för både organisation och individ. Isaksson hävdar att brutna kontrakt leder till 
missnöjda medarbetare och tappad tillit till ledning, vilket påverkar arbetstillfredsställelsen och 
lojaliteten. Detta genererar naturligtvis i ökad personalomsättning. 

1.5.3 Maslows behovsteori och förväntningar 
Det finns många teorier om vad som motiverar människan. Vi har tidigare redogjort för Vrooms 
teori, men vill också visa på ytterligare en motivationsteori som vi anser är av relevans för vår 
undersökning, nämligen Maslows behovsteori. Maslow utgår från att det inom varje människa finns 
fem nivåer av hierarkiska behov (se fig. 1.3) (Madsen, 1981). 
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Fig. 1.3 Maslows behovspyramid efter bild från: 
http://images.google.se/images?svnum=10&hl=sv&sa=X&oi=spell&resnum=0&ct=result&cd=1&q=maslows+behovspyramid&
spell=1 
 

Behoven kategoriseras i höga och låga behov. De låga är det fysiologiska behovet och behovet av 
säkerhet. De höga behoven utgörs således av kontaktbehovet, uppskattningsbehovet och 
självförverkligandet. Grunden till att Maslow har skapat behoven i form av en pyramid eller en 
trappa är för att visa på att den lägsta nivån måste uppfyllas innan individen kan fortsätta till nästa 
nivå. Det innebär, att det inte är någon idé att tala om ett ”meningsfullt arbete”, med en person som 
inte får sina grundläggande biologiska existensbehov tillfredsställda. I personens arbete måste 
denne först och främst få tillgodose de låga fysiologiska behoven, vilket betyder att personen måste 
kunna försörja sig på lönen. Detta behov måste vara tillgodosett innan individen intresserar sig för 
de högre behoven som exempelvis självförverkligande i arbetet (Madsen, 1981).  
 
Maslows behovsteori är, enligt Kaufmann och Kaufmann (1998), mycket kritiserad då den uppfattas 
som en alltför förenklad bild av verkligheten. Detta bör finnas med i åtanke vid betraktandet av 
pyramiden. En annan anledning till kritiken är den att individen bara kan röra sig uppåt i hierarkin. 
Alderfelt, som vidarutvecklat Maslows pyramid, menar att flera av behoven kan vara aktiva på 
samma nivå och under samma tidpunkt.   
 
Rubenowitz (1978) beskriver den enskilde individens behov under den första tiden på arbetsplatsen, 
vilket kan kopplas till Maslows behovsteori. Enligt Rubenowitz (1978) är den nya medarbetaren 
primärt i behov av att klara att utföra sina arbetsuppgifter. Det är först och främst viktigt för 
individen att denna känner att de uppnår resultat, därefter har den nyanställde behov av att komma 
in i gruppen liksom att känna stöd från ledning. Den första kontakten med arbetsplatsen är med och 
skapar den grundattityd som senare ligger till grund för hur den anställde uppfattar organisationen. 
Lennsjö m.fl. (1972) poängterar också vikten av att den anställde får en bra start i företaget, då den 
första tiden ofta är avgörande för dennes inställning till organisationen.  
 
Maslow och konjunktur 
Kopplar vi Maslows behovspyramid till konjunkturväxlingar, är det rimligt att anta att i tider med 
brist på arbete är det först och främst de lägsta behoven som måste uppfyllas i behovstrappan. Den 
arbetslösa måste ha ett arbete för försörjning. Är det däremot gott om arbetstillfällen, kan den 
arbetssökande börja röra sig uppåt i pyramiden och börja ställa krav på självförverkligande och 

Fysiologiska behov 

Säkerhetsbehov 

Kontaktbehov 

Behov av  
självförverkligande 

Uppskattning- och status -
behov 
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status. Fenomenet kan i detta samband även appliceras på Vrooms förväntningsteori, då det är 
rimligt att anta att konjunkturväxlingen även kan påverka förväntningarna hos den arbetssökande. 
Utifrån fört resonemang är det troligt att den arbetssökandes förväntningar är större i tider med goda 
arbetsmöjligheter, liksom att de skulle vara lägre då det är konkurrens om arbete. För en 
organisation betyder detta i så fall, att i en högkonjunktur blir det svårare att motivera de anställda 
och få dem att bli kvar i företaget. Kan inte arbetet i sig ge möjlighet till självförverkligande är det 
troligtvis nödvändigt att belöningen måste vara högre än i lågkonjunktur. Detta för att den anställde 
ska fortsätta prestera och känna motivation. 

1.5.4 Metoder för att minska orealistiska förväntningar 
Wanous (1977) och Major m.fl. (1995) är två av forskarna som studerat olika tillvägagångssätt för 
att minska orealistiska förväntningar hos nyanställd. Major m.fl. (1995) har utvecklat två metoder, 
Leader member exchange (LMX) och Team member exchange (TMX), som ett sätt att motverka 
frivillig avgång bland nyanställda. LMX syftar till relationen mellan den nyanställde och ledaren, 
medan TMX belyser relationen mellan den nyanställde och den övriga arbetsgruppen. Studien visar 
att det finns en koppling mellan förväntningar som inte besannas och individens beteende som 
speglas i det sociala sammanhanget mellan LMX och TMX. Av undersökningens resultat framgår 
att de skadliga effekter som blir när förväntningar inte uppnås, kan minimeras om det finns en 
fungerande och uppriktig god relation mellan den anställde och dennes närmaste chef. 
Medarbetarens förväntningar kan omformas till en mer realistisk bild om det finns en fungerande 
dialog mellan anställd och chef. Även om förväntningarna inte uppnås kan medarbetaren komma 
över ”verklighetschocken” och förlika sig med sin roll i organisationen genom att använda sig av 
LMX. 
 
Förutom LMX och TMX har andra metoder utvecklats för att inte den nyanställde ska drabbas av en 
”verklighetschock” när denna påbörjar sin anställning. En av dessa metoder är det som kallas för 
realistic job preview (RJP). Det är ett verktyg som kan användas i samband med rekrytering för att 
ge en verklighetstrogen bild av vad anställningen innebär. Enligt både Wanous m.fl. (1992) och 
Buckley m.fl. (1998) är det ett verktyg som har visat sig fungera.  Deras undersökningar visar på en 
minskning av personalomsättning tack vare sänkta förväntningar på arbetet hos de arbetssökande. 
RJP går ut på att den anställde får information som är baserad på fakta istället för en förskönad bild. 
Den realistiska bilden får den anställde genom exempelvis handböcker eller film om företaget under 
introduktionsprocessen. RJP ger då en förhöjd medvetenhet om hur verkligheten ser ut på företaget. 
Det blir även lättare för den nyanställde att förbereda sig fysiskt och mentalt om denna har en tydlig 
bild av vad som kommer att hända. Ytterligare ett av dessa verktyg för att minska orealistiska 
förväntningar är ”expectation lowering procedure” (ELP). Genom att minska de orealistiska 
förväntningarna får den nya medarbetaren bättre förmåga att handskas med svårigheter i sitt arbete. 
 
RJP verktyget har visat att realistiska förväntningar sänks om den arbetssökande får information 
som är baserad på fakta istället för att få en förskönad bild av företaget (Buckley m.fl., 1998). 
Undersökningen gjordes för att testa om förväntningar, utan realistisk jobbinformation, skulle ge 
samma resultat som de fick ta del av RJP. Resultatet visade på att det är av största vikt att påverka 
förväntningar för att den anställde ska trivas på sitt arbete. Olika personligheter kan även ge möjliga 
förklaringar till varför vissa nyanställda har en tendens att utveckla förväntningar som är förstorade 
och orealistiska. För att uppnå tillfredställande resultat bör de båda verktygen, RJP och ELP, 
användas som ett komplement till de nyanställdas socialisationsprocess (se fig. 1.4) (Buckley m.fl., 
1998) (Taris, Feij & Capel, 2006).  
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Realistic job preview  Expctation lowering procedure 
(RJP) ( LP) 
 

 
 
Job Content   
 
Fig. 1.4 Illustrerar hur verktygen RJP och ELP k
arbetsprestationen. (Efter modell i Buckley m.fl, 1
 

1.6 Vetenskapsideal 
Den vetenskapsteoretiska utgångspunkten
bedriva och detta påverkar även synen på 
Deetz, 2000). Det finns i huvudsak två teo
hermeneutik. Den positivistiska skolan an
data. ”Positiv” betyder säker kunskap och
man som positivist att finna orsaker, samb
forskaren inte inverkar på det som studera
Kunskapen betraktas som objektiv. Den p
forskningen. Den andra inriktningen, herm
istället för förklaring. Kunskapen kan med
betraktarens referensramar och förförståel
klargöra. Forskaren blir en del av det som
sin forskning (Widerberg, 2002). 

1.6.1 Vårt synsätt 
Vi anser att verkligheten till stor del är soc
att uppnå ett visst mått av objektivitet. Ve
konstruktion, men då vi anser att forskaren
tidigare erfarenheter, så passar den hermen
del på tolkningar av personalens uppfattni
färgas av våra värderingar och förväntning
egen förförståelse för att på olika sätt betr
hermeneutiska synsätt, anser att en så stor

1.6.2 Induktion och deduktion 
Precis som det finns olika sätt att se på ku
Begreppen induktion och deduktion handl
kunskap eller empiri som denne har och u
utifrån en induktiv ansats (Bryman, 2002)
”upptäckandets väg”, då forskaren studera
med hjälp av sin empiri som en teori form
Davidson (2003) kallar för ”bevisandets v
hypoteser, som sedan förkastas eller antas

 

E
 

Expectation       Job-related outcomes 
an påverka förväntningarna som då i sin tur förbättrar 
998:452)   

 påverkar vilken typ av forskning som forskaren önskar 
hur den sociala verkligheten är beskaffad. (Alvesson & 
ribildningar för hur detta kan göras, positivism och 
ser att all kunskap bör kunna verifieras med empirisk 
 inom den samhällsvetenskapliga forskningen försöker 
and och lagbundenheter. Vidare är det viktigt att 
s, allt för att få fram säker och generaliserbar kunskap. 
ositiva skolan är främst förknippad med den kvantitativa 
eneutiken, bygger istället på att forskaren söker förståelse 
 andra ord inte vara helt objektiv, utan färgas av 
se. Hermeneutik betyder tolka, översätta, förtydliga och 
 studeras och det är därför inte möjligt att vara objektiv i 

ialt konstruerad, men att det i vissa situationer är möjligt 
rkligheten kan alltså inte enbart ses som en social 
 inte heller kan vara helt objektiv, utan ”färgas” av 
eutiska skolan oss bäst. Vår studie grundar sig till stor 

ngar och vi måste därför vara medvetna om att vår analys 
ar. Samtidigt är det viktigt att vi försöker gå utanför vår 

akta och analysera resultatet då vi, trots vårt 
 grad av objektivitet som möjligt är önskvärt.  

nskap finns det olika sätt att samla in och få kunskap. 
ar om tillvägagångssättet. Utgår forskaren från den 
tifrån detta försöker bilda teorier, så arbetar han eller hon 
. Patel och Davidson (2003) kallar denna ansats för 
r sitt objekt utan att ha gjort sig en teori. Det är sedan 
uleras. Den forskare som istället följer det som Patel och 
äg” arbetar deduktivt. Forskaren arbetar ofta utifrån 
. Det deduktiva arbetssättet kan oftast vara mer objektivt 
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då utgångspunkten tas i en redan befintlig teori och forskaren då i mindre grad färgas av sina 
subjektiva uppfattningar. En fara med denna typ av forskning, menar Patel och Davidson (2003), är 
att forskaren kan missa nya infallsvinklar, då denne påverkas av de existerande teorierna.  
 
