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1  Inledning 
 

1.1  Bakgrund  
 
Det moderna samhället är enligt Bruzelius, Skärvad (1995) i mångt och 
mycket ett organisationssamhälle. Vi föds, fostras och utbildas i 
organisationer. Vi arbetar i dem och förlitar oss på dem för att få de varor vi 
anser oss behöva. Vi går i skola och på universitet, vi sysslar med lagidrott 
och vi är medlemmar av klubbar och föreningar. När vi blir gamla är det 
många av oss som kommer att dö på en institution. Vi bygger och utvecklar 
organisationer på grund av allt positivt de medför för vår del. Kunskap om 
organisationer, om vad de åstadkommer och hur de fungerar är därför viktigt 
för alla, inte bara för organisationens ledare. Själva iden med organisationer 
och organiserade handlingar är att vissa mål kan uppnås effektivare genom 
samarbete än genom individuella ansträngningar. Organisering innebär att 
helheten bör bli större än summan av delarna. Väl fungerande organisationer 
skapar även ett mervärde genom organiserat samarbete. Samarbete kan i vissa 
fall även uppstå spontant. Utmärkande för organisationer är att där finns en 
mer planerad samordning och styrning. I en organisation finns det därför ett 
eller flera centra som styr och samordnar beslut och handlingar inom 
organisationen och riktar in dem mot organisationens mål. Schein (1988) 
uttrycker denna grundtanke på följande sätt: 
 
”Själva samordningsidén innebär att varje enhet underkastar sig något slag 
av auktoritet för att kunna uppnå ett visst gemensamt mål. Om varje enhet 
följer sina egna intressen och bortser ifrån andra enheters aktiviteter har 
samordningen enligt denna definition brutit samman.” 
 
Styrning handlar sålunda enligt Schein om att målinrikta och samordna 
verksamheten så att hög effektivitet uppnås. En välstyrd organisation är därför 
både effektivt målinriktad och effektivt samordnad.  
 
Samordning och styrning är viktiga uppgifter för organisationens ledare. 
Ledarskap i en organisation är enligt Robert Michels (genom Bruzelius & 
Skärvad, 1995) t o m en naturlag. Enligt Michels uppstår alltid en uppdelning 
av ledare och ledda i en organisation. Detta kallar han för oligarkins järnlag. 
Ledarskap är enligt Michels ett nödvändigt fenomen i allt socialt liv. 
Oligarkin är en nödvändighet och ligger inbyggd i själva 
organisationsprincipen.   
 
De olika perspektiven som jag har tänkt att behandla i denna uppsats är 
intressanta därför att vart och ett av perspektiven innefattar en mängd olika 
synsätt på människor, organisationer och ledarskap. Idén om perspektivseende 
eller perspektivistiskt tänkande är enligt Bolman och Deal (1995) begrepp 
som kommer att få ett allt starkare fotfäste inom organisationer. Vart och ett 
av dessa perspektiv har sin egen bild av verkligheten. Enskilda individer kan 
dras till ett eller två perspektiv och ta avstånd från ett tredje. Några av 
perspektiven kan tyckas enkla och begripliga, medan andra kan te sig 
förbryllande. Kan man istället använda  sig av en kombination av flera 
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perspektiv kan man få en bättre och fördjupad förståelse av hur organisationer 
fungerar. För att förstå dagens organisationslära är det viktigt att känna till hur 
och i vilka sammanhang den har utvecklats och därmed på vilka 
förutsättningar den bygger. Den förändrade omvärlden och dess nya krav 
sammanfattar Kotter, (genom Bolman &Deal, 1995) i följande citat: 
 
”Ett och ett halvt sekel av tekniskt utveckling har skapat ett kommunikations- 
och transportsystem som gjort hela vår planet till en enda stor marknadsplats. 
Den industriella teknologin har med sin början i ångmaskinen skapat allt 
större fabriker som producerar varor för den marknaden. Förändringarna 
innebär att dagens högre chefer har att hantera tusentals relationer som är 
ömsesidigt beroende av varandra - kopplingar till människor, grupper, 
divisioner och organisationer som påverkar deras prestationer. Mångfalden 
av mål, uppfattningar och föreställningar bland dessa aktörer är enormt 
stor.” 
 
Organisationer befolkas av människor och vår förmåga att förstå och 
förutsäga människors beteende är ofta mycket begränsad. Samspelet mellan 
individer, grupper och avdelningar kan snabbt bli komplicerat i ett företag. 
Praktiskt taget alla faktorer i en kollektiv aktivitet kan påverka varandra. 
Olika typer av förändringar skapar komplexa orsakssamband som är mycket 
svåra att reda ut och det man väntar sig skiljer sig ofta från det man verkligen 
möter. I uppsatsen är delar av den teoretiska referensramen vald för att 
behandla denna problematik.   
 
Många organisationer är ofta komplicerade, överraskande, bedrägliga och 
mångtydiga företeelser, samt svåra att förstå sig på och hantera. Våra teorier 
och föreställningar styr vad det är vi ser, vad vi gör och vad vi klarar av. 
Synsätt som är alltför enkla eller snäva kommer att bli som fallgropar som, 
om vi faller i dem, fördunklar snarare än upplyser en ledare för en 
organisation. För de chefer vars synsätt gör dem blinda för denna oordning är 
verkligheten frustrerande och en ständig källa till svåra misstag. För de chefer 
som har bättre fungerande teorier och förmåga att tillämpa sina teorier och 
färdigheter på ett bra sätt är verkligheten fylld med utmaningar och 
möjligheter. (Bolman & Deal 1995)  
 
För att kunna leda och organisera en organisation på ett optimalt sätt bör man 
enligt Bruzelius & Skärvad (1995) ha kunskap om den enskilda individens 
motiv och behov. För att få en insikt i detta har jag valt att ta med ett urval att 
de viktigaste motivationsteorier som finns för att åstadkomma en 
förklaringsgrund till människans behov och motiv.  
 
Scheins (1988) psykologiska kontrakt har sitt fokus på individens samspel 
med organisationen och kan ge ett viktigt bidrag till att skapa en förståelse för 
varför individer i ett företag handlar på ett visst sätt. Scheins teorier om det 
psykologiska kontraktet är intressant att studera därför att den tar hänsyn till 
människans individuella behov och motiv som även skiftar över tiden. Det 
psykologiska kontraktet är enligt Schein ett resultat av växelverkan mellan 
behov och organisatoriska erfarenheter. Om vi använder oss av Scheins teori 
för att belysa en organisation talar detta för en komplex process som påverkas 
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av många faktorer inom organisationen. I denna uppsats har jag därför valt att 
ta med olika teoribildningar och synsätt  på organisationer och människor för 
att kunna belysa och behandla Sheins psykologiska kontrakt. Det 
psykologiska kontraktet har en central roll därför att den har sin kärna i 
människans skiftande behov och motiv och en organisation har sin kärna i 
individerna som befolkar den. Samspelet mellan organisation, människa och 
det psykologiska kontraktet utgör således kärnan i denna uppsats enligt figur 
1.  
 
För att ett företag ska kunna fungera på ett optimalt och lönsamt sätt under en 
längre tidsperiod är det viktigt med engagerade medarbetare som kan fungera 
i den omvärld som det verkar inom. Omvärlden kan här ibland ges ganska 
snäva ramar och t ex innefatta interaktionen med företaget och övriga 
medarbetare. Det psykologiska kontraktet är ett bra sätt att sammanfatta 
många faktorer som gör att medarbetare i en organisation tillsammans arbetar 
på ett bra eller dåligt sätt. Ett psykologiskt kontrakt som alla inblandade parter 
kan vara tillfreds med ger goda förutsättningar för att skapa den effektivt 
målinriktade och samordnade organisation som Schein diskuterar kring. 
Vidare kommer det förmodligen  alltid att finnas ledare och ledda inom ett 
företag. En viktig uppgift för ledaren bör då vara att försöka åstadkomma ett 
psykologiskt kontrakt mellan företaget och dess medarbetare som skapar 
mervärden för alla parter.   
 
 
 
               Psykologiska 
               kontraktet 
  
        
 
             Människa   Organisation 

 
 

Figur 1: Uppsatsens kärnområden 
   
Ett fokus i uppsatsen kommer därför att vara utformningen av ledarskapet 
eftersom många av de olika teoribildningarna och synsätten syftar till att 
förändra och förbättra organisationen, det blir då naturligt att ta med ledarens 
roll som har en central funktion i denna förändring.   
 
Framställningen i denna uppsats kommer att utmynna i en analys. 
Analyskapitlet inleds med en fördjupad problemdiskussion kring det 
psykologiska kontraktet. Denna problemdiskussion resulterar sedan i en 
analys där det psykologiska kontraktet diskuteras utifrån teorier kring 
människan och organisationer. 
  

1.2  Problemformulering 
 
Vilken inverkan har det psykologiska kontraktet på organisationen och 
ledarskapet.   
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1.3  Syfte 
 
Det övergripande syftet med uppsatsen är att belysa och behandla det 
psykologiska kontraktet utifrån ett ledarskapsperspektiv. För att kunna göra 
detta har jag valt att behandla olika teorier och antaganden kring människans 
natur samt olika organisationsteoretiska synsätt.  
 

1.4  Avgränsningar 
 
Uppsatsen gör inte anspråk på att ge en heltäckande bild av organisationer och 
de individer som de befolkas av. De utvalda teorierna är de som jag funnit 
mest relevanta för att kunna belysa och behandla det psykologiska kontraktet i 
enlighet med rapportens syfte. De utvalda teorierna fyller sin funktion i denna 
uppsats därför att de är mycket breda till sin karaktär och innefattar en mängd 
olika perspektiv och synsätt som kommer igen hos andra författares 
teoriproduktion. En avgränsning i denna uppsats är att jag valt att genomföra 
en renodlad litteraturstudie och därmed inte gjort någon empirisk 
undersökning. Detta därför att jag anser att en empirisk undersökning som 
syftar till att behandla de psykologiska kontraktet inte ryms inom ramen för 
ett uppsatsskrivande. Förmodligen skulle en licenciat- eller doktorsavhandling 
vara en lämpligare form för empiriska studier och analyser av ett fenomen så 
abstrakt som det oskrivna informella mänskliga tänkandet. Således återstår 
enligt mitt sätt att se på saken endast att genomföra en litteraturstudie för att 
kunna behandla och belysa det valda området. Jag har också därmed gjort en 
medveten avgränsning när jag valt att inte ta med empiriska undersökningar 
som finns inom området därför att de ofta verkar tendera till att endast 
fokusera på en särskilt utvald del av problematiken.  
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2  Metod   
 

2.1  Urval 
 
Det inledande arbetet när man skriver en vetenskapligt baserad rapport består 
vanligtvis av att försöka finna litteratur som är relevant för området. 
Genomgången av litteraturen kan senare leda till ett urval av lämpliga teorier 
och en precisering av problemet, varvid i allmänhet en undersökning av 
problemet tar vid. Har uppsatsen formen av en litteraturstudie så kommer den 
studerade litteraturen inte enbart att bilda teoribakgrund, utan även utgöra 
rapportens empiriska del. Man kan alltså säga att mitt undersökningsobjekt, 
inom de avgränsningar jag valt att göra inom ramen för detta projektarbete är 
den litteratur som berör psykologiska kontraktet, olika synsätt på människan, 
organisationer och ledarskap.  
 
Ett problem som uppkommer är hur man väljer litteratur och avgör om den är 
relevant eller ej. Allt kan inte tas med även om det som uppkommer har 
beröringspunkter med ämnesområdet vilket innebär att ett urval måste göras. 
Litteraturen till denna uppsats har jag valt därför att den ger en ger en mycket 
god inblick och teorigenomgång för att belysa dagens organisationer som ofta 
är komplexa till sin karaktär. Den metod som använts är trattmetoden i 
enlighet med figur 2. Problemområdet i denna uppsats har växt fram genom 
tidigare studier inom ämnesområdet som även inneburit en omfattande 
litteraturgenomgång. Denna litteraturgenomgång har resulterat i att jag har 
valt att i hög grad koncentrera denna uppsats på Bolman & Deal (1995) samt 
Schein (1988) som tillsammans kan ge en ökad förståelse för organisationer 
och dess problem och  förutsättningar. Dessa teoretiker kan tillsammans öka 
vår förståelse för organisationer därför att deras synsätt på organisationer och 
människor kompletterar varandra på ett bra sätt. En organisation består som 
bekant av människor och Scheins psykologiska kontrakt har sin utgångspunkt 
i människan och dess förutsättningar. Bolman & Deals olika synsätt utgör ett 
utmärkt komplement till Schein därför att de har sitt fokus på de olika typer av 
organisationer som blir ett resultat av samspelet mellan människa och 
organisation.   
 