Med utgångspunkt i ovanstående resonemang anser vi att det är svårt att renodlat använda sig utav 
ett tillvägagångssätt. Vår undersökning, har enligt oss, inslag både av induktion och av deduktion. 
Den deduktiva ansatsen återfinns i den empiri och den teori vi har använt oss av och som ligger till 
grund för vår undersökning. Vi har sedan med hjälp av vår empiri försökt dra vissa slutsatser om 
förväntningarnas betydelse på vårt fallföretag, vilket är induktionen i vår forskning.  
 

1.7 Frågeställning 
Med utgångspunkt i ovanstående teorier om förväntningarnas betydelse har vi formulerat följande 
frågeställningar som vi ämnar svara på. Detta för att komma fram till vårt syfte med uppsatsen, att 
få en bild av vilka förväntningar den rekryterade har och hur väl dessa sedan stämmer överens med 
verkligheten. 
 

• Vilka förväntningar hade den nyanställde innan han eller hon tillträdde tjänsten? 
• Vad är det som har format dessa förväntningar? 
• Stämmer förväntningarna överens med den faktiska arbetsupplevelsen? 
• Sker det en avstämning av förväntningarna mellan medarbetare och chef? 
• Vad kan följderna antas bli om medarbetarens förväntningar inte infrias, vilken betydelse 

har detta för den anställdes motivation? 
 

1.8 Avgränsningar 
Då uppsatsen är en fallstudie och ett samarbete med personalavdelningen på företaget har vi valt att 
till största delen fokusera på de organisatoriska konsekvenserna för företaget. Vi hade naturligtvis 
kunnat utgå från ett individperspektiv och då istället sett till konsekvenserna för den enskilda 
individen.  

1.9 Metod  
För att skapa en djupare förståelse för förväntningarnas betydelse anser vi att en kvalitativ ansatts 
passar vårt syfte bäst. Den kvalitativa metoden är också den som stämmer bäst överens med vår 
verklighetsuppfattning som vi redogjort för i kapitel 1.6.  
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2 

Undersökningsansats 
________________________________________________________________________________ 
Vi redogör här för hur vi valt att samla in vår empiri, liksom för vårt tillvägagångssätt. Vi 
argumenterar för vårt val av metod och ser till undersökningens validitet och reliabilitet.  
________________________________________________________________________________ 

2.1 Kvalitativ eller kvantitativ metod 
Forskaren kan välja mellan att använda sig av en kvantitativ eller kvalitativ metod vid 
bearbetningen av sitt material (Alvesson & Deetz, 2000). Valet av metod styrs till mångt och 
mycket av de frågeställningar som ska besvaras liksom av det vetenskapsideal som präglar 
forskaren. Det finns en mängd tillvägagångssätt för att samla in empiri. Syftet med den kvalitativa 
forskningen är att utforska ett fenomens karaktär och egenskap, till skillnad från den kvantitativa 
som försöker fastsälla hur vanligt ett fenomen är och vilka samband som finns (Widerberg, 2002). 
Som hermeneutiker är det vanligt att använda sig av kvalitativ metod, vilket också är den metod vi 
finner lämplig för att kunna besvara våra frågeställningar (Bryman, 2002). För att ta reda på vilka 
förväntningar som präglade den nyanställde och hur dessa sedan stämmer överens med verkligheten 
hade vi dock kunnat utgå från ett kvantitativt tillvägagångssätt. Eftersom det är ett specifikt företag 
vi önskar studera och då vi eftersträvar ett större djup i vår analys finner vi den kvalitativa metoden 
ändå lämpligast. Vid en kvantitativ undersökning, i form av exempelvis en enkät, hade vi inte fått 
de utförliga svar som vi önskat. Vi hade då inte kunnat vara lika flexibla som vi var i 
intervjusituationen, där vi kunde gå in och få en förklaring av vad respondenten menade med sitt 
svar. Ryen (2004) skriver att den kvalitativa forskaren studerar saker i deras naturliga miljö, strävar 
efter att göra fenomenen begripliga och försöker tolka det som framkommer utifrån den mening 
som människan ger dem. Denna beskrivning av vad den kvalitativa metoden är, anser vi, stämmer 
bra överens med det sätt vi önskar studera vårt fenomen på.  

2.1.1 Fallstudie 
Vi har valt att göra en fallstudie på ett specifikt företag. Fallstudien är inriktad på förståelse och 
beskrivning av en speciell process, vilket är syftet med vår studie. Vidare används fallstudier med 
fördel då man önskar utvärdera något (Merriam1994). Enligt Denscombe (2000) karaktäriseras även 
fallstudien av att man gör studier på djupet, liksom att fokus ofta ligger på sociala relationer och 
processer. Detta är något även vi måste undersöka för att få en förståelse för de anställdas 
berättelser. Vi har också en förhoppning om att vårt resultat kan användas som en slags 
utvärderingsrapport för det företag där undersökningen görs, vilket också är ett av syftena med 
fallstudien.  
 

2.2 Datainsamlingsmetod 
För att få en bild av vårt problemområde gjorde vi en litteraturstudie i ämnet. Vi använde oss främst 
av databasen PsycARTICLES och Libris för att finna artiklar som berörde området (för mer 
information om våra sökvägar se bilaga 3). Det sökord som användes var ”expectations on 
newcomer”. De första artiklarna som vi fann vara av intresse för vår undersökning hjälpte oss sedan 
vidare, då vi fann ytterligare artiklar och böcker utifrån deras referenslistor. Vi är medvetna om att 
delar av vår litteratur är av äldre årgång, exempelvis Vroom från 1964. Då mycket av den senare 
forskningen bygger på hans teorier, anser vi den ändå relevant för vår undersökning.  
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För att få en inblick i hur fallföretaget fungerar, med hänsyn till rekryteringsprocessen, gjordes 
några intervjuer med medarbetare på personalavdelningen. Vi fick också tillgång till dokument som 
visade på deras rekryteringsprocess. Ett par av avdelningscheferna hördes även för att få deras bild 
av hur rekryteringen går till.  
 
Inom den kvalitativa forskningen finns en mängd olika tillvägagångssätt för att samla in empiri. 
Syftet med den kvalitativa forskningen är att utforska ett fenomens karaktär och egenskap 
(Widerberg, 2002). För att samla in vår empiri hos de anställda valde vi att göra intervjuer. 
Denscombe (2000) menar att intervjuer är det bästa tillvägagångssättet för forskaren att samla in 
detaljerad information från ett mindre antal individer. Enligt Merriam (1994) finns det olika former 
för intervjuer. Forskare brukar skilja mellan standardiserade och icke- standardiserade intervjuer, 
liksom i vilken grad den är strukturerad. Om intervjun är standardiserad innebär det att frågorna 
kommer i en speciell ordning. Är intervjun strukturerad finns det ett tydligt mål med samtalet 
(Bryman, 2002). Då vi vill jämföra svaren mellan respondenterna valde vi att använda oss av 
semistrukturerade intervjuer. Denna intervjuform innebär att forskaren använder sig av en färdig 
lista med ämnen som ska behandlas. Svaren är öppna, vilket gör det möjligt att ställa följdfrågor och 
få en djupare förklaring om det skulle uppstå oklarheter.  

2.2.1 Intervjusituationen 
Intervjuerna genomfördes i omgångar under en veckas tid. De flesta intervjuer gjordes i ett av 
företagets konferensrum, där vi kunde vara ostörda och avskilda från övriga medarbetare. Två av 
intervjuerna fick dock göras i ett rum i anslutning till avdelningen. Detta rum var inte optimalt för 
intervjun då det hade ett fönster ut mot avdelningen, vilket kan ha medfört att intervjupersonen inte 
var så avslappnad som önskat. På grund av platsbrist var detta dock det enda rum som fanns att 
tillgå. Vi började med att förklara att det som framkommer under intervjun i första hand var avsett 
för oss. Personalavdelningen skulle sedan få ta del av sammanställningen av deras gemensamma 
tankar. Vi poängterade att de som enskilda inte skulle kunna härledas i arbetet. Vi introducerade 
därefter syftet med arbetet, innan vi började ställa våra frågor. Intervjun varade mellan 25 och 45 
minuter. För att fokusera på vad respondenterna berättade för oss valde vi att inte skriva annat än 
korta stödord under samtalet. Intervjun spelades istället in efter samtycke med respondenten. Detta 
ger ett säkrare resultat än att bara skriva förhand och det gör det också möjligt att citera 
respondenterna. Intervjuerna skrevs sedan ut ordagrant för att lättare kunna analysera 
respondenternas berättelse och för att kunna plocka fram citat.  
 
Som utgångspunkt för samtalet hade vi en intervjuguide uppdelad i fyra delar, där första delen 
handlade om respondentens bild av företaget innan anställningen (se bilaga 2). I den andra delen 
ställde vi frågor kring upplevelsen av anställningssamtalet och vilken bild intervjupersonen fick av 
arbetsuppgifterna och av organisationen. I denna del talade vi också om vilka förväntningar 
respondenten fick under samtalet. Efter detta gick vi över till nästa del av intervjun. Här fick 
respondenten berätta om sin första tid på arbetsplatsen. Denne fick prata om hur han eller hon 
upplevde introduktionstiden, liksom om sina relationer till chef och kollegor. Detta då stödet från 
chef och kollegor anses som viktigt för helhetsupplevelsen. Vi ställde även frågor om hur bilden av 
arbetet, som denna fått under anställningssamtalet, stämde överens med den faktiska upplevelsen. 
Avslutningsvis, innan intervjun sammanfattades, talade vi med respondenten om dennes syn på 
framtiden och vad han eller hon kände för företaget. Detta för att få en bild av synen på 
organisationen. 
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 Innan samtalen genomfördes hade intervjupersonerna mottagit ett brev per e-post, där vi förklarade 
vårt syfte med arbetet (se bilaga 1) I anslutning till detta brev fanns fem stycken frågor som 
personerna skulle fundera kring. Frågorna handlade om förväntningar och upplevelsen av arbetet. 
Dessa frågor gjorde att respondenten redan innan samtalet hade fått fundera över sina förväntningar. 
Vi anser att detta även mildrade eventuell nervositet, då respondenten innan viste vad samtalet 
skulle handla om. Vi bad sedan respondenten att ta med pappret till intervjun. Alla hade inte 
skriftligen svarat på frågorna men vi upplevde ändå att dessa frågor uppfyllde sitt syfte, då de allra 
flesta hade funderat kring ämnet innan intervjun. Innehållet i intervjun uppfattades som intressant, 
vilket vi som forskare måste förhålla oss kritiska till, då vi faktiskt inte vet om respondenterna alltid 
uttryckte sin verkliga mening. Eftersom vi upplevde att vi fick väldigt fylliga svar från de flesta 
intervjupersoner, så anser vi ändå att detta inte påverkat våra slutsatser.  

2.3 Urval 
Det finns två grundläggande typer av urval, sannolikhetsurval och icke-sannolikhetsurval. Den 
främsta metoden i det kvalitativa arbetet är ett icke-sannolikhetsurval (Merriam, 1994). Då vårt 
syfte inte är att generera statistisk generaliserbar kunskap behöver vårt urval heller inte vara en 
”minivärld” av hela populationen och därmed kan vi istället använda oss av ett icke-
sannolikhetsurval. Vårt syfte är istället att få tillgång till åsikter som är relevanta för vår 
problemställning och vi vill därför här redogöra för hur vi tänkte vid vårt urval.  
 
Vi har inriktat oss på ett målinriktat urval som, enlig Merriam (1994), innebär att urvalet baseras på 
det som forskaren önskar upptäcka eller förstå. I vårt fall är det den medarbetare som kan dela med 
sig av sina upplevelser av den första tiden på arbetsplatsen, vilket då också är kriteriet för vårt urval. 
För att kunna göra detta bör denne vara tämligen ny på arbetsplatsen, dock inte så ny att han eller 
hon inte har kommit in i arbetet. Medarbetare som varit anställda mellan sex och 24 månader anser 
vi vara rimlig tid för att, dels ha funnit sig till rätta på arbetsplatsen, och dels fortfarande komma 
ihåg vad personen kände och förväntade när han eller hon fick tjänsten.  
 
På företaget finns det 32 stycken medarbetare som överensstämmer med vårt kriterium, vilket 
innebär att vi utifrån dessa får göra ytterligare avgränsning, då det inte finns möjlighet att intervjua 
alla. Vi har försökt att sprida intervjuerna mellan de olika avdelningar där nyanställda finns. Vidare 
har vi försökt att intervjua minst två från varje avdelning för att få bredare perspektiv och bättre 
bild. Totalt har nio intervjuer gjorts med medarbetare som nyligen anställts. Vårt urval är inte 
representativt för hela organisationen, men är ändå tämligen representativt för dem som är nya, då 
vi intervjuat nästan en tredje del av dessa. Då det är deras upplevelse av företaget och anställningen 
vi vill undersöka, anser vi ändå att vissa slutsatser kan dras.  
 
För att få en djupare förståelse för förväntningarnas betydelse ville vi även ta kontakt med 
medarbetare som valt att sluta på företaget. Detta för att utreda anledningen till varför de valt att 
sluta, samt få en bild av vilken roll förväntningarna på företaget har haft för detta. Det visade sig att 
det inte var så lätt att få fram en förteckning på dem som frivilligt valt att lämna organisationen. 
Under perioden då intervjuerna genomfördes fick vi dock reda på att två medarbetare valt att säga 
upp sig. Då dessa fortfarande befann sig i organisationen valde vi att intervjua dem för att få en bild 
av anledningen till detta. Den ena av personerna hade vid tidpunkten varit anställd i cirka 6 
månader, medan den andra hade varit i firman i många år. Att vi valde att ta med personen med 
längre anställningstid var att denna trots allt hade mycket kunskap om organisationen som vi ansåg 
som värdefull. Detta urval kan därför betecknas som ett bekvämlighetsurval (Merriam, 1994). Med 
dessa två personer blev det totala antalet intervjuer elva stycken. Intervjuerna med dem som valt att 
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säga upp sig är väldigt få och vi kan därför inte dra några slutsatser utifrån dem. Trots det väljer vi 
att ändå ta med dessa intervjuer i vårt resultat, då vissa paralleller ändå kan dras till de övriga 
intervjupersoner. Vi har därför valt att redovisa dessa svar tillsammans med de övriga 
respondenterna, då mycket av det som framkom gick att koppla till de respondenter som nyligen 
börjat i organisationen. Vi har dock valt att även redogöra för anledningen till varför dessa personer 
valt att sluta. 

2.3.1 Respondenternas bakgrund 
De respondenter vi intervjuat har allesammans varit anställda från 6 månader upp till två år, med 
undantag för de som valt att söka sig vidare utanför företaget, där anställningstiden varit längre för 
någon. Åldern för de anställda som intervjuats varierar mellan 20 och 45 år. Könsfördelningen är 
jämt fördelat bland respondenterna och stämmer relativt väl med hur det ser ut på de olika 
avdelningarna. Bakgrunden till varför de har valt att söka arbete på företaget varierar liksom hur de 
fick kunskap om den lediga tjänsten. Vissa kommer från andra arbeten inom resebranchen, 
exempelvis är det några som tidigare arbetat som reseledare. Många har på ett eller annat sätt även 
haft en kontakt på företaget. Endast en av de intervjuade har enbart haft företagets annons som 
utgångspunkt för att söka den lediga tjänsten. Som beskrivits tidigare har en av dem som valt att 
lämna företaget varit anställd i mer än två år.    
  

2.4 Metodkritik 

2.4.1 Validitet och reliabilitet i en kvalitativ studie 
Det är ofta lättare att visa på validitet och reliabilitet i en kvantitativ studie, då detta kan mätas i 
exakta tal till skillnad från den kvalitativa, som ofta handlar om uppfattningar och ord (Bryman, 
2000). För att en studie ska vara tillförlitlig är det ändå viktigt att ta hänsyn till dessa termer 
(Merriam, 1994). Med validitet menas, enligt Denscombe (2000), att metoder och data i stora drag 
är exakta och riktiga. De data forskaren har fått fram ska representera sanningen. Med reliabilitet 
menas att mätinstrumenten är tillförlitliga och därmed ger samma svar gång efter gång. Vi vill 
också poängtera att validitet och reliabilitet är oupplösliga från varandra under forskningens gång 
(Merriam, 1994).  

2.4.2 Validiteten 
Vi samlade in vår empiri med hjälp av semistrukturerade intervjuer, vilket gjorde det möjligt för oss 
att gå in och be respondenten förtydliga sig om vi upplevde svaret som otydligt. Enligt Denscombe 
(2000) stärker detta validiteten om datan kan kontrolleras och bekräftas under tiden som den samlas 
in. Detta stärker därför vår validitet. 
 
Nackdelarna med att använda sig av intervjuer är, enligt Denscombe (2000), att ”intervjuareffekten” 
kan förekomma och respondenten kan bli hämmad av att bli inspelad på band. Med intervjuareffekt 
menar Denscombe (2000) att respondenten kan påverkas av intervjuarens identitet. Under de 
intervjuer vi genomförde var det ingen som hade något emot att vi spelade in samtalet. Vi upplevde 
det inte heller som att diktafonen på bordet var något den anställde tänkte på. Vi anser därför att 
detta inte har påverkat vårt resultat nämnvärt. Vi är medvetna om att vår identitet kan ha påverkat 
den anställde, då en av oss är anställd på företaget och redan har en relation till respondenterna. I 
kapitel 2.4.5 kommer vi att närmare redogöra för på vilket sätt detta kan ha påverkat vårt resultat. 
Vi uppfattade dock inte det som att respondenterna var obekväm i intervjusituationen, då samtalen 
kändes väldigt naturliga och uppriktiga.  
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Som forskare bör man vara medveten om att alla svar man får kanske inte är sanna. Respondenten 
kan försöka ge svar som de tror att intervjuaren önskar höra. På samma sätt kan man få oriktiga svar 
då respondenten gärna svarar så som de tror överensstämmer med den övriga opinionen, istället för 
att framföra sin egen personliga åsikt (Denscombe, 2000). Detta kan naturligtvis även ha påverkat 
de svar vi fick. Svaren vi fick på en av avdelningarna var mycket lika varandra, men då det även 
fanns avvikande åsikter och då vi på en annan avdelning fick två helt olika synsätt på 
organisationen, anser vi ändå att de flesta av respondenterna gett uttryck för sin egen mening. Trots 
detta bör vi ha fenomenet i betraktelse när vi analyserar vår empiri.   
 