 
                              Problemområde 
 
                                        Inhämtande 
                                                       av kunskap     
                                 genom 
                                                        litteratur- 
                                         genomgång  
 
                                                      Preciserat 
                                                                       problem 
 

  Figur 2: Trattmetoden (Patel och Davidson, 1994) 
 
Ett annat problem när det gäller litteraturstudier kan vara att man tolkar en 
forskares tolkning och resultatet blir en andra eller ibland en 
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tredjehandstolkning. En risk ligger i att man kan hamna långt från den 
ursprungliga betydelsen och syftet med texten samt göra kopplingar som inte 
avsetts av författaren. Samtidigt är det min uppgift att just finna nya samband 
och slutsatser. En viss frihet i tolkningen måste därför förekomma.  
 
Enligt Patel och Davidson (1994) är den kunskap som vi hämtar från 
litteraturen dels kunskap från teorier/modeller, dels kunskap från tidigare 
undersökningar inom området. Tillsammans hjälper detta oss att hitta vad som 
är väsentligt inom vårt problemområde så att vi successivt kan göra en 
avgränsning. Teorier och modeller ger förklaringar eller försök till 
förklaringar, om relationer mellan variabler. På så sätt är teorier och modeller 
allmängiltiga, dvs de är inte knutna till någon specifik situation. När vi ska 
söka teorier/modeller måste vi frigöra oss från problemområdets specifika 
situation och istället identifiera vilket eller vilka mänskliga fenomen eller 
egenskaper det handlar om. Vissa problem är så specifika att vi inte kan 
förvänta oss att hitta någon teori/modell som förklarar just detta. Om vi är 
intresserade av ett visst beteende hos människan måste vi fundera vad det är 
för fenomen eller egenskap det handlar om och därifrån söka 
förklaringsgrunder som kan vara rimliga. Idéer till förklaringsgrunder kan vi 
hitta genom att kombinera olika teorier och empiriska undersökningar. Vilken 
kombination vi väljer beror på vad vi själva tycker bäst förklarar och 
beskriver det valda området.  
 

2.2  Vad är vetenskap? 
 
”Vetenskap byggs av fakta på samma sätt som ett hus är uppbyggt av 
våningar men en ansamling av fakta är inte mer vetenskap än en hög med sten 
är ett hus.” 
 
Detta påstående av Gustavsson (1995) tyder på att vetenskap inte enbart kan 
utgöras av insamling av fakta utan det behövs även ett metodologiskt 
tillvägagångssätt för att ge forskningen kvalitet och innehåll. Målet med 
vetenskapen är bl a att upptäcka nya företeelser och fenomen samt att förklara 
det som gamla teorier inte har täckt in, men under århundradena har synen på 
vetenskap och vetenskapligt arbete skiftat.  
 
En forskares arbete består ofta av att relatera teori och verklighet till varandra. 
Hur man ska relatera teori och verklighet är enligt Patel och Davidsson (1994) 
ett centralt problem inom allt vetenskapligt arbete. De menar att det finns två 
alternativa arbetssätt som teoriproduktionen kan bedrivas på, nämligen genom 
induktion eller deduktion. Om forskaren arbetar deduktivt kan man säga att 
han följer bevisandets väg. Ett deduktivt arbetssätt kännetecknas av att man 
utifrån allmänna principer och befintliga teorier drar slutsatser om enskilda 
företeelser. Ur den redan befintliga teorin härleds hypoteser som sedan 
empiriskt prövas i det aktuella fallet. Detta sätt att arbeta på kallas ofta det 
hypotetiskt-deduktiva. Om en forskare studerar arbetsmotivation på en 
arbetsplats kan han göra detta utifrån en allmän teori om motivation och 
utifrån denna härleda hypoteser som kan provas empiriskt i detta speciella 
fall. En redan befintlig teori har då fått bestämma vilken information som 
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samlas in, hur man ska tolka denna information och slutligen hur man ska 
relatera resultaten till den redan befintliga teorin. 
 
Det omvända förhållandet gäller om forskaren arbetar induktivt. Man kan då 
säga att han följer upptäckandets väg. Forskaren kan då studera 
forskningsobjektet, utan att först ha förankrat undersökningen i en tidigare 
vedertagen teori, och utifrån den insamlade informationen, empirin, formulera 
en teori. Risken här är att man egentligen inte vet något om teorins räckvidd, 
generalitet, eftersom den baserar sig på ett empiriskt underlag som är typisk 
för en speciell situation, tid eller grupp av människor. En induktivt arbetande 
forskare skulle studera arbetsmotivationens uttryck på den speciella 
arbetsplatsen och sedan försöka formulera en mer generell teori. Forskaren 
ska alltså upptäcka något som kan formuleras i en teori. Att man inte utgår 
från en tidigare teori innebär inte att man arbetar helt förutsättningslöst. Även 
den induktivt arbetande forskaren har egna idéer och föreställningar som 
kommer att färga de teorier som produceras.  
 
Inom naturvetenskaperna strävar man efter att bygga upp en teoretisk 
superstruktur med ett heltäckande enhetligt system av sammanhängande 
lagbundenheter som är empiriskt prövade. Eftersom denna teoretiska struktur 
till stor del redan existerar inom naturvetenskaperna och till stor del betraktas 
som verifierat är det deduktiva arbetssättet vanligt. Inom human och 
kulturvetenskapen finns inte samma strävan efter att bygga upp stora 
sammanhängande teoretiska system. De teorier man bygger upp har mindre 
räckvidd. Man ser det ofta som en styrka att många teorier existerar sida vid 
sida och man förordar ofta en teoretisk och metodisk pluralism och arbetar i 
hög grad induktivt (Patel och Davidsson, 1994).  
 
Vid författandet av denna uppsats har strävan varit att ha det induktiva 
arbetssättet som ledstjärna även om jag inte har genomfört någon empirisk 
studie för att upptäcka något som kan formuleras i en teori. Vid urvalet av 
teorier är det däremot viktigt att ha detta synsätt i åtanke eftersom ett induktivt 
arbetssätt vid teoriproduktionen ofta verkar präglat författarna av teorierna 
som denna uppsats innehåller. Denna uppsats strävar även efter att visa på 
styrkan av att många olika teorier existerar sida vid sida. Detta tar sig bl a 
annat uttryck i att jag valt att använda motivationsteorier och olika synsätt på 
människan för att kunna studera organisationers många funktioner och 
dysfunktioner.  
 

2.3  Positivism kontra Hermeneutik 
 
Vid en genomgång av metod är det svårt att inte ta upp förhållningssätten som 
positivismen och hermeneutiken ger uttryck för. Positivismen har enligt Patel 
och Davidson (1994) som utgångspunkt att kunskapen bygger på iakttagelser 
som är logiskt prövbara, exakt genom att komplexa företeelser reduceras till 
enkla beståndsdelar och organiserad genom att den formuleras som 
lagbundenhet. Inom positivismen använder man sig av 
verifierbarhetsprincipen som innebär att varje teoretisk utsaga i ett teorispråk 
ska kunna översättas till verifierbara observationer.  
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Hermeneutiken kan sägas vara positivismens raka motsats. Hermeneutik 
betyder ungefär tolkningslära och är numera en vetenskaplig riktning där man 
studerar, tolkar och försöker förstå grundbetingelserna för den mänskliga 
existensen. Eftersom hermeneutik idag är en mångfasetterad företeelse i 
vetenskapssamhället är de svårt att exakt beskriva vad som kännetecknar en 
hermeneutisk ståndpunkt innebär. En hermeneutiker menar att mänsklig 
verklighet är av språklig natur, att man i och genom språket kan skaffa sig 
kunskap om det genuint mänskliga. Till skillnad från positivisterna är man 
inte intresserad av att förklara företeelser. Hermeneutikern menar istället att 
det går att förstå andra människor och vår egen livssituation genom att tolka 
hur mänskligt liv, existens, kommer till uttryck i det talade och skrivna 
språket samt i människors handlingar och i mänskliga livsyttringar. Man 
menar också att människor har intentioner, avsikter, som yttrar sig i språk och 
i handling, och som det går att tolka och förstå innebörden av. En 
hermeneutiker pendlar mellan helheten och dess olika delar för att på så sätt få 
en förståelse för det som man vill undersöka.  
 
Jag, i likhet med många andra eftersträvar ett hermeneutiskt angreppssätt för 
att författa en uppsats. Eftersom denna uppsats är en litteraturstudie är en 
hermeneutisk ansats lämplig då jag har för avsikt att försöka få en förståelse 
för och även till viss del tolka de olika teorierna jag har valt att belysa.  
 

2.4  Reflekterande forskning 
 
Reflekterande forskning utgår från en viss skepsis mot att det empiriska 
materialet kan uppfattas som oproblematiska avspeglingar av hur verkligheten 
fungerar. Författarna till teorierna i denna uppsats tycks ofta ha anammat detta 
synsätt på det empiriska materialet. Ofta är det en mängd olika egna eller 
andras empiriska undersökningar och studier som ligger till grund för deras 
teoriproduktion. Alvesson och Sköldberg (1994) menar att fokus bör ligga på 
forskarens tolkning av det empiriska materialet samt hans egna reflektioner av 
denna tolkning. Eftersom teoretikerna i denna uppsats i hög grad baserar sina 
teorier på empiriskt material blir min funktion som författare av denna uppsats 
i hög grad att reflektera över deras teoriproduktion   
 
Reflekterande forskning kännetecknas således av tolkning och reflektion. 
Tolkning innebär att forskaren måste vara medveten om att de tolkningar han 
gör och därmed resultaten påverkas av hans förförståelse, teoretiska 
antaganden och språk. Enbart relationen empiriska fakta och 
forskningsresultat ger inte en sann bild av hur verkligheten fungerar utan 
tolkningens inverkan måste även beaktas. Detta innebär att tolkningen har en 
central roll i forskningsarbetet. Reflektion innebär i detta fallet tolkning och 
kritisk granskning av de egna tolkningarna samt det empiriska materialet. 
Reflektionsbegreppet tar därför sikte på forskaren själv, hans forskarsamhälle, 
samhället som helhet, intellektuella och kulturella traditioner samt språkets 
och berättandets centrala betydelse i forskningssammanhang. Det är först när 
reflektioner görs som tolkningen får kvalitet och den empiriska forskningen 
blir värdefull.  
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Som forskare är det således betydelsefullt att uppnå en hög grad av 
medvetenhet om de faktorer som påverkar tolkningen av materialet. Jag har 
fått en viss förförståelse för organisationer genom tidigare studier i ämnet 
samt genom arbetslivserfarenhet, vilket gör att jag redan innan denna uppsats 
påbörjade hade föreställningar om olika frågeställningar kring organisationer 
och detta påverkar mina tolkningar. På vilket sätt tolkningarna har påverkats 
är svårt att säga men det faktum att jag under arbetets gång har använt tidigare 
kunskaper inom ämnesområdet visar att förförståelsen har inverkat. Mina 
personliga erfarenheter och värderingar har förmodligen påverkat ämnesval 
och de tolkningar som jag gjort av det valda materialet.  
 
Reflekterande forskning utgörs inte bara av hanterandet av ett material utan 
innefattar även perceptuella, kognitiva, teoretiska, språkliga, textuella, 
politiska samt kulturella förhållanden som bidrar till tolkningen. Syften med 
reflektion är att försöka bryta en viss bestämd referensram och att ifrågasätta 
de tankebanor som man befinner sig i, dvs att bryta och byta snarare än att 
expandera. Reflektion uppstår då en form av tänkande ställs mot en annan.  
 
Förutsättningarna för att det utvalda materialet och tolkningarna ska kunna 
samverka är att forskaren har en bred och varierande s k tolkningsrepertoar. 
En person som exempelvis enbart har studerat ämnet ekonomi har en 
tolkningsrepertoar begränsad till detta ämne. Förförståelsen och 
tolkningsrepertoaren innebär vissa begränsningar då forskaren väljer vissa 
tolkningar framför andra, vilket i sin tur leder till reducerad 
reflektionsförmåga. En forskare som exempelvis arbetar utifrån endast en 
teori kan bli känslomässigt fäst vid sin teori och tolkar enbart data ur en 
synvinkel som bekräftar teorin. En mångsidig empiri i kombination med en 
bred och varierande tolkningsrepertoar förbättrar därför möjligheterna för 
forskning av hög kvalitet. 
 
Jag inser att min tolkningsrepertoar är begränsad eftersom jag saknar eller har 
bristfällig kunskap inom många områden. Min tolkningsrepertoar inbegriper 
tidigare bland annat tidigare studier inom olika ämnesområden som till 
exempel ekonomi och beteendevetenskap. Jag är medveten om behovet av 
reflektion i uppsatsarbetet och stävar efter att vara öppen och kritiskt 
granskande inför det valda materialet.  
  

2.5  Förförståelseansats 
 
När ett uppsatsarbete utförs blir valet av teorier viktigt, eftersom teorier har 
olika vetenskapliga grundantaganden som kan tänkas var oförenliga. Vid en 
förståelseinriktad ansats är det värdefullt att använda sig av flera teorier som 
kan ge olika bidrag till helhetsförståelsen samtidigt som det bör finnas en 
sammankoppling av teorierna i uppsatsen för att underlätta förförståelsen 
(Wigblad, 1995). Jag ser uppsatsen som en utveckling av min förförståelse 
och syftet är att förstå och inte att skapa kausala samband. Detta innebär att 
det inte bör finns några försök till generaliseringar i uppsatsen utan det är 
istället förståelsen av helheten som är av betydelse. De teorier som finns 
upptagna i uppsaten är valda därför att de kan hjälpa till att skapa en större 
helhetsförståelse inom ämnesområdet. Jag har under uppsatsarbetets gång ökat 
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min förståelse för organisationer och dess problem och möjligheter och har i 
viss mån även förändrat mina tidigare föreställningar inom ämnesområdet.  
 