Alla forskningsmetoder har sina för- och nackdelar, så även fallstudien. En av nackdelarna, som 
Denscombe (2000) beskriver, är att resultatet kan vara svårt att generalisera, då man i fallstudien 
begränsar sig till ett specifikt fall. Fallstudie, som metod, brukar även få kritik för dess externa 
validitet som ofta är låg (Merriam, 1994). Vårt mål med studien är dock inte att få fram 
generaliserbar fakta, vilket enligt Merriam (1994) är näst intill omöjligt i den kvalitativa 
forskningen, istället vill vi gå på djupet och få djupare förståelse för vår undersökning. De 
förväntningar den anställde får är starkt förknippat med både organisation, arbetsuppgifter och typ 
av bransch. Det är därför svårt att applicera vårt resultat på ett annat företag, trots liknande 
organisationsuppbyggning och liknande arbetsuppgifter. Vi anser dock att vårt resultat är 
representativt och vallit för de nyanställda på företaget där underökningen är gjord, då vi fick en 
ganska entydig bild av vad de anställda hade upplevt av förväntningar. Vi väljer därför att se vårt 
resultat gällande för endast vårt fallföretag.   
 
Ytterligare en nackdel med en kvalitativ analys, som vi anser bör nämnas i samband med studiens 
validitet, är risken för att förklaringen av resultatet blir förenklat. Med detta menar Denscombe 
(2000) att det finns en risk för att forskaren ibland förbiser data som inte stämmer överens med det 
övriga resultatet. Detta då inkonsekvenser kan vara frustrerande för forskaren som vill kunna visa 
på klara och tydliga slutsatser. Genom att vara medveten om att sociala fenomen är komplicerade 
och analysen sällan blir helt likriktad har detta hjälpt oss i vår analys av resultatet. Detta är för oss 
extra svårt då vi har valt att redovisa resultatet samlat för alla intervjupersoner. För att undgå denna 
problematik skulle resultatet redovisas för varje enskild respondent. Vi har trots detta ändå valt att 
göra en sammanhängande historia utifrån respondenternas berättelse och vill ändå påvisa att 
resultatet kan betraktas som valitt. Som framgår av vårt resultat är detta inte helt entydigt, vilket 
också tydliggörs för läsaren. Vi anser därmed att vi har redovisat för det som framkommit utan att 
utelämna något.  

2.4.3 Reliabilitet 
Den intervjuguide som vi utgått från för att samla in vårt material skulle kunna användas av en 
annan person igen, om syftet varit detsamma. Vi anser att detta stärker studiens reliabilitet. Enligt 
Bryman (2000) är det dock svårt att tala om reliabilitet i den kvalitativa forskningen då man inte 
kan frysa en social miljö. Detta innebär att vi i egentligmening inte kan tala om reliabiliteten i 
undersökningen. 

2.4.4 Analysmetoden 
Efter vår intervju skrev vi ner våra intryck av intervjupersonen som en minnesanteckning. Varje 
intervju skrevs sedan ut och strukturerades. I vårt resultat sammanställde vi respondenternas 
berättelser utifrån olika teman, som vi ansåg ha relevans för besvarandet av våra frågeställningar. 
Att finna relevanta kategorier är, enligt Merriam (1994), viktigt för att få ett så tydligt resultat som 
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möjligt, det insamlade materialet bör även gås igenom flera gånger. När vi gjort detta valde vi att 
plocka in den tidigare forskning vi hade och detta blev utgångspunkt för vår analys. Vi försökte se 
till de likheter som fanns i respondenternas berättelser, samt till var intrycken skilde sig från 
varandra. I vårt resultatavsnitt har vi valt att slå ihop respondenternas berättelse till en helhet. Detta 
då vi upplevde att många av svaren var lika och därför gick att generalisera. Vi har endast valt att 
redogör för respondentens bakgrund när vi anser att detta har relevans för resultatet. Detta då vi 
anser att för mycket text förvirrar läsaren.  

2.4.5 Att själv vara en del av företaget  
Som framgått i vår inledning arbetar en av oss på företaget sedan tre år tillbaka, vilket innebär att en 
av oss redan har förförståelse för det vi önskar undersöka. Detta försvårar vårt arbete med att se på 
fenomenet med så öppna ögon som möjligt. Många forskare hävdar att det är en nackdel att redan 
ha förförståelse, då det är svårt att förhålla sig objektiv. Denscombe (1998) skriver att objektivitet är 
viktig. Som forskare ska man kunna fråga sig om man kan undgå förutfattade meningar som kan fås 
genom personliga värderingar, övertygelser eller på grund av ens bakgrund. Forskaren ska vidare 
kunna betrakta undersökningen fördomsfritt, oberoende av vad resultatet blir. Här måste vi alltså 
tänka oss för, då den ena av oss naturligtvis har både förförståelse och fördomar om företaget. Då 
vi, som tidigare nämnts, antar ett hermeneutiskt perspektiv anser vi att fördomar och värderingar 
inte helt går att undvika oavsett om man har kunskap om fenomenet eller inte. Då vi är medvetna 
om denna problematik kan vi också försöka distansera oss från vår tidigare förförståelse och försöka 
att se på det som framkommer så objektivt som det är möjligt. 
 
Sett ur ett positivt perspektiv behöver våra tidigare kunskaper inte enbart vara en nackdel, vi har 
exempelvis redan kunskap om organisationen som kan vara användbar. Vidare finns ett uppbyggt 
kontaktnät med ett förtroende bland organisationens medlemmar som kan underlätta vid 
insamlandet av empiri, då det ibland kan vara lättare att dela med sig av upplevelser till någon man 
känner. Viljan att dela med sig beror även på ställningen i organisationen, som inte är på chefsnivå 
vilket vi anser vara till vår fördel, då medarbetarna kan känna att de vågar ta upp negativa åsikter 
eller upplevelser.  
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3 

Resultat 
________________________________________________________________________________ 
I resultatdelen presenteras en sammanställning av intervjupersonernas berättelser utifrån teman som 
har relevans för vår frågeställning. 
_______________________________________________________________________________ 

3.1 Sammanfattning av resultat 
För att få en överblick över det som framkommit har vi valt att sammanställt svaren i olika teman 
med utgångspunkt i våra frågeställningar och den teori som tidigare redovisats i uppsatsens första 
kapitel. Som påpekats i vårt metodavsnitt väljer vi att redovisa svaren från alla respondenter samlat. 
Anledningen till vårt val är att alla respondenter, både de som arbetar kvar i företaget och de två 
som valt att säga upp sig, har liknande berättelser. Genom nedanstående kategorisering får läsaren 
en tydlig bild av det som framkommit under intervjuerna. 
 

• Förväntningar på företaget:. Här redogör vi för de förväntningar som de anställda hade 
innan de började på företaget liksom hur de upplevde den första kontakten med företaget. 

 
• Relation till medarbetare och chef: Som framgått i vårt teoriavsnitt har det visat sig att det 

sociala stödet från medarbetare och chef har en positiv inverkan om den anställdes 
förväntningar inte uppfylls. Vi anser därför att det är viktigt att redovisa för hur den 
anställde upplever förhållandet till kollegor och chef. 

 
• Förväntningar och verklighet: Här sammanställer vi de anställdas förväntningar med den 

faktiska arbetsupplevelsen och kopplar detta till anställningsintervjun. Vi försöker även att 
återge medarbetarnas syn på vad de känner inför framtiden och vilka förväntningar de har på 
företaget. 

 

3.1.1 Förväntningar på företaget
Vi upplevde att många av respondenterna inte kunde uttrycka så många förväntningar. De allra 
flesta hade hört talas om organisationen och kände till resebyrån där flygbolaget ingick och som 
tidigare nämnts hade en del av respondenterna någon slags kontakt till organisationen i form av 
någon de kände eller någon som hade arbetat där. Många kom in på att de upplevde branschen som 
spännande och att det var flygbranschen som i huvudsak lockade dem att söka de olika tjänsterna. 
 

”Jag har alltid velat komma in i flygbranschen och jag hade en bekant som sa att det 
fanns ett ledigt jobb här.” 
 
”Det var lite att man tänkte att det var ett spännande område det här med flygplatsen.” 

    
Respondenterna pratade även om att de upplevde organisationen som stor med många olika 
avdelningar. Detta gjorde att en del av våra respondenter hade förväntningar om att de kunde 
komma vidare i organisationen. Speciellt de som blev anställda på callcentret såg sitt arbete som en 
inkörsport vidare in i organisationen och flygbranschen.  
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”…en stor firma där man kunde mena att det fanns goda möjligheter för att få utveckla 
sig” 

 
En av de anställda ansåg att denne inte hade gjort sig några speciella förväntningar. Personen hade 
innan denne kom till företaget blivit uppsagd från sin tjänst som flygvärdinna. Denne pekade därför 
på att det som var viktigast var att få ett nytt arbete som också var inom flygbranschen. 
 

”Nej det hade jag inte (syftar på förväntningar, förf. anm) Jag såg det som att jag var 
glad att jag fått ett jobb och så fick jag se vad som hände därefter.” 

  
 

Med hänsyn till förväntningar på sin egen roll i gruppen fick vi lite olika bilder från de anställda. 
Vissa menade på att de inte alls hade några förväntningar på sina kommande kollegor eller på hur 
de skulle komma in i gruppen, då de inte trodde att detta skulle vara några problem. Andra ansåg att 
man inte valde ett jobb på grund av arbetskollegor. För ytterligare andra, speciellt dem som var 
anställda på företagets callcenter, så spelade kollegorna en stor roll och det fanns en del 
förväntningar på att det var en trevlig grupp de skulle arbeta i. 
 

 ”…kollegorna är ett bra gäng, så dem hade jag kanske inte så mycket förväntningar på. 
Jag har inte haft så svårt att komma in i andra grupper eller så.” 
 
”Grunden till att jag sa ja, är på grund av de människorna som sitter där nere. Det var 
inte på grund av arbetet utan på grund av stämningen som finns på arbetsplatsen.” 

3.1.2 Relationen till medarbetare och chef 
Under intervjuerna med respondenterna fick vi insikt i hur de uppfattade sin närmaste chef och hur 
de såg på sina kollegor, liksom om de hade fått diskutera sina förväntningar med sin chef.  
 
Majoriteten upplever stämningen i organisationen som god och de säger sig blivit väl mottagna den 
dagen de kom som nya till företaget. Att som nyanställd hälsas välkommen genom att kollegorna 
samlas till gemensam frukost, uppfattades av alla som enormt positivt. Många upplever att de har 
fått det stöd de har behövt under den första tiden, både från chef och från kollegor. Detta har gjort 
att de har fått en positiv bild av företaget. Enstaka respondenter efterfrågade ett mer synligt 
ledarskap, liksom feedback efter den första tiden i företaget.  
 
Vi fick en bild av att de flesta respondenter hade en öppen dialog med sin chef och att han/hon 
lyssnade på deras synpunkter. En av respondenterna fick dock intryck av att de lyssnade, men att 
chefen sen i sin tur var låst i sin roll och därför inte kunde påverka situationen.  
 

”Ja precis, rent arbetsmässigt (respondenten syftar här på stöd från sin chef), sen 
känns det väl som dem är lite låsta i nästa steg, i den rollen de har” 
 

 
Även om vi fick intryck av att de flesta hade en god relation med sin chef och att de fick det stöd de 
behövde, under den första tiden, så fanns där också en annan bild. En bild som visade på avsaknad 
av ledarskap. En av respondenterna beskriver att chefen inte var närvarande i den mån som 
behövdes och även den högsta ledningen skildrades av vissa som väldigt långt borta, nästan osynlig 

 24



för medarbetarna på golvet. Viss kritik riktades även mot ledningsgruppens beteende mot de 
anställda. 
 

”Kritiskt sätt så tycker jag att en person som sitter med så mycket ansvar borde 
vara lite mer psykologisk och personalvänlig.”  

 
På frågan om de diskuterat sina förväntningar fick vi lite blandade svar. Någon upplevde att det 
skedde en regelbunden uppföljning mellan chef och anställd. Andra hade efter en tid haft 
utvecklingssamtal där de ansåg att detta kommit upp, de hade fått ge sin bild av hur de upplevde 
arbetet. Vissa av respondenterna saknade helt avstämning med sin chef och tyckte att detta skulle ha 
gjorts efter att introduktionen var slut för att få lite feedback på hur det gick för dem.   
 
När respondenten fick beskriva sina medarbetare görs detta i de allra flesta fall med positiva ord. 
Många upplever, precis som de förväntat, att kollegorna är trevliga och att de blev väl 
omhändertagna när de kom som nya till företaget. Vi fick också beskrivet för oss att var man än 
kom i organisationen blev man positivt bemött. 
 

”Personalbiten den är bra. Även om det har varit mycket utbyte av folk så är det bra 
stämning och ett bra gäng.” 
 
”Man blir vänligt bemött oavsett var man vänder sig, allt från personalavdelningen, 
alla kollegor, det är fantastiskt.” 

 
Alla upplevde dock inte förhållandet till sina kollegor som enbart positivt. Under intervjun framkom 
att en av respondenterna kom in i en grupp som inte var överens om hur introduktionen skulle gå 
till. Detta gjorde att de olika medarbetarna drog i personen från olika håll, vilket upplevdes som 
väldigt obehagligt för denne. Stämningen i gruppen var därför väldigt spänd. En annan säger så här 
på frågan om hon upplever att hon får stöd från sina kollegor. 
 

”Ja, de allra flesta i alla fall, dem jag kunde fråga, det fanns dem som inte ville.” 
    
En av respondenterna, som har tankar på att lämna organisationen, menar på att stämningen i 
gruppen inte längre var den samma som i början av anställningen. Den positiva känslan som 
personen hade upplevt fanns inte längre kvar. 
 

3.1.3 Förväntningar och verklighet 
Vi upplever att förväntningarna i stor grad stämmer överens med den faktiska upplevelsen av 
arbetet. Med det menar vi att förväntningarna som den nyanställda fick under 
rekryteringsprocessen, både på det sociala planet och på arbetsuppgifterna, stämde överens med hur 
de upplevde sin arbetssituation.  
 

”Ja, förutom att jobbet har visat sig vara lite mer monotont än vad jag hade räknat 
med.” 

 
Vi vill poängtera att vi inte fick någon bild av att företagets kultur eller kollegor beskrivits under 
anställningssamtalet och vi kan därför inte se om det skapats förväntningar på vilken roll 
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medarbetaren skulle få i gruppen under anställningssamtalet. Förväntningarna kring detta kan 
naturligtvis ha skapats undermedvetet efter mötet med företaget. 
 
Det framkom tydligt att organisationen gav en realistisk bild av hur arbetet var i verkligheten. Ingen 
av de anställda talar om att det blev helt annorlunda mot vad som beskrivits under 
anställningsintervjun, när det gäller arbetsuppgifterna.  
 

”Rent arbetsmässigt så kände jag att det har uppfyllts, de förväntningarna jag hade 
räknat med. Den var ärlig och öppen och chefen kändes väldigt orolig över om jag 
skulle ha tålamod att sitta kvar, då det just var att det var väldigt enformigt.” 

 
Ett fåtal av respondenterna upplever dock att deras förväntningar inte helt infriats. Bilden av att det 
var spännande att jobba inom flygbranschen uppfylldes inte helt, en del av respondenterna ansåg att 
de var ganska långt ifrån flyget. Deras arbete visade sig vara ett ”vanligt” kontorsarbete, istället för 
den exotiska bilden av flyg och resor som de hade föreställt sig och som hade varit en av 
anledningarna till att de sökt tjänsten på företaget.  
 

”Det visar sig sedan på vägen att man faktiskt sitter rent administrativt och flyget 
finns någon helt annan stans.” 

 
Fler såg företagets storlek som en möjlighet till utveckling och avancemang. En av respondenterna 
tyckte att denna förväntning som fanns på företaget inte infriats, vilket är en av anledningarna till att 
personen nu väljer att sluta på företaget och har sagt upp sig. Den andra respondenten som valt att 
sluta menade att det var bland annat på grund av lönen och att arbetsuppgifterna hade förändrat sig 
något från vad denne gjort från början. Även andra respondenter uttryckte sitt missnöje över lönen 
vilket kan ses som ett uttryck för att belöningen inte levde upp till personernas insatts. 
 
För att få en bild av, i vilken mån, de anställda önskar stanna kvar på företaget, fick de frågan om 
var de såg sig själva om två år och vad de tyckte om organisationen. De flesta hade en övervägande 
positiv bild av företaget och att de kunde se sig själva arbeta kvar inom organisationen. 
Förutsättningen var dock att de inte hade samma arbetsuppgifter som idag. Det vill säga, för att de 
skulle stanna kvar var det viktigt för dem att få utvecklas och lära sig nya saker. Respondenterna 
upplevde att detta kunde vara en belöning för den tid de lagt ner på sitt nuvarande arbete. Några av 
de intervjuade nämnde även att vissa ändringar måste göras företagsmässigt för att deras bild skulle 
vara enbart positiv. Dessa ändringar handlade exempelvis om ledningens inställning till företaget 
och sin personal. Vi fick en bild av att vissa av respondenterna hade uppfattningen av att ledningen 
och företaget såg sin personal som utbytbar. Skulle de sluta var det många som ville ta deras plats.  
 
Under våra intervjuer framkommer också att många av dem som är anställda i företagets callcenter 
aldrig fått den introduktionskurs som personalavdelningen ska erbjuda den anställde. De har nu 
varit anställda i över ett år. 
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4 

Analys 
________________________________________________________________________________ 
I vår analys binder vi ihop empiri med teoriavsnitt. Vi visar på de kopplingar vi kan se, liksom på 
vad följderna kan tänkas bli för företaget.  
________________________________________________________________________________ 

4.1 Inledning 
I vår analys utgår vi igen från våra frågeställningar för att göra analysen så explicit som möjligt. I 
det första stycket har vi valt att slå ihop de tre första frågeställningarna eftersom de går in i 
varandra. Frågeställningarna är; vilka förväntningar den nyanställde hade innan denne tillträdde 
tjänsten, vad som format dessa och om dem sedan stämmer överens med verkligheten. I den andra 
delen analyserar vi chef och kollegors betydelse, då vi svarar på frågan om det sker en avstämning 
av förväntningarna mellan dem. Slutligen analyserar vi vad följderna kan bli om förväntningarna 
infrias eller inte och på vilket sätt den anställdes motivation påverkas. 

4.2 Analys 

4.2.1 Förväntningarnas effekter på medarbetaren  
Som framkommit i vårt resultat var det svårt för respondenterna att sätta fingret på vilka 
förväntningar de hade. Trots detta upplevde vi det som att det fanns vissa förväntningar hos de 
anställda. Det fanns en hel del förväntningar på själva flygbranschen. Flyg- och resebranschen 
associeras ofta med spänning, variation, exotiska miljöer och många prestigefyllda yrken som pilot 
finns inom denna bransch. Vidare är organisationen, där de anställda arbetar, en stor organisation 
och även detta hade bidragit till förväntningar hos individen. Många av de intervjuade pratade om 
att de såg utvecklingsmöjligheter i företaget och detta var en av anledningarna till att de ville ha 
tjänsten. 
 
Enligt tidigare forskning beror orealistiska förväntningar på att den arbetssökande inte fått 
tillräckligt med information och fakta om organisationen eller om arbetsuppgifterna under själva 
rekryteringsprocessen. Den sökande skapar sig då en egen bild av vad arbetet innebär och denna 
bild skiljer sig oftast från verkligheten. Major m.fl (1995) anser att den anställde får en 
”verklighetschock” när denna påbörjar sin anställning. Vi upplevde att de anställdas förväntningar 
var tämligen realistiska och inte skilde sig så mycket från hur de upplevde sitt arbete idag. Många 
av dem som vi intervjuade, hade redan innan sin anställning någon form av kontakt med företaget. 
Med detta menar vi att den anställda antingen kände någon som jobbade eller hade jobbat för 
företaget. En del av respondenterna hade också arbetat i en annan del av koncernen, vilket gjorde att 
de hade en del kunskap om organisationen och arbetet. Wanous (1992) skriver att ett av de bästa 
sätten för att få en så verklig bild som möjligt är just att få kunskap från någon som redan känner till 
arbetet och arbetar i samma position. Att företaget väljer att anställa individer som redan är bekanta 
med organisationen eller som har arbetat i andra delar av koncernen underlättar deras rekrytering 
och introduktion på företaget. Om detta är ett medvetet val eller inte kan diskuteras, men det är 
alltid lättare att introducera en individ i en organisation som denne redan är bekant med. 
 
Många av dem som intervjuats ansåg att de under anställningsintervjun fick en ärlig bild av vad 
arbetet innebar. De allra flesta fick också besöka den avdelning som var aktuell. Under besöket fick 
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de anställda på avdelningen berätta om vad de gjorde och hur de arbetade. Detta medverkar också 
till att den anställdes bild blir realistisk och mer konkret. Vi fick därför intryck av att företagets 
rekryteringsprocess fungerar tillfredsställande och att företaget inte förstärker de positiva sidorna av 
arbetena under rekryteringen.  
 