2.6  Disposition 
 
I uppsatsens teoretiska referensram presenteras de teorier som avses att 
analysera och belysa. Den teoretiska referensramen utgörs därför av en 
redogörelse av: 
 

• det psykologiska kontraktet 
• olika teorier kring människans motivation  
• olika antaganden om människans natur och dess interaktion med 

omvärlden 
• olika synsätt på organisationer samt de processer som finns i dem 

 
Utifrån denna referensram följer en teoretisk analys där teorierna behandlas i 
linje med uppsatsens syfte. Analysen inleds med en fördjupad 
problemdiskussion som syftar till att tydliggöra problematiken med det 
psykologiska kontraktet. Uppsatsen avslutas sedan med en slutdiskussion där 
författaren diskuterar möjliga tolkningar och slutsatser.  
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3  Människan 
 

3.1  Det psykologiska kontraktet 
 
När rekrytering, selektering, utbildning och tilldelning av arbete har skett 
måste företaget enligt Schein (1988) i allt högre grad fokusera på att skapa ett 
så tillfredsställande klimat mellan företaget och de anställda som möjligt. 
Samtidigt måste man sträva efter att  skapa en så hög kvalitet som möjligt på 
det utförda arbetet. Dessutom måste organisationen ge varje anställd en 
möjlighet att få sina egna, personliga behov tillfredsställda genom både en 
grupptillhörighet och genom de arbetsuppgifter som erbjuds i. Traditionellt 
har detta problem behandlats genom att man kategoriserat de anställdas motiv 
och behov och därefter försökt relatera dessa till de förutsättningar och 
belöningar som företaget kan tänkas erbjuda.  
 
Många  studier kring detta problem som har genomförts visade på hur 
komplext och svårhanterligt problemet var. Vissa av studierna visade även att 
en människas behov och motiv inte var så enkla som man tidigare ofta antagit. 
Alltmer började forskare inse att förhållandet mellan organisationen och den 
anställde vad gäller behov, motiv, förväntningar och förutsättningar i stället 
allt mer bör behandlas och betraktas som ett psykologiskt kontrakt, vilket 
ingås mellan individer och organisationer,  
 
Människor ansluter sig till en organisation med vissa behov, motiv och 
förutsättningar som de hoppas ska bli uppfyllda. Organisationen har ofta 
liknande förväntningar och förutsätter att de individer som anställs kommer 
att uppfylla de olika behov och krav som finns. Detta förhållande som Schein 
(1988) benämner det psykologiska kontraktet tar sig uttryck på olika sätt 
beroende på vilken människosyn som råder inom organisationen.  
Föreställningen om det psykologiska kontraktet vilar på ett antagande om att 
oskrivna förväntningar hela tiden samverkar mellan varje enskild individ och 
organisationen som helhet. 
 
I det psykologiska kontraktet finns både formella och informella 
förväntningar. Formella förväntningar kan t ex vara att organisationen 
tillhandahåller en ekonomisk kompensation och anställningstrygghet gentemot 
att individerna gör ett fullgott arbete. De informella förväntningarna kan vara 
att den anställde accepterar att ledningen leder arbetet på ett visst sätt, visar 
lojalitet och engagemang samt erbjuder sitt kunnande. 
 
Det psykologiska kontraktet kan se olika ut i olika organisationer beroende på 
organisationsstrukturen, vilket i sin tur kan sägas vara ett resultat av den 
människosyn som råder i organisationen och dess ledning. Mycket kring det 
psykologiska kontraktet i en organisation kretsar kring behov och motiv hos 
människor (Schein, 1988). 
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3.2  Motivationsteorier 
 
Bruzelius och Skärvad (1995) definierar motiv som något som stimulerar eller 
driver individer till vissa handlingar, motiv vilka ofta definieras som behov 
eller önskemål. Motivationen ses då som den drivkraft som stimulerar och 
driver individen att handla på olika sätt. Mabon (1992) använder sig av en 
mycket vid definition då han menar att motivation är sådant som har med 
behovslivet att göra. Begreppet arbetsmotivation används enligt Dahlgren 
(1990) för att beskriva vad det är som gör att vi arbetar. Vilka är motiven för 
oss att arbeta? Det finns enligt Dahlgren anledning att stanna upp och fundera 
över vad detta egentligen innebär. Det är viktigt att se motivationen att arbeta 
i relation till arbetets innehåll, uppläggning och organisation.   
 

3.2.1  Maslows behovshierarki 
 
Abraham Maslows välkända teorier om mänskliga behov och på vilket sätt 
dessa påverkar människors handlingar har utgjort ett viktigt bidrag inom 
motivationsteorin. Maslow delar in människans olika behov i en hierarki 
enligt figur 3: 
 
 
 

                                                                           Självför- 
                                                                         verkligande 

     
                                                                       Uppskattning 

 
                                                                      Sociala behov 

 
                                                                     Säkerhet 

 
                                                                    Fysiologiska behov 

 
Figur 2: Maslows behovspyramid (illustrerad av rapportens författare) 

 
Fysiologiska behov - föda, vatten, sömn, luft samt sexualitet. 
Säkerhetsbehov- Trygghet, skydd och säkerhet till liv och hälsa. 
Behov av kärlek och social gemenskap- Ge och få kärlek, vänner och  
livskamrater, dvs känna samhörighet.  
Behov av uppskattning- Självrespekt, behov av andras uppskattning och 
känna att man uträttar något. 
Behov av självförverkligande- Att veta och förstå, att bli allt man är i stånd      
att bli, dvs utnyttja sin förmåga maximalt. 
 
Varje människa har alla de behov som återfinns i behovshierarkin, men det är 
endast de otillfredsställda behoven som är motivationsfaktorer som aktiverar 
människan. Människor rör sig uppåt i hierarkin när de lägre behoven är 
tillfredsställda, dvs när man tillfredsställt de fysiologiska behoven, försöker 
man att tillfredsställa behovet av säkerhet osv. (Angelöw och Jonsson 1990) 
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Ett lägre behov bör således vara relativt tillgodosett innan nästa högre behov 
helt kan uppkomma i individens utveckling. Ju högre behov som är aktuella, 
desto större psykisk mognad kan sägas prägla individen. En individs 
utveckling i behovshierarkin sker dock inte med skarpa steg, varje behov på 
de lägre nivåerna behöver inte vara helt tillgodosedda innan nästa högre behov 
gör sig gällande. Utvecklingen sker således gradvis. Viktigt är dock att om 
otillräcklig behovstillfredsställelse ges på en viss nivå störs det naturliga 
utvecklingsförloppet och mer eller mindre förhindrar individen att nå de högre 
behovsnivåerna och följaktligen i psykologisk bemärkelse förhindrar en 
fullständig utveckling. (Rubenowitz 1984) 
 

3.2.2  Teori X och Teori Y 
 
Dessa motivationsteorier utvecklades utifrån de intervjuer Douglas McGregor 
utförde bland företagsledare i USA under 1940-talet om uppfattningar kring 
människans natur och organisationssyn. Av intervjuerna framgick att 
intervjupersonernas föreställningar om underordnade skilde sig åt bland 
företagsledare på ett systematiskt sätt. McGregor kunde således urskilja två 
människotyper och han sammanfattade dessa under beteckningarna teori X 
och teori Y som sammanfattas kortfattat i figur 4. De flesta chefers praxis var 
enligt McGregor antingen hårda eller mjuka versioner av teori X. Den hårda 
versionen inbegriper tvång, hård kontroll, hot och bestraffningar. Detta leder 
med tiden till en låg produktivitet, motsättningar, militanta fackföreningar och 
sabotage i det tysta. Den mjuka versionen av teori X innebär att man försöker 
undvika konflikter och uppfylla samtliga behov. En vanlig följd av detta är en 
ytligt liggande harmoni som emellertid rymmer starka underströmmar av apati 
och likgiltighet. Båda versionerna blir självuppfyllande. Om man behandlar 
människor som lata och i behov av fast ledning kommer de att uppfylla 
förväntningarna. Gamla gardets chefer kunde ofta anföra många års erfarenhet 
som enstämmigt visade att teori X var riktig och det enda sättet att få något 
gjort, eftersom arbetarna aldrig blir nöjda och ändå inte bryr sig ett enda dugg. 
Teori X betonar således att människan av naturen både är lat och ovillig till 
arbete. Organisationen bör därför kännetecknas av en hierarkisk struktur och 
ha en ansvarskoncentration till de högre nivåerna i organisationen. Styrningen 
sker direkt och de anställda stimuleras till arbete genom materiella belöningar 
och sanktionssystem. (Abrahamsson, 1989) 
 
      Människan enligt Teori X  Människan enligt Teori Y 
  
        
         
 
 
 
 
 
             Figur 4: McGregors Teori X och Teori Y, Bruzelius & Skärvad  
 

- är av naturen lat 
- undviker ansvar  
- är ovillig att ta initiativ 

-arbetar gärna om arbetet ger     
stimulans 
- söker självständighet och 
- tar ansvar 
- har förmåga till problem- 
  lösning och idéskapande 
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McGregor argumenterade för en annan uppfattning som han kallade för teori 
Y. Maslows behovshierarki utgjorde grunden till denna. Det grundläggande 
antagandet i Teori Y är att: 
 
 ”ledningens viktigaste uppgift är att ordna de organisatoriska betingelserna 
på sådant sätt att människor kan uppfylla sina egna behov på bästa sätt 
genom att rikta in sina ansträngningar på de belöningar som organisationer 
ger”. (McGregor, 1960, s. 61) 
 
Om en individ inte får någon tillfredsställelse av sitt arbete har man inom 
ledningen egentligen inga andra möjligheter än att förlita sig på teori X och 
yttre kontroll. Omvänt kan man i stället utgå från teori Y:s principer om 
egenkontroll och medansvar, om man anpassar organisationens krav efter de 
anställdas intressen. Teori Y betonar att människan inte är ovillig och lat utan 
snarare ser arbetet som en källa till tillfredsställelse, vilket kan medföra en 
organisation med delegerade arbetsuppgifter och ett decentraliserat 
beslutsfattande. (Abrahamsson 1989)  
 

3.2.3  Motivations-Hygienteori 
 
Frederick Herzbergs motivations-hygienteori är en annan och med Maslows 
behovspyramid delvis besläktad teoribildning om motivation. Herzberg gjorde 
distinktionen mellan hygienfaktorer och motivationsfaktorer. 
Hygienfaktorerna är förhållanden och villkor i själva arbetsomgivningen som 
måste vara uppfyllda för att en individ inte ska vantrivas, t ex lön och fysisk 
arbetsmiljö. Motivationsfaktorerna är relaterade till själva arbetsuppgifterna. 
När de är tillfredsställda blir det möjligt att verkligen trivas och känna 
motivation för en uppgift. Nedan i figur 5 anges exempel på såväl starka 
motivationsfaktorer som starka hygienfaktorer, dvs förhållanden som kan leda 
till extremt hög tillfredsställelse respektive extremt hög otillfredsställelse. 
Enligt Herzberg ställer sig varje medarbetare ständigt två frågor i förhållande 
till sitt arbete och sin arbetsplats. ”Behandlas jag väl” (hygienfaktorer) och 
”används jag väl” (motivationsfaktorer). Maslows och Herzbergs 
motivationsteorier uppvisar vissa likheter. De övre behoven i Maslows 
behovstrappa är exempel på motivationsfaktorer medan de tre nedre behoven i 
trappan är exempel på hygienfaktorer (Bruzelius Skärvad 1995).  
 
  
 
 
  
  
         
 
 
 
   
 
 
Figur 5: Herzbergs motivations-hygienteori, (Bruzelius Skärvad 1995).  

  Förhållanden som kan leda till 
  extremt hög tillfredsställelse. 
 
  Prestationer 
  Erkännande 
  Själva arbetsuppgiften 
  Ansvar 
  Befordran 
  Psykologisk växt 

 Förhållanden som kan leda till 
  extremt hög otillfredsställelse. 
 
  Företagspolitik och administration 
  Ledning 
  Relationer till överordnade 
  Relationer till underordnade 
  Arbetsvillkor 
  Status 
  Säkerhet 
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    3.3  Osynliga kontrakt 
 
Enligt Hans Zetterberg (1983) har det under en längre tid förekommit stora 
värderingsförskjutningar i attityden till arbetet. Man arbetar i allt högre grad 
för att utveckla sig själv och sin livskvalitet och i allt mindre grad för att bara 
klara livhanken. Detta har Hans Zetterberg (genom Bruzelius & Skärvad, 
1995) studerat och försökt förstå betydelsen av och sammanfattat i boken Det 
osynliga kontraktet. Han ställer den grundläggande frågan; ”Varför arbetar 
du?” och finner att svaren kan grupperar i tre kategorier: 
 
Försörjningsvärderingar: Detta innebär att man arbetar endast för att klara 
livhanken och överleva. 
 