Trots att den bild som ges under anställningssamtalet stämmer bra överens med verkligheten och att 
de som rekryterar förklarar att allt arbete inte har så mycket med flygplatsen att göra, så är det svårt 
för den anställde att slå bort de förväntningar som finns på branschen.  Flera av respondenterna 
uttryckte att de satt ganska långt ifrån det som rörde flyget, vilket de insett först efter en tid på 
företaget. Detta är en problematik företaget har att brottas med.  
 
Som påpekat var det många som hade förväntningar på att avancera och utvecklas inom företaget. 
Då de vi intervjuat inte varit anställda i mer än två år, så är vår uppfattning att dessa fortfarande 
känner att deras förväntning kan gå i uppfyllelse. Detta då de ännu inte kommit till den punkt då det 
är dags att gå vidare. Det framkom vidare att brist på utveckling hade varit en av anledningarna till 
att en av de anställda valt att sluta. Personen hade haft förväntningar om att få utvecklas i sitt arbete 
men ansåg att dessa inte infriats. Vi fick under våra intervjuer en förnimmelse av att vissa 
respondenter inte längre menade att det fanns så stor utvecklingspotential inom företaget. Några av 
respondenterna tyckte att företaget såg dem som lätt utbytbara. Dessa förväntningar på utveckling 
kan ha varit en del av det psykologiska kontraktet som den anställde har haft jämte företaget. När 
respondenten nu upplever att denna del av kontraktet bryts påverkar detta naturligtvis den anställdes 
inställning till företaget. Då det råder högkonjunktur i Danmark bör den anställdes förväntningar 
idag vara tämligt höga då Maslows grundbehov är tillgodosedda. Vi anser det därför lättare för den 
anställda att söka nytt arbete, då det finns gott om arbetstillfällen. Företaget bör, i dessa tider, vara 
rädd om sin arbetskraft eftersom kostnaden är hög vid nyanställning. 
 
En av dem som inte tycker att verkligheten motsvarar förväntningarna, är en respondent som inte 
hade någon kunskap alls om företaget innan denne blev anställd. Personen var en av få som enbart 
sökt tjänsten med utgångspunkt i företagets tidningsannons. Personen anser att denne fick en klar 
bild under intervjun och att detta till en början svarade till förväntningarna. Den anställdes tjänst 
ändrades sedan efter ett par månader och inkluderade då ytterligare arbetsuppgifter som 
respondenten inte räknat med. Idag letar denne person efter nytt arbete. Även om personen inte 
uttalat säger anledningen till att denne väljer att söka nytt arbete, så kan vi ändå se en koppling 
mellan ouppfyllda förväntningar och frivillig avgång som vi redogjort för i teoriavsnittet. 
 
De flesta anställda vi intervjuat tycker inte att de hade några höga förväntningar på sina kollegor 
eller den sociala atmosfären i organisationen. En av respondenterna uttryckte att detta var självklart 
att denne skulle passa in i gruppen, då det aldrig tidigare hade varit något problem. Vi tolkar detta 
som att det ändå finns en förväntan på att passa in, men då detta inte varit problem tidigare, blir det 
mer en självklarhet än en förväntan hos den nyanställda. Hade situationen nu varit den omvända och 
den anställda inte hade fått den roll i gruppen som denna önskat, hade detta möjligtvis upplevts som 
att förväntningen inte besannats. Många av respondenterna, speciellt de som arbetade i Callcentret, 
såg sina kollegor som en av de största anledningarna till att de tyckte om sitt arbete och de valde att 
stanna kvar. Fast det hade inte varit anledningen till att de sökt tjänsten. 
 
En av våra respondenter ansågs sig inte ha några förväntningar till arbetet. Personen var glad över 
att få ett nytt arbete, istället för att bli arbetslös. Detta anser vi visar på att det finns ett samband 
mellan förväntningar och behov. För denne respondent innebar det att behovet av att ha ett arbete 
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och tjäna pengar måste vara uppfyllt, innan personen kan börja skapa sig andra förväntningar. 
Enligt Maslows teori måste individen tillfredställa de lägsta behoven innan hon kan förflytta sig 
uppåt i pyramiden. Ouppfyllda behov skulle enligt Maslow ha en negativ inverkan på individens 
motivation (Madsen, 1981). Sammanställer vi de båda teorierna innebär det att individen måste få 
sina grundbehov uppfyllda och detta kan göras genom att individen upplever vinst eller belöning i 
sitt arbete enligt Vrooms förväntningsteori. 

4.2.2 Vikten av avstämning 
Enligt tidigare teorier kan en öppen dialog mellan medarbetare och chef göra att medarbetare som 
har för höga förväntningar ändå kan uppleva motivation och arbetstillfredsställelse. Medarbetaren 
kan genom dialog med sin chef få förståelse för varför inte alla förväntningar kan infrias. Som 
framgått i vårt resultat hävdar de flesta respondenter att de hade en öppen dialog med sin närmaste 
chef och att de fick det stöd de behövde. Vi ställer oss dock frågande till om det verkligen skett en 
avstämning mellan chef och medarbetare på förväntningarna, då många av våra respondenter ansåg 
att de inte hade några förväntningar. Med detta menar vi att många av respondenterna hade svårt att 
uttrycka sina förväntningar varpå det också blir svårt att tala om dem med sin chef. Som framgått av 
resultatet har de flesta medarbetare dock en dialog med sin chef vilket vi anser ger medarbetarna en 
chans att få ge sin mening tillkänna. 

4.2.3 Konsekvenserna för företaget 
Major m.fl. (1995) menar, liksom Vroom (1964), att förväntningar som besannas kan kopplas ihop 
med arbetsprestation och motivation vilket i sin tur påverkar den anställdas effektivitet. Kan 
företaget inte leva upp till den anställdas förväntningar får detta negativa konsekvenser för företaget 
genom minskad motivation och sämre arbetstillfredsställelse. Förlorar den anställda sin motivation 
betyder detta i sin tur mindre produktivitet för företaget. Frivilliga avgångar beror också enligt 
Wanous (1992) ofta på ouppfyllda förväntningar, något även vi anser oss ha funnit belägg för i 
undersökningen. 
 
Som vi konstaterat upplever de nyanställda att de har en positiv bild av företaget, liksom att deras 
förväntningar infriats. Arbetet blev som de trodde, då deras bild ofta var mycket realistisk till följd 
av tidigare kunskaper om företaget. Den anställde hade inte enbart skapat sig en bild utifrån 
rekryteringsprocessen. Detta gör dem till välmotiverade medarbetare och goda ambassadörer för 
företaget. De upplever stämningen på företaget som väldigt positiv och vill gärna vara lojala mot 
organisationen. Samtidigt vill de få belöning för sitt arbete. Då många upplever sin lön som låg, 
jämförd med liknande arbeten, vill de få ut något annat i gengäld. Belöning kan då vara att få 
utvecklas eller få nya arbetsuppgifter. En av respondenterna uttryckte det som att denne gärna ville 
vara lojal mot företaget då personen lagt ner ett antal år av arbete, men att det då skulle betala sig. 
Respondenten såg sig heller inte kunna sitta med samma arbetsuppgifter om två år. Skulle denna 
fortfarande vara kvar i organisationen skulle det vara på en annan avdelning.  
 
Kan företaget inte besanna de anställdas förväntningar, med exempelvis möjlighet till personlig 
utveckling, riskerar företaget inte bara att den anställde slutar utan företaget kan också få fler och 
fler medarbetare som inte längre är så produktiva i sin arbetsroll. Enligt Kaufmann och Kaufmann 
(1998) är det inte alltid som en omotiverad anställd väljer att lämna företaget. Det antyddes att 
inställningen på en av avdelningarna, var att de anställda inte gjorde mer än vad de behövde, då de 
ansåg att deras lön var så pass låg att de inte ville påta sig andra arbetsuppgifter.     
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Vi redogjorde i vår teoribakgrund för att det finns ett antal verktyg en organisation kan arbeta med 
för att motverka de negativa effekterna av förväntningar som inte infriats. Två av dessa var TMX 
och LMX som handlar om att en fungerande relation mellan medarbetare, chef och kollegor kunde 
minska effekterna av ouppfyllda förväntningar. Vår uppfattning är att denna del fungerar 
tillfredsställande på företaget, då merparten ansåg sig ha en god relation till sin chef men framförallt 
till kollegor. Detta betyder inte att individens förväntningar alltid är infriade, men att det blir lättare 
för denne att klara av arbetssituationen. Vi anser naturligtvis att relationen både till chef och till 
kollegor är avgörande för hur den anställde upplever sitt arbete och att detta till en början kan ha 
stor betydelse för den anställdas attityd mot företaget. Detta tror vi dock inte håller i längden. Med 
bakgrund i vår undersökning anser vi att en anställd som inte får uppfyllt sina förväntningar efter en 
viss tid ändå väljer att söka sig vidare eller tappar sin motivation. Detta oavsett om denne har en 
god relation till kollegor och chef. Vi anser även att det är svårt för en anställd att fortsätta 
upprätthålla ett gott förhållande till sin chef om inte förväntningarna uppfylls. Vårt resultat visar på 
att medarbetarna inte slutar på grund av ”verklighetschocken”, då detta oftast inte förekommer på 
företaget. Istället kan orsaken till att medarbetare tidigt väljer att lämna organisationen bero på brist 
på motivation och möjlighet till utveckling.  
 
Trevliga arbetskamrater är i sig inte en anledning för att stanna. Vi fick uppfattningen att bra 
kollegor sågs som en självklarhet.  
 
Vi finner inte att företaget där undersökningen är gjord behöver använda sig av RJP, då alla de 
anställda vi intervjuat anser att de har fått en sann bild av vad arbetet innebar. Dock skulle ett sådant 
instrument kunna plockas in för att omvandla förväntningarna som finns på flygbranschen, för att 
göra dessa mer realistiska. Som framgått av vårt resultat är det inte många av de sökande som sett 
annonsen, varpå vi inte kan uttala oss om vilka förväntningar den anställda fått av den. Då 
annonsen, enligt Major m.fl. (1995), ändå har stor påverkan på förväntningarna, bör företaget tänka 
igenom vilket budskap de önskar signalera till den sökande.  
 