Yttrevärdsvärderingar: Arbetet är ett medel för att förbättra 
levnadsstandarden och komma framåt. 
 
Inrevärldsvärderingar: Arbetet är ett sätt att utveckla sig själv och skapa 
livskvalitet. 
 
Zetterberg upptäckte också, att det på flertalet arbetsplatser fanns osynliga 
kontrakt, kontrakt som går utöver det formella ekonomiska kontraktet mellan 
arbetsgivare och arbetstagare. Osynliga kontrakt är något som varje människa 
mer eller mindre precist har formulerat inom sig själv även om det aldrig sätts 
på pränt. Kontraktets ena del handlar om förväntningar på arbetsgivaren och 
arbetskamrater. Kontraktets andra del handlar om den arbetande är beredd att 
ge av sig själv. Goda osynliga kontrakt innebär att arbetstagaren arbetar med 
engagemang och ansvarar för organisationen och dess verksamhet.  
 

3.4  Arbetsmotivation 
 
Bertil Gardell (genom Dahlgren 1990) har arbetat med arbetslivsforskning ur 
ett socialpsykologiskt perspektiv och sammanfattat de grundläggande 
förutsättningarna för arbetsglädje som han funnit. Upplevelser av arbetsglädje 
är beroende av: 
 
- Möjligheterna till inflytande och kontroll över sin egen arbetssituation. 
 
- Möjligheterna att uppleva sin arbetsinsats som meningsfull och 
angelägen. 
 
- Möjligheterna att i arbetet ha kontakt och gemenskap med andra 
människor. 
 
Det är således arbetets organisation och innehåll som i väsentlig utsträckning 
bestämmer kvaliteten på arbetsupplevelserna. Bertil Gardell  konstaterar att ju 
mer arbetet genom sin organisation och sitt innehåll möjliggör 
självbestämmande och ju mer allsidiga krav som ställs på individens 
intellektuella, sociala och manuella resurser, desto bättre är förutsättningarna 
för att man ska uppleva glädje och mening med sitt arbete. Vilka behov eller 
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motiv, som i det enskilda fallet blir dominerande i arbetet, beror på 
individuella anpassningsmekanismer, som vi själva oftast är omedvetna om. 
Våra anspråk på att tillfredsställa olika behov beror bl a på tidigare 
erfarenheter och hur viktiga vi tycker att de olika behovsområdena är. Om 
man lägger stor vikt vid att tillfredsställa ett visst behov, t ex att få erkänsla 
och uppskattning, kommer tillfredsställelsen av detta behov att få positiva 
följdverkningar för den allmänna arbetstillfredsställelsen. Anspråksnivån har 
en reglerande funktion. Om anspråken är mycket stora, krävs det större 
behovstillfredsställelse än om anspråken är små.. 
 

3.5  Olika människosyner 
 
Schein anger att antaganden om människor i organisationer historiskt sett till 
stor del reflekterat filosofiska uppfattningar om människans natur och tjänat 
till att försvara den tidens organisations- och politiska system. Han menar 
vidare att det går att spåra tre människosyner, syner vilka bygger på olika 
antaganden om människans natur, vad som driver och motiverar henne. I stort 
sett kan de i historien sägas ha uppträtt i ordningen; den rationella-
ekonomiska människan, den sociala människan och den självförverkligande 
människan. I den följande redogörelsen, där informationen i huvudsak är 
hämtad ur Schein (1988), kommer huvuddragen i respektive antagande att 
behandlas. 
 

3.5.1  Den rationella-ekonomiska människan 
 
De antaganden som ligger till grund för detta synsätt härrör från den hedniska 
filosofin vilken hävdade att människan räknar ut vilka handlingar som 
kommer att maximera hennes egenytta och i enlighet med detta handlar 
därefter. Adam Smith´s  antagande bygger på detta antagande dvs hans teori 
om att lämna köpare och säljare ifred på marknaden eftersom strävan efter 
egennytta hos de enskilda individerna skulle komma att reglera marknaden på 
lämpligt sätt. Vad dessa uppfattningar och grundtankar kom att leda till med 
avseende på de anställda var bland annat att människan huvudsakligen styrs 
av ekonomiska motiv och endast gör det som för henne medför största möjliga 
vinst. Eftersom organisationen i nästan alla fall kontrollerar de ekonomiska 
faktorerna innebär detta att människan i allt väsentligt blir ett passivt verktyg 
som måste manipuleras, motiveras och kontrolleras av organisationen. 
Organisationen måste därför utformas på ett sätt som syftar till att kontrollera 
och styra människans känslor. Vissa människor är dock självmotiverade, 
dessa tar då ofta på sig ledningsansvaret för de övriga. Koontz och O´Donnell 
i Schein (1988) sammanfattar den ledningsstrategi som framkommer genom 
att ange de fyra huvudfunktioner en chef måste uppfylla enligt detta synsätt 
nämligen: planera, organisera, motivera och kontrollera. Organisationen måste 
därför utformas på ett sätt som syftar till att kontrollera och styra människans 
känslor.  
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3.5.2  Den sociala människan 
 
Successivt har synsättet på människan i arbetslivet förändrats. På 50-talet stod 
det klart för många inom industrisamhället att styrmetoder som t ex 
ackordlöner inte var tillräckliga för att motivera de anställda. Man började 
inse att människor måste motiveras i arbetslivet genom att skapa 
förutsättningar för en tillfredsställelse på de högre nivåerna i Maslows 
behovstrappa och inte som förut varit fallet enbart på de lägre behovsnivåerna. 
(Mabon 1992) 
 
Efter de klassiska försöken i Western Electric fabriken, Hawthorn-
undersökningarna, accepterade man att de sociala relationerna på 
arbetsplatsen spelar en betydelsefull roll både i en individs arbetsmotivation 
men också för dennes möjlighet att tillfredsställa andra behov. Försöken i 
Western Electric fabriken leddes av psykiatern Elton Mayo som utifrån 
resultaten i undersökningarna utvecklade antaganden kring människonaturen 
som är vitt skilda från de som gällde för den rationella-ekonomiska 
människan. Denna människosyn grundades på antaganden att människan 
motiveras av sociala behov samt erhåller sin grundläggande identitetskänsla 
genom sina relationer till andra individer. Den industriella revolutionen med 
dess tunga och monotona arbeten medförde en i hög grad instrumentell syn på 
arbetet och dess mening. Istället fick man söka ett meningsskapande i de 
sociala relationerna på arbetet. Människan är enligt detta synsätt i första hand 
självmotiverad och självkontrollerad vilket medför att motiv och kontroll som 
sker utifrån och med liten möjlighet att kunna påverka med all sannolikhet 
medför ett hot mot människans strävan mot självförverkligande. Enligt detta 
synsätt finns det inte någon konflikt mellan människors behov av 
självförverkligande och en effektiv organisation. Får människan en chans 
kommer hon att frivilligt förena sina mål med företagets. Den sociala 
människan påverkas av ledningen endast om organisationen  uppfyller hennes 
sociala behov. (Schein, 1988) 
 

3.5.3 Den självförverkligande människan 
 
Den självförverkligande människans motiv kan delas in i klasser som är 
ordnade i en hierarki: 
 
1. Enkla behov (mat, dryck och sömn). 
2. Sociala behov ( vänskap och kärlek). 
3. Behov av självaktning. 
4. Behov av självbestämmanderätt och oberoende. 
5. Behov av självförverkligande. 
 
När behoven av de lägre nivåerna tillfredsställs frigör de motiven på de högre 
nivåerna. Människan strävar efter att bli fullt utvecklad i arbetet och är i stånd 
att bli det. Han/hon är i första hand självmotiverad och självkontrollerad. 
Externt påtryckta motiv och kontroller upplevs sannolikt som ett hot hos 
personen ifråga. Det som ökar i betydelse blir att hitta vägar som gör arbetet 
mera uppoffrande och meningsfullt för de anställda. Betoningen är inte längre 
så stark på de anställdas sociala behov som på deras behov av att ha en 
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mening med arbetet för att därmed uppnå självaktning och utveckling. En 
organisation som präglas av att se människan enligt de självförverkligande 
antagandena har bättre förutsättningar för att skapa en organisation där det 
finns en överensstämmelse mellan de anställdas egenskaper och de krav som 
organisationen ställer. Genom att ge de anställda större inflytande och 
möjlighet att själva kontrollera arbetet kan ledningen också förvänta sig att de 
anställda ger mer till organisationen t ex i form av engagemang och lojalitet 
samtidigt som de anställda kan uppleva att de får en ökad trygghet. 
En organisation som präglas av att se människan utifrån det 
självförverkligande synsättet har goda förutsättningar för att skapa en 
överensstämmelse mellan de anställdas egenskaper och de krav som 
organisationen ställer. Genom att ge de anställda större inflytande och 
möjlighet att själva kontrollera arbetet kan ledningen också förvänta sig att de 
anställda ger mer till organisationen t ex i form av engagemang och lojalitet 
samtidigt som de anställda känner sig tryggare. Integrationen mellan de 
anställdas och organisationens förväntningar förbättras och stabiliseras 
härigenom. (Schein, 1988)  
 

3.5.4  Den komplicerade människan 
 
Schein (1988) kritiserar de ofta förenklade och generaliserande begrepp kring 
människan som organisations- och ledningsteorin har strävat mot. Schein 
hävdar att även om empirisk forskning har funnit visst stöd för dessa enkla 
uppfattningar så är det ändå i en ganska ringa omfattning. Detta föranleder 
Schein att presentera sin syntes om den komplicerade människan. Enligt 
denna måste man  inse att indelningsgrunderna ovan är allt för enkelspåriga, 
en mer flerdimensionell och komplex syn på människans behov och motiv 
förespråkas således enligt detta synsätt. Detta kan ske om organisationen inser 
att människan inte bara är komplicerad utan även har en mängd olika behov 
och motiv. Dessa behov och motiv kan sägas vara indelade i en slags 
hierarkisk ordning vars utformning styrs av individens specifika motiv och 
behov. De motiv och behov som har störst respektive minst betydelse varierar 
både över tid och från  situation till situation. Människans motiv kan även 
vara olika i olika organisationer eller delar av organisationer. Människan 
påverkas enligt detta synsätt av många olika slags ledningsstrategier eftersom 
olika människor har olika motiv, egenskaper och typer av arbeten. 
Ledarskapet måste därför situationsanpassas och utformas för varje specifik 
situation, en ledningsstrategi som fungerar för alla vid alla typer av situationer 
är därför en utopi. Den komplicerade människan har många olika motiv som 
påverkar varandra och ständigt förändras. En människa kan således vid olika 
tillfällen befinna sig på olika behovsnivåer och Schein  menar att en 
människas motiv beror i hög grad på den övriga situationen kring människan. 
 
Chefen måste vara en god diagnosställare och han/hon måste inneha en anda 
av vetgirighet. Om förmågan och motiven hos människorna inom 
organisationen är variabla, måste han/hon besitta en sensitiv och diagnostisk 
förmåga som gör att han/hon kan värdera och uppfatta skillnaderna. Ledaren 
måste värdesätta och bejaka olikheterna hos människorna. Det handlar om att 
acceptera denna olikhet och göra det bästa av den, bl a genom att vara flexibel 
och lyhörd. (Schein,1988) 
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3.6 Det interaktionistiska perspektivet 
 
Ett centralt begrepp inom den sk. utvecklingsekologin är interaktion. 
Kopplingar kan göras mellan detta synsätt och Scheins (1988) syn på den 
komplicerade människan. En av inspirationskällorna för Urie Bronfenbrenner 
som utvecklat den utvecklingsekologiska teorin, är den tyske psykologen Kurt 
Lewin. Denne formulerade på 30-talet formeln 
B=f(P*E), Lewin, 1935 
 
Vilket är uttytt beteendet (behavior) är en funktion av samspelet mellan 
individen (person) och miljön (environment). Mutiplikationstecknet betecknar 
just att det inte endast är fråga om en enkel addering av individens och 
miljöns effekter utan i stället ett växelspel eller en interaktion mellan dem.  
 