Konsekvensen, för en organisation som inte kan uppfylla de anställdas förväntningar, är naturligtvis 
att det blir kostsamt. Medarbetarna är inte motiverade och personalomsättningen stiger. 
Nyrekrytering och introduktion är dyrt (Granberg, 1998). Hög personalomsättning bör påverka 
stämningen i den enskilda avdelningen och slutligen på hela företaget. Det är påfrestande för en 
avdelning att ständigt ha någon som ska läras upp. Detta kan få inverkan på upplärningen när den 
upplevs som rutin, vilket gör att nya får en negativ bild av organisationen, liksom att stämningen i 
avdelningen kan försämras. 
 
Som vi upplever de anställdas berättelser så har företaget redan idag en bra grundförutsättning för 
att skapa motiverade och lojala anställda. Detta då respondenternas förväntningar är realistiska. 
Ingen av de vi var i kontakt med kan sägas ha upplevt någon ”verklighetschock”. Vidare upplevde 
de flesta sin första tid som mycket positiv. Enligt de teorier, för vilka vi har redogjort, är detta en 
förutsättning för att den nyanställda ska känna arbetstillfredsställelse. Vår undersökning visar trots 
den goda starten, att vissa medarbetare ändå väljer att söka sig vidare efter kort tid på arbetsplatsen. 
Vi anade i vissa respondenters berättelser ett visst missnöje med deras belöning för arbetsinsatsen, 
vilket kan vara en anledning till att söka sig vidare. Vroom (1964) pekar på att belöningen måste ha 
ett värde för individen för att denne ska vara motiverad i sitt arbete. Respondenterna upplever att de 
har för dåligt betalt, liksom att företaget inte satsar på medarbetarna. Utveckling var något som 
förväntades från början, men då de inte förväntar att detta ska infrias med en gång upplevdes detta 
till en början inte som frustrerande. Vi uppfattade det även som att den goda relationen mellan chef 
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och medarbetare gjorde att de anställda, trots missnöjet med utebliven belöning eller oinfriade 
förväntningar, kunde känna förtroende för företaget. De hade en önskan om att fortsätta vara lojala 
mot företaget, något vi inte anser håller i längden. Enligt von Otter (2004) påverkas våra 
förväntningar av samhällets värderingar och enligt Andersson och Sylwan (1997) värderas 
utveckling och kreativitet högt, något vi fann belägg för hos våra respondenter.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 31



5 

Slutsatser och diskussion 
________________________________________________________________________________ 
I detta kapitel redogör vi för våra slutsatser, då vi sammanfattar svaren på frågeställningarna. Vi 
diskuterar vårt resultat och blickar slutligen framåt mot framtida forskning inom ämnet. 
______________________________________________________________________________ 

5.1 Slutsatser 
För att förtydliga vårt resultat har vi här valt att sammanfatta det som framkommit i vår 
undersökning. Vårt syfte med uppsatsen var att ta reda på om de nyanställdas förväntningar 
motsvarar den verklighet de sedan möter. Vi ville vidare se på vilken betydelse 
anställningsannonsen liksom intervjun hade för de anställdas förväntningar. För att göra detta utgick 
vi från följande frågeställningar: 
 

• Vilka förväntningar hade den nyanställde innan han eller hon tillträdde tjänsten? 
• Vad är det som har format dessa förväntningar? 
• Stämmer förväntningarna överens med den faktiska arbetsupplevelsen? 
• Sker det en avstämning av förväntningarna mellan medarbetare och chef? 
• Vad kan följderna antas bli om medarbetarens förväntningar inte infrias, vilken betydelse 

har detta för den anställdes motivation? 
 
Vilka förväntningar hade den nyanställde innan han eller hon tillträdde tjänsten 
Vårt resultat visade på att den anställde inte hade så stora förväntningar. Enligt de teorier som vi 
belyst kan detta bero på att den sökande redan hade en kontakt med företaget som gjorde att dennes 
bild var realistisk. Förväntningarna handlade istället om branschen och organisationens storlek.  
 
Vad är det som format dessa förväntningar? 
Det visade sig att många av respondenterna inte enbart sökt arbete med utgångspunkt i företagets 
annons. Istället var det många som kände någon i företaget eller så arbetade de redan inom 
koncernen. Vi upplevde att flygbranschen bidrog till en del av de förväntningar som den sökande 
hade. Under anställningssamtalet uppger respondenterna att de fick en realistisk och tydlig bild av 
vad arbetsuppgifterna innebar. Teorierna tar upp annons och anställningssamtal som den största 
problematiken i skapandet av orealistiska förväntningar, något vi inte upplevde var fallet på 
företaget. Detta anser vi beror på att många sökande hade andra inkörsportar till anställningen, men 
att företaget också var duktig på att ge en realistisk bild av arbetet.   
 
Stämmer förväntningarna överens med den faktiska arbetsupplevelsen? 
Som framgår av ovanstående redogörelse stämde de flesta respondenters bild med verkligheten, 
vilket är förutsättningen för en lyckad start både för anställd och företag. 
 
Sker det en avstämning av förväntningarna mellan medarbetare och chef? 
Respondenterna upplevde oftast att de hade en god relation både till kollegor och till chef. Efter en 
analys av resultatet kan vi inte säga att det sker en avstämning av förväntningarna, då cheferna inte 
fört något samtal med respondenten kring ämnet.  
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Vad kan följderna antas bli om medarbetarens förväntningar inte infrias, vilken betydelse har detta 
för den anställdes motivation? 
Som vi påpekat upplever respondenterna till en början att deras arbete blev som de hade föreställt 
sig. Efter hand kommer ytterligare förväntningar som då kan handla om att få utveckla sig inom 
företaget och få belöning för sin insats. Vi kan här se antydningar till missnöje bland 
respondenterna. Kan företaget inte leva upp till detta har vi sett exempel på respondenter som väljer 
att söka sig vidare. Enligt teorierna leder oinfriade förväntningar till tappad motivation och sämre 
arbetsprestation. Det är därför rimligt att anta att detsamma gäller för vårt företag. 
 

5.2 Slutdiskussion 

5.2.1 Förbehåll 
I vår uppsats har vi, med undantag för en respondent, endast varit i kontakt med respondenter som 
varit anställda i företaget från sex månader upp till två år. Då det finns anställda som lämnat 
organisationen efter ett halvår har vi inte kunna få deras syn och anledning till detta, då de inte finns 
kvar i organisationen. Det hade naturligtvis varit intressant för vårt resultat. Vidare upplevde vi att 
respondenterna ibland hade svårigheter med att komma ihåg vilka förväntningar de hade när de 
började. Detta gäller även för dem som varit anställda runt ett år. Att respondenten inte kan komma 
ihåg allt exakt kan naturligtvis ha påverkat vårt resultat, då förväntningarna kan ha sett annorlunda 
ut. Vi anser dock att den bild vi fått stämmer överens med hur de upplever sina förväntningar idag. 
Vidare har vi i vår undersökning valt att endast belysa vikten av förväntningar från de anställdas 
perspektiv. Genom att intervjua även chefer hade vår förståelse blivit betydligt bredare. Vårt 
perspektiv är dock tydligare då vi enbart fokuserar på de anställda och därmed har kunnat få ett 
bredare perspektiv av deras bild, då vi kunnat intervjua betydligt fler. 
 
Organisationen som undersökningen är gjord på är ett stort företag med många olika avdelningar 
och funktioner. Vår undersökning bör därför ha varit mer omfattande för att resultatet ska kunna 
appliceras på hela organisationen och gälla alla delar. Undersökningens omfång måste has i åtanke 
vid betraktandet av vår analys.  
 
Vi har vidare enbart genomfört två intervjuer med personer som valt att säga upp sig. Dessa två 
intervjuer är inte representativa för dem som valt att sluta, men vi har trots det valt att ta med och 
redogöra för varför de valt att sluta. Detta för att få ett exempel på vad anledningen till en 
uppsägning kan vara. Vid betraktandet av dessa respondenters utsagor är det viktigt att påminna sig 
om att dessa personer har lättare för att uppfatta och även prata om det som de anser som negativt 
med företaget, något vi måste förhålla oss kritiska till då deras historier kan uppfattas som mer 
negativa mot företaget. En person som fortfarande arbetar kvar i företaget kan oftast inte tillåta sig 
själv att vara allt för kritisk till organisationen, detta för att det i så fall skulle uppfattas som konstigt 
att denne inte valt att lämna organisationen. Detta kan innebära att de respondenter som fortfarande 
arbetar inom företaget har uttryckt sig mer positivt, vilket också bör finnas i åtanke vid betraktandet 
av resultatet.  

5.2.2 Egna betraktelser 
Tidigare erfarenheter av företaget visade på att vissa nyanställda tidigt valde att lämna 
organisationen. Vi ansåg att en av anledningarna kunde vara att de anställdas förväntningar inte 
infriades och detta gjorde att den anställde valde att sluta. Med utgångspunkt av vårt resultat är det 
svårt att hävda att detta skulle vara den enda anledningen. Vi vågar inte argumentera för att 
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ouppfyllda förväntningar är orsaken till att nyanställda väljer att sluta. Däremot är det rimligt att det 
finns ett samband mellan ouppfyllda förväntningar och utebliven belöning, som leder till att en 
anställd väljer att sluta efter en längre tid. Vi anser att det dröjer innan detta upplevs som negativt 
för den anställde.  
 
Vi har i vår analys sagt att de anställda inte hade så många eller så stora förväntningar. Vi har 
genom vår undersökning förstått att förväntningar är något som är subjektivt för individen. Med det 
menar vi innebörden av en förväntning är väldigt olika och skiljer sig från individ till individ. Det är 
därför också svårt för individen att sätta ord på sina förväntningar. Vi anser att det som upplevs som 
en förväntning för en person kan upplevas som en självklarhet för en annan. Exempelvis ansåg en 
av våra respondenter att det var en självklarhet för denne att komma in i gruppen. Vi menar att även 
detta kan ses som en förväntan. Skulle det inte bli som denne tänkt skulle detta med stor sannolikhet 
tolkas som en negativ upplevelse. Vi anser att detta då skulle uppfattas som att individens 
förväntning inte infriats.  
 