Bronfenbrenner ersätter termen beteende med utveckling och han ser denna 
som en produkt av individens egna och miljöns karakteristika. 
Utvecklingsekologins uppgift är just att studera den under hela livsprocessen 
fortgående, ömsesidiga anpassningen mellan en aktiv, växande mänsklig 
varelse och de föränderliga karakteristika i dennes omedelbara närmiljöer i 
vilka individen lever, såsom denna process påverkas av relationer mellan 
närmiljöerna sinsemellan och en av de större sammanhang (kontexts) vilka 
omger dem (Bronfenbrenner, 1979). Den ömsesidiga, fortgående 
anpassningen (accomodation) innebär att individen anpassas till 
miljöförhållanden (påverkas av miljön) lika väl som miljön anpassas till 
individens egenskaper och attribut (påverkas av individen). Individen kan 
sålunda i viss mån påverka och skapa sin egen miljö, lika väl som olika 
betingelser i miljön får betydelse för individens fortsatta utveckling. Detta 
betyder att samma miljö kan komma att betyda olika saker för olika individer, 
eftersom olika individer har olika förutsättningar och dessa samspelar med 
miljöförhållandena. Synsättet är, menar Bronfenbrenner ingalunda nytt: 
 
” att påstå att mänsklig utveckling är en produkt av interaktionen mellan den 
växande mänskliga organismen och dess miljö är att hävda något som nästan 
är en truism i beteendevetenskaperna. Det är ett påstående som alla som 
studerar beteende skulle känna igen, som ingen skulle argumentera emot och 
som få skulle betrakta som särskilt anmärkningsvärt, än mindre revolutionärt, 
till sina beteendeskapliga konsekvenser. Jag är en av dessa fåtaliga. Jag 
betraktar påståendet som anmärkningsvärt på grund av den slående 
kontrasten mellan det allmänt accepterade dubbelriktade perspektiv den 
ålägger oss och den iögonfallande ensidiga tillämpningen principen rönt i 
utvecklingen av vetenskaplig teori och empirisk forskning (Bronfenbrenner 
1979, s 16) 
 
Bronfenbrenner menar alltså att utvecklingspsykologisk forskning trots att den 
bekänner sig till ett interaktionistiskt perspektiv i praktiken i hög grad 
koncentrerat sig på studier och teorier inriktade på egenskaper och 
förhållanden hos individen. Miljösidan har uppmärksammats mycket 
ofullständigt och när den studeras handlar det ofta om ett fåtal, 
odifferentierade kategorier, som klassificerar individen i några sociala grupper 
eller- med Bronfenbrenners term- sociala adresser, t ex socialgrupp, 
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föräldrarnas utbildningsnivå, familjetyp eller liknande. I långt mindre 
utsträckning har man gått in i den miljö som dessa klassbeteckningar står för 
och försökt beskriva vad som faktiskt sker, vilka processer som utvecklas.  
 
Sålunda betonar han t ex att de individattribut som mest sannolikt bidrar till 
att forma utvecklingsförloppet är sådana slags beteenden eller värderingar, 
som reflekterar en aktiv orientering gentemot miljön och/eller tenderar att 
utlösa reaktioner från miljön/omgivningen. De effekter sådana karaktäristika 
har på individens utveckling beror på de reaktioner de utlöser från 
omgivningen/miljön.  
 
Ett annat klargörande som Bronfenbrenner gör är ett tydligare framhävande av 
tidsdimensionen. under senare år har allt fler studier börjat utveckla 
forskningsdesigner, där man inte endast studerar kontinuitet och förändringar 
hos individen utan också hos miljön. Bronfenbrenner kallar sådana modeller 
för kronosytem-modeller. De ligger helt i linje med den utvecklingsekologiska 
teorin som framhäver utvecklingsprocesserna eller den ömsesidiga fortgående 
anpassningen mellan individ och miljö. Det är i ett studium av processerna vi 
skall förstå hur utvecklingen äger rum. I processer ingår alltid en 
tidsdimension. Det finns alltid ett före och ett efter nuet. För att förstå vad 
som sker nu måste vi också inse att det finns en förhistoria, som kan var lång - 
en hel livsperiod - och att det som sker nu får betydelse för det som kommer 
efter.  
 

3.7 Det symbolisk-interaktionistiskta 
perspektivet 

 
Den symbolisk-interaktionistiska teorin lägger således stor vikt vid hur 
personer, som är betydelsefulla för individen, uppfattar denne. Denna 
perception sker dock inte endast direkt via ”signifikanta andra” utan också 
indirekt genom att individen övertar andras normer och använder dessa för 
utvärderingar av sig själv. Detta behov att utvärdera sina åsikter och sin 
förmåga gentemot andra är en drift som finns i den mänskliga organismen, 
enligt Festinger (1954), som systematiskt studerat den sociala 
jämförelseprocessen. Festinger menar vidare, att då vi saknar objektiva mål att 
utvärdera oss mot, jämför vi istället våra värderingar och vår förmåga med 
andras värderingar och förmåga. Tendensen att jämföra sig med andra 
specifika personer minskar emellertid om skillnaden mellan dessa andra 
personers åsikter och förmågor och mina egna åsikter och förmågor ökar. Då 
individen har möjlighet att välja jämförelsepersoner, väljer han således dem 
som ligger nära hans egna värderingar och hans egen förmåga. När det gäller 
vår förmåga och prestationer som bygger på en viss förmåga finns det i det 
västerländska samhället en positiv värdering i att prestera bättre och bättre. Ju 
bättre prestation desto högre är prestationen värderad. Individen använder 
gruppen som referens för att bestämma sin egen ambitionsnivå. Man kan 
därför förvänta sig, enligt Festinger (1954), att individens idealnivå 
(ambitionsnivå) ligger nära gruppens standardnivå. Om individen inte når upp 
till denna gruppnivå kommer hans självvärdering att påverkas negativt. Detta 
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speciellt om individen är angelägen att tillhöra gruppen och prestationen i 
fråga har stor relevans för gruppens medlemmar.  
 
Grupper utvecklar således normer för prestationer och värderingar, vilka 
påverkar medlemmarnas beteende och fungerar som ambitionsnivå för 
gruppens medlemmar. Ju starkare attraktionskraft gruppen har för individen, 
desto större betydelse får ett misslyckande eller en framgång att nå upp till 
gruppens normer, på individens självvärdering.  

 
3.8 Mål och ambitionsnivå 

 
Mycket av forskningen kring självvärdering tyder på, att relationen mellan 
den ambitionsnivå individen har för sitt handlande och i vilken utsträckning 
han når upp till sin ambitionsnivå har stor betydelse för hans självvärdering. 
En stor diskrepans mellan ambitionsnivå och prestationsnivå ger upphov till 
en låg självvärdering, vilket har konstaterats av många forskare.  
 
”Thus we  are led to assume that there is a considerable gap between 
aspiration and performance in individuals with low self-esteem and that it is a 
gap witch results in negative self-appraisals. (Coppersmith, 1967, s 42) 
 
Ambitionsnivån fastställs inte alltid av individen själv utan kan utgöra den 
norm som råder i en viss grupp, i vilken individen ingår. Om denna grupp inte 
är självvald, utan t ex utgör en arbetsgrupp, samverkar dessa 
påverkansfaktorer på arbetstagarens självvärdering. Enligt teorin att 
självvärdering är resultatet av hur vi bedömer vår förmåga i förhållande till 
vår ambitionsnivå, kan man förvänta sig att individer med hög självvärdering 
har en lägre  ambitionsnivå än individer med låg självvärdering, och därför 
har mindre diskrepans mellan ambitionsnivå och prestationsnivå. Så är 
emellertid inte fallet, enligt Coopersmith (1967). Hans forskning visar att det 
är en väsentlig skillnad mellan de mål som omfattas socialt och de mål 
individerna sätter upp för sig själva. Individer som skiljer sig åt i 
självvärdering, skiljer sig inte åt i de allmänna mål som de ansluter sig till, 
men de skiljer sig markant åt i de personliga mål de ställer upp. De tycks, 
menar Coopersmith (1967), anse att de sociala målen har liten signifikans för 
deras framtida beteende och självbedömning. Dessa mål är snarare önskade 
mål än reella möjligheter. När man ser till mer personliga mål sätter personer 
med hög självvärdering högre mål för sig själva än de med låg självvärdering. 
Personer med hög självvärdering förväntar sig mer av sig själva än de med 
låg, och bevarar troligen sin självvärdering genom att möta förväntningar 
snarare än att sänka sin måttstock, menar Coopersmith. Personer med hög 
självvärdering sätter inte bara upp högre mål för sitt handlande utan tycks 
också i större utsträckning än personer med låg självvärdering tolka resultatet 
så, att de når upp till sin personliga målsättning. De får på detta sätt 
bekräftelse på sin duglighet respektive oduglighet och den goda respektive 
onda cirkeln sluts. 
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4  Organisationen 
 

4.1  Fyra synsätt på organisationer 
 
Bolman och Deal (1995) menar i sin bok Nya perspektiv på organisation och 
ledarskap att eftersom organisationer är komplexa och tvetydiga är de således 
också svåra att förstå och leda. De organisationsteorier och perspektiv som 
ledaren utgår från när han/hon tittar på organisationen bestämmer i hög grad 
vad ledaren ser och gör. Bolman och Deal menar att en ledare som har en för 
snäv referensram kan få svårt att leda en organisation. Vidare menar de även 
att de fåtal försök som genomförts för att försöka ge en sammanfattande och 
mångsidig översikt över organisationsteorier och perspektiv ofta är så 
abstrakta att relevansen för praktiker är mycket liten. Varje enskilt perspektiv 
belyser en mycket liten del av vad som sker i en organisation men att de 
används ändå oberoende av varandra av både praktiker och teoretiker. Detta 
kan medföra att ledarens sätt att förstå och leda organisationer begränsas. I vår 
komplexa verklighet ökar förmodligen kraven på ett integrerat synsätt och en 
flerdimensionell syn på ledning och organisering av organisationer. Mot 
bakgrund av detta presenteras de fyra olika synsätt som ofta går att spåra i 
verklighetens organisationer. Därefter presenteras det integrerade perspektivet 
som Bolman och Deal menar är ett första steg mot en teori som tar upp flera 
olika dimensioner. Dessa perspektiv och synsätt på organisationer påverkar 
det psykologiska kontraktet och ledarskapet. För att utveckla ett positivt 
kontrakt kan French & Bells (1995) diskussioner kring 
organisationsutveckling integreras i processen.  
 

4.1.1  Det strukturella synsättet 
 
Ser man på en organisation utifrån det strukturella synsättet, ser man bortom 
människan när man undersöker den kontext i vilket hon arbetar. Detta synsätt 
fokuserar på två centrala dimensioner i organisationen, nämligen vertikal 
respektive horisontell arbetsdelning. De antaganden som ligger till grund för 
det strukturella perspektivet speglar en tro på rationalitet och att den rätta 
formen minimerar problem och ökar kvalitet och prestationsnivå. Medan 
Human Resource perspektivet lägger tonvikten vid att förändra människor, är 
det strukturella perspektivet inriktat på att utforma roller och relationer på ett 
sätt som gör att man uppnår både kollektiva mål och anpassning av 
individuella skillnader. Det strukturella synsättet syftar till att möjliggöra för 
organisationen att operera rationellt och med hög säkerhet, förutsägbarhet och 
effektivitet. Ett grundläggande antagande inom detta synsätt är att 
organisationen fungerar bäst då rationaliteten styr över både personliga 
preferenser och yttre tryck. Organisationen som sådan existerar endast för att 
kunna uppnå uppställda mål. Strukturerna måste utformas på ett sätt som gör 
att de passar för organisationens olika delar (inklusive mål, teknologi och 
omgivning). Effektiviteten och prestationsnivån ökar genom en hög grad av 
specialisering samt en välplanerad arbetsfördelning. Kontroll och samordning 
är väsentliga för att individer och enheter ska kunna samarbeta i syfte att 
uppnå organisationens mål. Problem och försämrade prestationer är beroende 
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av strukturella brister och kan endast åtgärdas genom en omstrukturering av 
verksamheten. 
 
Det är främst fyra faktorer som bestämmer vilket utseende strukturen skall ha 
i olika organisationer. Först och främst är det storleken på organisationen som 
är av avgörande betydelse. En central frågeställning är hur långt 
arbetsfördelningen samt koordineringen ska drivas för att kunna uppnå största 
möjliga effektivitet. Kärnteknologin innefattar begrepp som 
omvandlingsprocess, produktutveckling etc. De övriga två faktorerna är 
omgivningen, dvs vilken betydelse relationer utanför organisationen har, samt 
vilken strategi man valt att använda för att nå uppsatta mål. 
 
För att en ledare ska vara effektiv enligt det strukturella synsättet bör han 
fungera som en ”socialarkitekt”, som leder organisationen genom att 
analysera och utforma strukturen på bästa sätt. Ledaren ska skapa en modell 
som belyser relationerna mellan strukturen, strategierna och omgivningen, 
vilka blir optimerade för den aktuella organisationen. Ledarens uppgift är att 
fokusera på den faktiska uppgiften och basera sitt tänkande på  fakta och logik 
och sträva efter att bortse från personlighet och känslor. 
 
Det strukturella perspektivet ser bortom individerna för att studera arbetets 
sociala sammanhang. Även om man ibland sätter likhetstecken mellan detta 
perspektiv och byråkrati är det strukturella perspektivet bredare och mer 
raffinerat än så. Om man fäster för liten vikt vid strukturen, brukar 
organisationen ofta fördela energi och resurser på fel sätt. Organisationer 
delar upp arbetsuppgifterna genom att skapa en mångfald av specialiserade 
roller, funktioner och enheter. Man måste sedan koppla samman de olika 
delarna genom både vertikal och horisontell integration. Det finns ingen 
genväg till en bra organisation, den ”rätta” strukturen är beroende av 
organisationens mål, strategi, teknologi och omgivning. (Bolman & Deal, 
1995) 
 

4.1.2  Human Resource perspektivet 
 
Grunden för detta synsätt är att organisationen primärt existerar för att tjäna 
mänskliga behov. Organisationen och människan behöver varandra och ett 
gott förhållande mellan dessa parter skapar trivsel och effektivitet. De flesta 
vet att en organisation kan vara alienerande, dehumaniserande och 
frustrerande. Den typen av betingelser innebär slöseri med talanger och gör 
ibland att individerna känner sig pressade att göra motstånd och ägna större 
delen av sin tid åt att försöka vinna över systemet. HR-perspektivet för fram 
en annan möjlighet, nämligen att organisationer kan mobilisera energi, skapa 
produktivitet och fungera på ett sätt som alla tjänar på. Denna möjlighet 
existerar trots den allmänt omfattade synen på organisationer som 
förtryckande enheter som domineras av okänsliga och egoistiska chefer som 
bara är intresserade av att tjäna pengar och få mer makt.  
 
HR-perspektivet bygger på ett antal grundläggande förutsättningar som sätter 
förhållandet mellan individ och organisation i fokus. En grundläggande del 
inom detta synsätt är att organisationer finns till för  att uppfylla människornas 



 26

behov och inte tvärtom som i många fall. Människor och organisationer har 
därmed behov av varandra för att kunna fungera på ett sätt som innebär ett 
optimalt samarbete. Företaget behöver idéer, energi, kunskaper och 
färdigheter; människor behöver karriär, lön och utvecklingsmöjligheter. Om 
passformen mellan individ och system är dålig, kommer båda att drabbas. 
Individerna utnyttjas av företaget eller tvärtom, eller också förlorar båda. En 
bra passform gynnar båda parter; individen får ett meningsfullt och 
tillfredsställande arbete, företaget får den kunskap och energi som krävs för 
att lyckas. Människor vill alltid veta om en viss organisation kan tillfredsställa 
deras behov. Organisationen behöver alltid veta hur man kan hitta och behålla 
individer som har de rätta kunskaperna och attityderna för att kunna utföra 
arbetsuppgifterna. Människorna är kärnan i organisationen enligt HR-
perspektivet och när de känner att organisationen motsvarar deras behov och 
medverkar till att uppnå sina mål kan ledningen räkna med deras hängivenhet, 
förpliktelse och lojalitet gentemot organisationen.  
 
Ledaren servar både organisationen och dess medlemmar och försöker att 
tillvarata bådas intressen. Han/hon ska fungera som en katalysator och betjänt 
på samma gång, stödja och bemyndiga medlemmarna. En viktig faktor är 
kommunikation, dels för att visa personalen att organisationen bryr sig om 
dem och dels för att ta reda på vad medlemmarnas strävande och mål är. En 
ledare bemyndigar personalen genom medverkande, öppenhet och genom att 
klargöra för personalen att de har den autonomi och de resurser som de 
behöver för att göra ett bra jobb. (Bolman & Deal, 1995) 
 

4.1.3  Det politiska synsättet 
 
Organisationer är koalitioner av ett antal grupper och dessa koalitioner har 
olika värderingar och preferenser. På grund av de knappa  resurserna är 
maktkamp och konflikter centrala karakteristika av organisationen. En 
förutsättning för att man ska kunna genomföra en förändring är att man måste 
ha tillräckligt med makt samt att vara beredd på konflikter som en del i 
processen. 
 
Det finns två vägar att genomföra en förändring, antingen via klara direktiv 
som ska åtlydas eller genom att mobilisera personalen innan man beslutar om 
förändringen. Enligt detta synsätt existerar det flera koalitioner mellan 
individer och/eller intressegrupper. Det finns även bestående skillnader mellan 
individer och mellan grupper när det gäller värderingar, åsikter, information, 
intressen och tolkningar av verkligheten. De flesta beslut i en politisk 
organisation rör allokeringen av de knappa resurserna. De knappa resurserna 
samt de bestående meningsskiljaktigheterna som organisationen präglas av 
gör att konflikter kommer att spela en central roll inom organisationen, detta 
leder till att makt kommer att bli den viktigaste resursen. Mål och beslut är 
resultatet av förhandling, köpslående och finter för att nå bra positioner bland 
de olika inblandade aktörerna. 
 
Det politiska perspektivet säger att om det samtidigt finns grundläggande 
åsiktsskillnader och knappa resurser, är konflikter oundvikliga och makt en 
viktig faktor för att få mer resurser. Knappa resurser framtvingar byteshandel 
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och köpslående. Bestående skillnader gör det mycket sannolikt att parterna 
kommer att vara oeniga både beträffande vad som ska beslutas och hur man 
ska göra det. Ledaren måste känna igen den politiska verkligheten och veta 
hur man tar itu med den. Inuti och utanför organisationen är det alltid en 
mångfald av olika intressegrupper och de otillräckliga resurserna räcker inte 
till för att ge var och en vad han/hon vill ha och konflikter kommer alltid att 
uppstå. 
 
Ofta gäller inte frågan om en organisation är politisk eller ej utan snarare 
vilken politik man har. Det dynamiska spel som politik utgör kan vara tarvligt 
och destruktivt, men politik kan också utgöra ett medel för att uppnå ädlare 
syften. Förändringar i organisationen och dess effektivitet är beroende av 
chefernas politiska förmåga. Konstruktiva politiker är medvetna om och 
förstår sig på politiska realiteter. De vet hur de ska utforma en dagordning, 
skapa stödjande nätverk och på ett effektivt sätt förhandla med både allierade 
och motståndare. Under processens gång möter de ett praktiskt och etiskt 
dilemma, nämligen om de ska anamma en öppen och samarbetsinriktad 
strategi eller välja en hårdare linje. De behöver överväga vilka möjligheter 
som finns för samarbete, vikten av långsiktiga relationer och framför allt vilka 
deras värderingar och etiska principer är. 
 
En uppgift för ledaren blir att skapa arenor för förhandlingar samt att komma 
med resonabla kompromisser. Ledaren måste också jobba hårt för att tala om 
för alla i organisationen vad de har gemensamt och kunna övertyga 
medlemmarna att det är slöseri med tid att bekämpa varandra när det är fullt 
av fiender, som det gäller att bekämpa gemensamt. Ledaren ska fungera som 
en advokat som är skicklig på att skapa koalitioner. Ledaren ska klargöra vad 
han vill och vad han kan få. Han fastställer distributionen av makt och 
intressen samt bygger upp relationer och nätverk. Den politiske ledaren 
övertygar och övertalar i första hand, förhandlar i andra hand och använder 
tvång endast i undantagsfall. (Bolman & Deal, 1995)  
 

4.1.4  Det symboliska synsättet 
 
Inom organisationen finns det ett antal myter, ceremonier och ritualer som 
man måste analysera, bryta ner och bygga upp nya om man vill genomföra en 
framgångsrik förändring. Förtroendet för ledaren grundar sig ofta på vad 
han/hon har för planer för framtiden och inte uteslutande på vad resultatet blir. 
Detta synsätt bygger mycket på händelser och vad dessa händelser betyder för 
olika personer. Enligt det symboliska perspektivet är det viktigaste med en 
händelse inte vad som skett utan vilket betydelse för människorna detta har. 
Aktiviteter och meningsskapande är löst sammankopplade och skeenden har 
många olika betydelser eftersom människor tolkar dem på olika sätt. Ett 
grundläggande antagande är att nästan allt i livet är mångtydigt och osäkert, 
det är oklart vad som skett, varför det blev så och vad som kommer att ske 
härnäst. Detta innebär en hög grad av mångtydighet och osäkerhet vilket i 
många fall underminerar en rationell analys, en tillfredsställande 
problemlösning samt ett  beslutsfattande som baseras på ett bra underlag.  
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När människan ställs inför en sådan osäkerhet och mångtydighet skapar hon 
symboler för att få ordning i all förvirring, öka förutsägbarheten, hitta 
riktlinjer och skapa grund för tillit och framtidshopp. Många händelser och 
skeenden blir därmed viktigare för vad de uttrycker än för vilka resultat de 
leder till. Många av de viktigaste händelserna och processerna i 
organisationen är tvetydiga eller otydliga och det kan i efterhand vara svårt att 
veta vad som hänt, varför det hände samt vad som kommer att hända sen. Ju 
mer tvetydighet eller otydlighet, desto svårare blir det att analysera, lösa 
problem samt kunna ta beslut på ett rationellt sätt. Individerna i 
organisationen skapar symboler för att minska den förvirring som kan uppstå. 
Symboliska fenomen är särskilt synbara i organisationer med oklara mål och 
osäker teknologi. Myter och berättelser, ritualer och ceremonier, metaforer 
och humor mm spelar stor roll för att åstadkomma en fungerande organisation.  
 
Den symboliska ledaren kan beskrivas som en profet eller poet som inspirerar 
och fokuserar på erfarenhet. Organisationen är en teater där alla spelar olika 
roller. Ledaren ska tolka tidigare erfarenheter och försöka att förutse 
framtiden. Han/hon använder dramatiska och synliga symboler för att dra till 
sig uppmärksamhet på vad som är organisationens uppdrag. Ledaren 
förmedlar även historier och berättelser, skapar slogans, ger belöningar, priser 
och leder genom att vandra runt. 
 
Människorna kommer att bli lojala mot den organisation som har en unik 
identitet och som gör att de känner att vad de gör verkligen är av betydelse. 
Ledaren är känslig för organisationens historia, kultur  och använder denna för 
att se framåt. Organisationen är unik liksom dess möjligheter och uppdrag. 
(Bolman & Deal, 1995) 
 

4.2  Mot ett integrerat perspektiv 
 
Den uppfattningen många har att chefer har fast kontroll och är strikt 
rationella stämmer enligt Bolman och Deal dåligt och är dessutom inte särskilt 
relevant i den komplicerade, osäkra och konfliktfyllda värld cheferna ofta 
lever i. De behöver ofta flera olika perspektiv för att kunna överleva i denna 
verklighet. En förståelse för att varje händelse och process kan fylla flera 
syften och att olika aktörer ofta agerar utifrån olikartade perspektiv kan också 
tänkas hjälpa till. De kan ha användning för en diagnostisk karta som hjälper 
dem avgöra vilka perspektiv som är mest användbara i en viss situation. 
Viktiga faktorer kan vara bland annat motivation, tekniska begränsningar, 
osäkerhet, knapphet och konflikt samt om en individ agerar nerifrån och upp 
eller uppifrån och ner. Flera undersökningar har enligt Bolman och Deal visat 
att effektiva ledare och effektiva organisationer agerar på grundval av flera 
olika perspektiv. Studier av effektiva företag och av individer i höga 
chefspositioner inom både privat och offentlig verksamhet har enligt 
författarna tydligt visat på behovet av ett flerperspektivistiskt synsätt då man 
utformar en helhetsbild av komplexa system. Även Chris Argyris (1962) är 
inne på temat ”sådan ledning, sådana anställda och sådant resultat. Han menar 
att många organisationer är uppbyggda och styrda på ett sätt som många 
gånger hindrar individer från att tillfredsställa sina ambitioner och utvecklas 
inom företaget.  
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Bolman och Deal presenterar de fyra olika synsätten, synsätt vilka de anser är 
kännetecknande hos många ledare när de närmar sig organisationer. 
Perspektivet ses som en balans mellan förenklingar och komplexitet, en balans 
som de menar negligerats tidigare. Följande avsnitt behandlar deras ansats 
mot ett integrerat perspektiv: 
 
Först och främst hävdar Bolman och Deal att visionen av organisationer som 
starka och rationella mycket litet har att göra med den röriga omgivning och 
komplexitet, konflikt och osäkerhet som de oftast befinner sig i. Denna 
omgivning medför att man behöver använda sig av multipla synsätt för att 
överleva och att man måste förstå att alla händelser och processer kan fylla 
olika syften och att skilda deltagare och aktörer ofta har olika synsätt. Varje 
organisation måste ta hänsyn till en mängd olika variabler vid varje skilt 
tillfälle för att avgöra vilket synsätt som är effektivast för varje given 
situation. Några av dessa huvudvariabler är motivation, tekniskt kunnande, 
osäkerhet, resurssvaghet, konflikt och om organisationen arbetar top down 
eller bottom up, det vill säga är ledningsstyrd eller bottenstyrd. Ny forskning 
stöder antagandet om att effektiva ledare och effektiva organisationer måste 
använda sig av multipla synsätt som väljs för varje given situation, det vill 
säga för att överleva långsiktigt måste man vara beredd att skifta mellan 
synsätten. Ovilja eller okunskap om att använda sig av olika synsätt kan 
eventuellt omöjliggöra försök till att leda eller förändra en organisation. Ju 
mer komplex den organisatoriska verkligheten är desto mer komplexa ansatser 
krävs. Det  strukturella synsättet, det mänskliga, resurssynsättet, det politiska 
och det symboliska synsättet är exempel på detta. Dessa ska användas 
beroende på situation, Exempel på detta ges i figur 6. 
 