Med bakgrund av vår undersökning uppfattar vi att förväntningar har olika värden och därmed blir 
graden av den negativa upplevelsen olika stor. Vissa hade förväntningar som de visste inte skulle 
infrias men då detta inte var så viktigt för individen påverkades inte dennes attityd till företaget. De 
negativa effekterna av oinfriade förväntningar uteblev därför.  
 
Många av respondenterna upplevde att den högsta ledningen befann sig långt ifrån medarbetarna, 
liksom att de olika avdelningarna inte samarbetade. Detta gjorde att gemenskapen på tvärs i 
organisationen kunde ha varit bättre. Vi upplevde att den enskilda medarbetaren hade svårt att 
förlika sig och förstå företagets gemensamma mål, istället låg fokus på den egna avdelningen. 
 
Vi fick intryck av att en del av respondenterna kände sig utbytbara. Med detta menar vi att företaget 
inte värdesatte medarbetaren i organisationen, då de ansågs ha lätt för att finna nya som gärna ville 
ha tjänsten. Observera att detta är några av de anställdas åsikt och intryck, som möjligtvis inte delas 
av företaget. Om denna inställning är korrekt kan det ha att göra med den bransch företaget befinner 
sig, som är väldigt attraktiv och som därför aldrig haft problem med att finna sökande. Finns det en 
sanning i respondenternas uppfattning är det något som företaget behöver se över, då även denna 
värld är föränderlig. Som tidigare påpekats upplever Danmark den största arbetsbristen sedan 1970-
talet, så även om företaget har lätt för att finna ny personal är det samtidigt lättare för duktiga 
medarbetare att finna nya arbeten utanför organisationen. Detta leder till kompetensförlust för 
företaget.  
 
Vår undersökning har visat på att annonsen inte har så stor påverkan på förväntningarna, då många 
av dem som söker anställning i företaget redan har en bild av organisationen. De teorier vi tagit del 
av anser att annonsen ofta är en stor källa till orealistiska förväntningar. Då vi fått intryck av att 
anställningssamtalet fungerar tillfredsställande, så har vi inte fått några exempel på att annonsen 
skulle ha gett några negativa effekter. Med bakgrund i vårt teoriavsnitt är det ändå viktigt att 
företaget är medvetet om vilka intryck deras platsannons ger.    
 

5.3 Framtida forskning 
Som framgår av vår avgränsning ha vi valt att se till de organisatoriska konsekvenserna för 
företaget. I vårt arbete har vi naturligtvis sett en del av de individuella konsekvenser som oinfriade 
förväntningar kan leda till, men då fokus ligger på företaget har vi istället valt att analysera de 
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organisatoriska följderna. Detta innebär att vi inte uppmärksammat den problematik som det 
innebar för den enskilda individen när denna inte upplever att han eller hennes förväntningar inte 
infrias. Det skulle därför vara intressant att se till de individuella följderna av oinfriade 
förväntningar på vårt fallföretag för att få ett bredare perspektiv. Ett sådant perspektiv skulle 
sannolikt även öka organisationens förståelse för fenomenet. Vi har i vårt arbete endast belyst en 
liten del av de konsekvenser ett brutet psykologiskt kontrakt kan medföra. Då det finns omfattande 
forskning i ämnet skulle det vara intressant att fördjupa sig ytterligare i dessa konsekvenser och då 
belysa dem från ett individualistiskt perspektiv, då dessa kontrakt är starkt förknippade med ohälsa.  
 
Vi anser vidare att det skulle vara intressant att se på förväntningar utifrån ett chefsperspektiv. Hur 
medvetna är företag idag om förväntningarnas betydelse, är detta något som företag tar i beaktande i 
rekryteringsprocessen och under anställningstiden? Ovanstående frågor skulle vara intressanta att få 
besvarade. 
 
Vidare hade det varit intressant att undersöka om individens förväntningar på ett arbete och en 
organisation ser annorlunda ut idag, jämfört med vilka förväntningar individen hade för 20 år sedan. 
Vi vill tro att det skett en utveckling och att individens förväntningar påverkas av de influenser som 
genomströmmar samhället. Vissa förväntningar kan till och med ha utvecklats till självklarheter, 
möjligtvis har individen blivit mer uppmärksam på att dessa ska infrias. Detta gör individen mer 
kritisk vid betraktelsen av sin nya arbetsplats, vilket innebär högre krav på arbetsgivaren. Det hade 
därför varit spännande att undersöka denna utveckling. 
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Bilaga 1, Brev till anställda innan intervju 
 
Dina förväntningar inför arbetet på ”företaget” 
 
Kära Medarbetare, 
 
Som du kanske vet är jag igång med en utbildning inom personalarbete på Kristianstad högskola. 
Det har nu blivit tid för mig att skriva C-uppsats, vilket jag kommer att göra tillsammans med en 
klasskamrat. Vi har i vårt arbete valt att inrikta oss på eran upplevelse av rekryteringsprocessen. 
Syftet är att undersöka vilka förväntningar ni som medarbetare hade innan ni började på MyTravel 
Airways samt se till hur väl dessa sedan stämmer överens med själva upplevelsen av ert arbete. 
 
Då du inte varit anställd i mer än två år tror vi att du fortfarande kan komma ihåg en del från din 
första tid på MyTravel Airways. Vi skulle därför bli tacksamma om du gav dig tid till att fundera 
och svara på följande frågor som rör detta ämne. 
 
Dessa svar kommer sedan att ligga till grund för den intervju som vi avtalat. Allt som framkommer 
under samtalet eller av era svar behandlas konfidentiellt, vilket innebär att du som individ inte 
kommer att kunna härledas i vårt arbete. Dessa svar är vidare enbart avsedda för oss och kommer 
alltså inte att lämnas vidare till någon inom företaget.  
 
Vid eventuella frågor är du välkommen att kontakta oss. 
 
På förhand tack för Er medverkan! 
 
 
 
Med vänliga hälsningar, 
 
 
Ylva Lindgren & Emma Lindroos 
 

Frågor: 

Du ska nu tänka tillbaka på vad du tänkte och kände innan du började ditt arbete på MyTravel 

Airways. 

1) Vilken var din bild av MyTravel Airways innan du började arbeta här? Beskriv vad du 

kände inför företaget. 

 1)  Hvad var dit billed af MyTravel Airways inden du begyndte at arbejde he 
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2) Hur fick du kännedom om den lediga ställningen? Var det genom en annons, bekanta eller på 

något annat sätt? 

2) Hvordan fik du kendskab til den ledige stilling? 

 

3) Varför sökte du tjänsten på MyTravel Airways? 

3) Hvorfor søgte du  stillingen hos MyTravel Airways? 

  

4) Vilka förväntningar fick du på arbetet under anställningssamtalet – Fick du en annan bild av 

arbetet vid rekryteringssamtalet än den du hade med dig dit? 

4) Hvilken forventninger fik du til arbejdet ved ansættelssamtalen? 

 

5) Hur upplevde du den första tiden på MyTravel Airways? Stämmer bilden du fick från 

anställningsintervjun överens med hur du upplever arbetet idag?   

5) Hvordan oplevede du den første tiden på MyTravel Airways? 
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Bilaga 2, Intervjuguide 
 

• Den intervjuades befattning/avdelning: 
• Tidpunk för anställning: 
• Tidigare anställningar: 

 
Innan tillträde av tjänsten 

- Hur kom det sig att du sökte arbetet på MyTravel Airways? 
- Hur fick du reda på den lediga ställningen 
- Vad tyckte du om annonsen 
- Vad viste du om företaget innan du började här, hur såg din bild ut 

 
Anställningssamtalet 

- Vem träffade du under samtalet 
- Hur tycker du att företaget beskrev företaget/arbetsuppgifterna 
- Förändrades din bild som du hade av företaget genom samtalet 
- Vilka förväntningar fick du på arbetet/företaget 
- Fick du visualisera dina förväntningar på tjänsten 

 
Första tiden på arbetsplatsen 

- Hur upplevde du första dagen 
- Introduktionen, schema, upplägg, saknades något, etc 
- Har du varit på introduktions kurs, när? 
- Vad var positivt/negativt 
- Relation till chef/medarbetare 
- Stöd 
- Har ni pratat om dina förväntningar? 
- Om du tänker tillbaka på dina förväntningar på företaget som du fick under 

anställningsintervjun känner du att dessa har infriats.  
- Stämmer bilden överens av företaget/tjänsten som förmedlades på 

anställningsintervjun 
 
Framtiden 

- Vad känner du inför framtiden 
- Planer, utveckling etc. 
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Bilaga 3, Våra sökvägar 
 
Vi använde oss av elektroniska tidskrifter och fulltextdatabaser, PsycARTICLES, för att finna 
artiklar till vår studie. 
 
Sökväg till: Buckley.R, Veres, j. Carraher, S., Fedor, D. och Wiese, D. (1998) “Investigating 
newcomer expectations and job-related outcomes” 
 
PsycARTICLES 

• Quick Search: expectations on newcomer 
• 7/11 träffar 

 
Sökväg till: Major D., Kozlowski, S., Chao, G. och Gardner, P. (1995) “A longitudinal investigation 
of newcomer expectations, early socializatin outcomes, and the moderating effecta of role 
development factors”. 
 
PsycARTICLES 

• Quick Search: expectations on newcomer 
• 9/11 träffar 

 
Sökväg till: Wanous, J., Poland, T., Premack, S. och Davis S. (1992) “The effects of met 
expectations on newcomer attitudes and behaviors: a review and meta-analysis”. 
 
PsycARTICLES 

• Quick Search: expectations on newcomer 
• 11/11 träffar 

 
 
Övriga artiklar har vi funnit fram till genom att se till ovanstående artiklars referenslista. Vi har då 
sökt på författarnas namn i databasen PsycARTICLES. De artiklar som inte funnits i fulltext har 
beställts via LIBRIS. Svårigheten var att finna ett sökord som svarade till det vi letade efter. Vårt 
sökord gav oss inte många träffar, vilket gjorde det möjligt att göra en rättvis bedömning av det som 
var intressant för vår undersökning. När vi väl fått fram den första artikeln, gick det sedan lätt att 
finna böcker genom artiklarnas referenslistor. Böcker sökte vi efter både i Libris och i den lokala 
katalogen, Malin på Malmö Stadsbibliotek.  
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