Enligt Bolman och Deal så har vart och ett av dessa synsätt en  unik fördel 
jämfört med de andra under vissa givna förutsättningar. Till exempel kan det 
nämnas att det strukturella synsättet lämpar sig då man har klara mål, 
adekvata informationssystem, välutvecklad teknologi och stabil struktur som 
sällan eller aldrig rubbas. Har man däremot problem med sviktande moral och 
motivation hos personalen lämpar sig det mänskliga resurssynsättet bättre och 
så vidare. Vidare menar de att vart och ett av synsätten antar olika syn på 
organisationer, dvs att varje beteendevetenskaplig forskning är artificiell 
vilket innebär att det finns en klar gräns mot vad som är vanlig förutsägelse 
och vad som är en självuppfyllande profetia. Detta ses dock inte som ett 
problem då de anser att ett flertal intressanta och kreativa möjligheter uppstår 
om man arbetar i gränslandet av sin kunskap. 
 
Bolman och Deal hävdar att alla de fyra synsätten innehåller delar vilka är av 
yttersta vikt för en integrerad organisationsteori. Det strukturella synsättet t ex 
påminner oss om att människan utifrån sina intentioner är subjektivt sett 
rationell i sina handlingar. Mänskliga resurssynsättet visar och påminner om 
att system faktiskt är människor med all sin komplexitet. Det politiska påvisar 
att resurserna i regel är knappa och att individer och grupper kommer att bråka 
om hur de ska fördelas. Slutligen påvisar det symboliska synsättet i vilken hög 
grad verkligheten faktiskt är socialt konstruerad och symboliskt förmedlad. 
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Enligt Bolman och Deal innehåller en organisation olika verkligheter vilket 
innebär att varje händelse kan tolkas på olika sätt och fylla olika syften. 
Planering kan t ex inte bara utmynna i ett antal olika mål inför framtiden. Den 
kan också syfta till att skapa arenor för att vädra konflikter. Ett annat exempel 
är betydelsen av motivation och engagemang, något som ser olika ut beroende 
på vilket synsätt man har. I det strukturella synsättet betonas beslutsfattande 
på ett annat sätt vilket medför att synen på behov, motiv och engagemang 
skiljer sig från det mänskliga resurssynsättet och symboliska synsättet. 
(Bolman & Deal, 1995) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
     
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figur 6: Exempel på situationsanpassning av synsätten, (B&D 1995) 
 

Process- 
perspektiv 
 
Strategisk 
planering 
 
 
 
Beslut 
 
 
 
 
Omorganisation 
 
 
 
 
 
Utvärdering 
 
 
 
 
 
Konflikt 
 
 
 
 
 
Formulera mål 
 
 
 
Kommunikation 
 
 
Möten 
 
 
 
 

Strukturellt  
perspektiv 
 
Strategier för att  
bestämma mål och 
samordna resurser 
 
 
Rationella sekvenser 
för att komma  fram 
till rätt beslut 
 
 
Förändring av roller 
och ansvar som 
passar uppgifter och 
omgivning. 
 
 
Hur man fördelar 
straff och belöning- 
ar och hur man 
kontrollerar presta- 
tionsnivån. 
 
Bibehålla org- 
anisationens mål 
genom att låta 
personer med makt 
lösa konflikter. 
 
Hålla organisa- 
tionen på kurs. 
 
 
Förmedla fakta och 
information. 
 
Formella tillfällen till 
att fatta beslut. 
 
 

Politiskt  
perspektiv 
 
Arenor för hanter- 
ing av konflikter och 
omfördelning av 
makt. 
 
Möjlighet att få eller 
att utöva makt. 
 
 
 
Omfördelning av 
makt och upp- 
komst av nya 
koalitioner. 
 
 
Möjlighet att utöva 
makt 
 
 
 
 
Utveckla makt 
genom att för- 
handla, slåss med 
och manipulera 
andra för att vinna. 
 
Skapa möjligheter 
för individ och 
grupp att visa sina  
 
Påverka och 
manipulera andra. 
 
Tävlingstillfällen, 
vinna poäng. 

Symboliskt 
perspektiv 
 
Ritualer som mar- 
kering av ansvar och 
symboler. 
 
 
Ritualer för att 
bekräfta värden och 
stärka banden. 
 
 
Bibehålla en image 
av ansvar och 
responsivitet; för- 
handla fram en ny 
social ordning. 
 
Tillfälle att spela 
roller i gemen- 
samma ritualer. 
 
 
 
Utveckla gemen- 
samma värden för 
att skapa mening. 
 
 
 
Utveckla symboler 
och gemensamma 
värden. 
 
Berätta historier. 
 
 
Sakrala tillfällen att 
hylla och omvand- 
la kulturen.  

HR- 
perspektiv 
 
Samling för att 
skapa delaktighet. 
 
 
 
Öppen process för 
att skapa 
engagemang. 
 
 
Behålla balans 
mellan mänskliga 
behov och formella 
roller. 
 
 
Processer som 
hjälper individer 
växa och bli bättre. 
 
 
 
Utveckla relationer 
genom att låta  
individerna möta 
konflikter. 
 
 
Hålla individen 
engagerad. 
 
 
Utbyta information 
känslor och behov. 
 
Informella tillfällen 
till engagemang och 
att dela känslor. 
 



 31

4.3  Integrerat ledarskap 
 
Detta resonemang för Bolman och Deal fram till slutsatsen att de fyra 
synsätten bör användas som en guide för ledning av organisationer. Varje 
synsätt förser oss med ett ramverk för handling och kommer enskilt att leda 
till ett annat resultat än något av de andra synsätten även om de appliceras på 
samma situation. Hur väl de olika ramarna fungerar beror på situationen och 
färdigheten hos den person som använder sig av dem och vissa kommer att 
känna sig mer hemma med vissa synsätt än andra. Bolman och Deal menar 
därför att det integrerade perspektivet kan ses som ett system av 
interrelaterade och integrerade delar och att organisationer är att betrakta som 
öppna system. Här finns det även kopplingar till Bronfenbrenners (1979) 
resonemang kring det interaktionistiska perspektivet som tar hänsyn till den 
omvärld som personen verkar inom.   
 
Organisationen ingår i eller innehåller andra system, dvs ett hierarkistiskt sub 
och supersytem, där ett system är mer än bara delarna. Dess tillgångar 
utvecklas i och med relationen mellan delarna och relationen till omgivningen. 
För att organisationerna ska överleva långsiktigt i den här typen av system 
måste ett ömsesidigt samarbete utvecklas med omgivningen eftersom 
organisationerna tenderar att ständigt sträva efter jämvikt. För att kunna 
upprätthålla stabilitet krävs en god aktiv förmåga, dvs att kunna känna av 
förändringar både internt och externt så att man kan anpassa sig därefter. 
Detta kräver då ledare som i ena stunden bör vara en social arkitekt, i nästa 
kanske katalysator, advokat, profet eller poet. Med detta menas således att en 
ledare ska ha förmåga att bygga upp en struktur på bästa sätt, få personalen 
engagerad, motiverad och produktiv samt dessutom ha en förmåga att fördela 
resurser och inspirera på ett tillfredsställande sätt. Bruzelius och Skärvad 
(1995) kritiserar detta synsätt och menar att det ofta är svårt eller t om 
omöjligt för en enda person att klara av alla ledarskapets funktioner. Som en 
möjlig lösning på detta problem pekar de på möjligheten att skapa ett 
ledningsteam som innehåller alla de funktioner som efterlyses. 
 
Även om ledarskap ofta uppfattas som ett fungerande botemedel på 
organisatoriska åkommor, är det också enligt Bolman och Deal som en ofta 
missförstådd företeelse. Många uppfattningar om ledarskapet lyckas inte 
fånga dess relationskaraktär, dess beroende av sammanhanget och att det inte 
är detsamma som makt och position. Otillräckliga eller felaktiga idéer om 
ledarskap kan ge upphov till alldeles för enkla råd till chefer. Vi behöver ofta 
betrakta ledarskapet ur flera perspektiv för att komma bort från vissa 
överförenklade modeller som skapats. Vart och ett av perspektiven kan tänkas 
lyfta fram viktiga möjligheter för ledarskapet, men vart och ett är i sig också 
otillräckligt för att vi ska få en helhetsbild. Tidigt på 1900-talet var de 
outtalade ledningsmodellerna starkt i ropet. På senare tid har det symboliska 
ledarskapet fått en mer framträdande plats och det finns en mängd böcker som 
innehåller råd om hur man ska kunna bli en visionär ledare som klarar av att 
förändra kulturella mönster. Organisationer är ofta i behov av visioner, men 
de har också fler behov och visionerna svarar inte alltid mot de viktigaste 
behoven. Idealt sett bör en chef kombinera flera olika perspektiv till en 
helhetssyn på ledarskapet. Men det är förmodligen orealistiskt att tro eller att 
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kräva att en person ska kunna vara ledare i alla tider och i alla situationer. 
Duktiga och insiktsfulla ledare känner sin egen styrka på ett bra sätt, arbetar 
för att utveckla denna och utvecklar grupper och team  som kan ge ledarskapet 
en mångsidig utformning. (Bolman & Deal, 1995) 
 
För Bolman och Deal är idealet därför en ledare som ska kunna lära sig att 
kombinera olika synsätt på ett mångsidigt och kraftfullt sätt och de menar att 
kloka ledare är de som förstår och känner till detta och därför bygger upp 
team som tillsammans kan utöva ledarskap alla fyra synsätten. Det gäller att 
känna vilket synsätt som för tillfället ska var det mest framträdande. Adizes 
(1982) väljer att i stället tala om fyra ledningsroller som är både nödvändiga 
och tillräckliga för att uppnå en fullgod ledning av en verksamhet. Dessa är: 
 

• den resultatorienterade rollen 
• den administrativa rollen 
• entreprenörsrollen 
• integrationsrollen 

 
4.4 Organisationsutveckling 

 
Ett lämpligt system för att kunna visa hur ett integrerat ledarskap ska kunna 
uppnås kan French & Bells (1995) resonemang kring organisationsutveckling 
(OU) användas. De grundläggande värderingarna inom OU inhämtas enligt 
French & Bell (1995) från teori och praktik inom det beteendevetenskapliga och 
systemvetetskapliga området samt från praktiska erfarenheter. Vidare baseras OU 
på demokratiska och humanistiska värderingar. Nyckelfaktorer för att uppnå 
framgång inom OU-arbete är att verkligen se människan som en del i processen. 
OU syftar till att ge människor ett egenvärde och att se till att individer har 
möjlighet att utvecklas  i samklang med organisationen.  Humanistiska och 
demokratiska värderingar i OU sammanhang tar sin grund i att människan i 
grunden är god och ser utveckling som något som är värt att sträva efter.  
 
Ovanstående antaganden kring människan och dess natur kan naturligtvis även 
spåras i det konkreta OU-arbetet där grupper ses som en strategisk nyckelfaktor 
för framgång inom organisationen. Grupper består som bekant av individer och 
det är dessa individers samspel med gruppen och organisationen som till stor del 
står i fokus. French och Bell (1995) skiljer mellan arbetsgrupper och team där 
skillnaden främst ligger i att ett team i större grad karaktäriseras av ett större 
engagemang för gemensamma mål och en högre grad av samspel och ömsesidigt 
beroende. Denna distinktion är exempel på olika ”nivåer” som OU kan att 
förbättra.  Kunskap om individer och grupper är viktigt inom OU för att kunna 
påverka kulturen inom en organisation så att man kan förändra den från stadiet 
där den befinner sig i till det stadiet där individerna inom organisationen vill att 
den ska vara. Detta ger också bättre förutsättningar för att uppfylla målen som 
individen, gruppen och organisationen har och sammanfoga dessa till ett 
övergripande gemensamt mål. 
 
Beteendevetenskap är en av flera grundstenar som OU vilar på. OU tillämpar 
både teoretiska och praktiska tankegångar och principer från det 
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beteendevetenskapliga området. Även om mänskligt beteende inte är någon exakt 
vetenskap ger det en uppfattning om de mönster av handlingar som i 
förlängningen ger en effektiv eller ineffektiv organisation. Enligt French och Bell 
(1995) görs vanligtvis en distinktion mellan dels ren beteendevetenskap där 
kunskap söks för att utveckla teorin och dels mellan tillämpad vetenskap där 
kunskapen syftar till att lösa praktiska problem inom en organisation. I denna 
tillämpade beteendevetenskap börjar förändringsprocessen med en diagnos av 
tillståndet som sedan leder till ett val av behandling som i sin tur leder till en 
utvärdering där effekterna av den valda behandlingen studeras. 
Beteendevetenskap tillämpas inom OU på ett sätt som innebär en samverkan 
mellan tillämpade teorier samt praktiska erfarenheter och mer renodlad teoretisk 
forskning kring området  Vid användning av beteendevetenskapens teoretiska 
resonemang måste man alltid enligt French och Bell fråga sig vad som kan 
användas för att lösa problem som finns i verkligheten och inte bara i teorin 
eftersom OU syftar till att ge en praktisk tillämpning. De praktiska erfarenheterna 
inom beteendevetenskapen måste användas så att de passar till det specifika 
problemet som organisationen står inför.       
 
De systemvetenskapliga kunskaperna kan visa att organisationsproblem i ett 
företag dels beror  på organisationens omvärld och hur den samspelar med denna, 
dels på hur organisationen är uppbyggd och hur olika delar och nivåer i den är 
relaterade till varandra. Enligt French och Bell kan ett system i detta 
sammanhang betecknas som olika faktorer som är ömsesidigt beroende och 
inbördes besläktade med varandra. 
 
Systemvetenskapliga kunskaper genomsyrar enligt French och Bell all teori och 
praktik inom OU-arbetet, från diagnos och handling till utvärdering och 
slutsatser. I det konkreta OU-arbetet innebär detta för det första att händelser, 
åsikter, och strukturer inom organisationen inte betraktas som ett enskilt fenomen 
utan måste sättas i relation till en mängd andra faktorer. Vidare innebär ett 
systemsynsätt att man uppmuntrar till en analys av händelser som innebär att man 
upptäcker mer komplexa orsak-verkan samband.  Denna analys gör att man i OU-
arbetet  kan åstadkomma en större träffsäkerhet och mer korrekta åtgärder som i 
förlängningen gör att organisationen utvecklas på ett bättre sätt.  I det konkreta 
OU-arbetet förväntar man sig en kedjereaktion genom de åtgärder man vidtar 
vilket innebär att ett systemsynsätt är rätt angreppssätt inom OU-arbete. Ett 
effektivt OU-arbete innefattar enligt French & Bell tre faser.  
 

4.4.1 Diagnos 
 
En diagnos av nuläget är den första åtgärden som ska vidtas vid OU-arbete. 
Diagnosen som del av OU-arbetet innefattar insamlande av information på alla 
nivåer inom en organisation. I diagnosfasen ingår det även att skaffa sig ingående 
kunskaper om processer, strukturer samt kulturen inom det aktuella företaget. 
Frågeställningar som bör framträda i början av diagnosprocessen  är vilken del av 
systemet som ska diagnostiseras, är det helheten eller någon specifik del. Andra 
frågor man bör ställa sig är: Vad är organisationens styrka/svagheter?, vilka mål 
strävar man efter?, vilka visioner och strategier finns det och hur är dessa 
förankrade inom organisationen? Genom dylika frågor kan man får en bild av 
styrkor, svagheter, möjligheter och problemområden. Viktiga frågor kring 
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informationen i diagnosfasen är på vilket sätt den är insamlad och behandlad. 
Detta för att den inte ska ge upphov till felaktiga och missvisande analyser av 
nuläget.  
 

4.4.2 Process 
 
OU-arbetet innefattar en process för att förbättra organisationens prestationer 
genom att åstadkomma förändringar i kulturen och de processer som är centrala i 
verksamheten. Dessa förbättringar görs genom att aktivt ingripa och påvisa de 
förbättringar som kan göras. Dessa ingripanden och aktiviteter ska genomföras så 
att de antingen kompletterar och förstärker bra beteenden eller ersätter dåliga och 
mindre önskvärda beteenden. Planering och genomförande av förändringar är en 
viktig del inom organisationsutveckling. Förändringar i OU-sammanhang ska 
fokusera på riktiga och faktiska problem snarare än abstrakta frågeställningar. 
Förändringarna ska vara knutna till någon form av övergripande mål som bryts 
ner till lämpliga delmål som i sin tur resulterar i att rätt handlingar vidtas. 
 

4.4.3  Aktion 
 

Aktionsfasen innefattar alla aktiviteter som kan hänföras till allt som innefattar 
implementeringen av OU. I denna fasen följer man upp resultaten av åtgärderna 
som man kom fram till var nödvändiga i processenfasen. Om åtgärderna har fått 
önskad effekt kan organisationen fortsätta mot nya mål och processer. Har 
åtgärderna inte fått önskad effekt måste man gå tillbaka och justera tidigare 
variabler för att kunna åstadkomma önskad effekt. Vidare är det viktigt att 
medarbetarna inom organisationen känner att de är delaktiga och att de anser att 
processen är relevant och viktig. I ett effektivt OU-arbete pågår aktionsfasen 
kontinuerligt.  
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5 Analys 
5.1 Problemdiskussion 

 
Människors motivation till en högre prestation är ett problemområde för 
många organisationer. Traditionellt har detta problem angripits genom att man 
sökt finna motiven och behoven hos de anställda samt relatera dessa till de 
motiv och belöningar som organisationen erbjuder. Allteftersom 
undersökningarna har ökats har det enligt Schein (1988) blivit uppenbart, att 
problemet är mer komplicerat och bättre kan förstås med begreppet ett 
”psykologiskt kontrakt”, som godkänts av både individen och organisationen.  
 
Hans Zetterberg (1983) som tidigare diskuterats i uppsatsen upptäckte att det 
på flertalet arbetsplatser fanns osynliga kontrakt, kontrakt som går utöver det 
formella ekonomiska kontraktet mellan arbetsgivare och arbetstagare. 
Osynliga kontrakt är något som varje människa mer eller mindre precist har 
formulerat inom sig själv även om det aldrig sätts på pränt. Kontraktets ena 
del handlar enligt Hans Zetterberg (1983) om förväntningar på arbetsgivaren 
och arbetskamrater. Kontraktets andra del handlar om den arbetande är beredd 
att ge av sig själv. Goda osynliga kontrakt innebär att arbetstagaren arbetar 
med engagemang och ansvarar för organisationen och dess verksamhet.  
 
Begreppet psykologiskt kontrakt innebär enligt Schein (1988)  att individen 
har en mängd förväntningar på organisationen, och att organisationen har en 
mängd förväntningar på individen. Dessa förväntningar avser inte endast hur 
mycket arbete som ska utföras för så och så mycket betalning, utan innefattar 
också hela mönstret av rättigheter, privilegier och skyldigheter mellan anställd 
och organisation. Den anställde kan tex. vänta sig, att bolaget inte ska avskeda 
honom efter att han arbetat där ett tag och bolaget kan förvänta sig att den 
anställde inte kommer att försämra bolagets image eller överlämna 
bolagshemligheter till konkurrenter.  Förväntningar i stil med dessa är inte 
nedskrivna i en formell överenskommelse mellan anställd och organisation. 
De fungerar istället som starka beteendeavgörande faktorer. Det psykologiska 
kontraktet uppfylls ur organisationens synpunkt enligt Schein (1988) genom 
auktoritetsbegreppet, som innebär att beslutet att ingå i en organisation 
innebär skyldigheten att acceptera denna organisations makthierarki. 
Organisationerna koordinerar sina olika funktioner genom något slag av 
auktoritets-hierarki. En person måste vara villig att inom bestämda områden 
lyda någon annan persons order. Från den anställdes synpunkt fullgöres det 
psykologiska kontraktet genom att han inser att han kan påverka 
organisationen eller sin egen situation tillräckligt mycket. Denna påverkan är 
enligt Schein (1988) en central del i det psykologiska kontraktet.  
 
De teorier som denna uppsats behandlar har jag valt för att ge en 
förklaringsgrund till var en organisations makt- och auktoritets hierarki kan ha 
sitt ursprung. I och med att man som anställd måste acceptera denna hierarki 
kan kunskap om dessa teorier kring organisationen och människan göra att ett 
bra psykologiskt kontrakt lättare kan uppnås. Till exempel utgör en så känslig 
sak som den anställdes vilja att lyda någon annan persons order att många 
olika faktorer och variabler spelar in. De valda teorierna kan ge 
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förklaringsgrunder till varför en människa är villig att acceptera rådande 
ordning.  
 
En viktig del i det psykologiska kontraktet är enligt Schein (1988) 
organisationens förväntningar om en ny medlem accepterar den hierarkiska 
strukturen i organisationen. Om personen ansluter sig till organisationen ger 
det uttryck för en accept av den grundläggande hierarkiska strukturen och vara 
villig att underkasta sig den. Makt blir enligt Schein (1988) legitim när det 
finns en konsensus bland medlemmarna i organisationen om hur makten 
skapas. Organisationen har mycket makt och resurser att lägga bakom sin del 
av det psykologiska kontraktet. Den anställde har även den vapen att ta till: 
säga upp sig, minska engagemanget, strejka, sabotera, samt försöka påverka 
organisationen för att tjäna sina syften. Anställda måste känna att de har olika 
möjligheter att påverka om organisationen inte uppfyller inte uppfyller deras 
krav. Dessa möjligheter kan t ex vara möjlighet att göra sig hörda.   
 
Ett väl fungerande psykologiskt kontrakt innebär att klimatet i organisationen 
blir bra i det avseendet att man accepterar varandra och trivs ihop även om 
man har skilda åsikter. Man blir inställd på en gemensam problemlösning och 
tycker att det är självklart att man ska använda olikheterna mellan olika 
personer som en resurs istället för hinder mot ett framgångsrikt arbete. Det 
positiva klimatet kan bli en följd av bra fungerande spykologiska kontrakt  
 
Om man inte beaktar det psykologiska kontraktet kan följden enligt Schein 
(1988) bli missnöjda medarbetere med ett klimat som präglas av att alla är på 
sin vakt mot varandra. Anställda ger varandra goda råd om hur de ska agera 
men dessa råd betraktas mera som anmärkningar av personlig natur än sakliga 
invändningar. Detta dåliga klimat kan även innebära att medarbetare inte 
delger andra sina idéer. Det är ju ingen mening att komma med något bidrag 
om man bara blir nedtagen hela tiden. Den kritik som ges tenderar till att bli 
negativ. Man analyserar vilka fel det finns i de framförda förslagen. Man 
försöker inte se vilka möjligheter det ligger i den framförda idén, hur dum den 
än kan låta.  
 
Ett positivt psykologiskt kontrakt måste enligt Schein (19889 växa fram på ett 
naturligt sätt. Ofta är vi väldigt sakorienderade. Viljan att nå en lösning 
kommer före både tankar och känslor. Jag tror även att ledare för 
organisationer inte ger sig tid till att fundera över de faktorerna som kan ingå i 
det psykologiska kontraktet. Ett ledarskap som befrämjar ett bra psykologiskt 
kontrakt skulle kunna bli ett viktigt vapen i en tuff marknadssituaiton.   
 
Det psykologiska kontraktets inverkan på organisationen och ledarskapet tror 
jag blir mer viktigt än någonsin när allt fler organisationer känner att de 
befinner sig i en omvärld som är mer oförutsägbar än tidigare. Omfattande 
förändringar på det tekniska, ekonomiska, politiska eller sociala området äger 
rum i en allt snabbare takt. Det ligger i människans natur att försöka fårstå och 
utforska sin omgivning. För att uppnå detta mål försöker vi ständigt ändra 
våra fokus, verktyg och modeller.  
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Det verkar som om många av de modeller som används idag för att förstå och 
påverka organisationer saknar fokus på en central komponent. Denna 
komponent skulle kunna vara det psykologiska kontraktet. Jag tror att det  
finns stora fördelar med att ha kunskap om hur bra fungerande psykologiskt 
påverkar individen och organisationen. Om det skapas ett bra psykologisk 
kontrakt mellan individ och organisation kommer detta att hjälpa individer att 
utveckla sig själva och organisationen på ett produktivt sätt antingen själva 
eller i team. Detta påverkar också organisationen i sin helhet på ett produktivt 
sätt.  
 
Analysdelen i denna framställning har jag valt att dela upp i tre delar för att 
kunna diskutera och analysera uppsatsens kärnområden som kretsade kring 
människan, organisationen och det psykologiska kontraktet (Figur 1. s3).    
 
Den första delen innehåller en diskussion kring vilken påverkan människans 
motivation har på det psykologiska kontraktet. Enligt Schein (1988) utgör den 
mänskliga motivationen en stor del i det psykologiska kontraktet. Motivation 
definieras enligt Bruzelius Skärvad (1995) som det som stimulerar eller driver 
en individ att handla på ett visst sätt. Motiven är ofta behov eller önskemål av 
olika slag. När ett motiv aktiveras dvs när det stimulerar eller driver en individ 
att handla på ett visst sätt talar man om motivation. Motivationen är sålunda 
en drivkraft till handling i en viss riktning och en person är motiverad när ett 
behov eller önskemål påverkar handlandet i en viss riktning. Ett syfte med det 
psykologiska kontraktet är att öka drifkraften för individen. Motivationen blir 
därför en central del i det psykologiska kontraktet. 
 
I den andra delen av analysen diskuteras människosynsättens inverkan på det 
psykologiska kontraktet. Enligt Bertil Gardell (Dahlgren, 1990) och Hans 
Zetterberg (1983) arbetar människor i allt högre grad för att utveckla sig själv 
och sin livskvalitet och i allt mindre grad för att bara klara livhanken. I deras 
modeller påpekas vikten av ett arbetsliv som innehåller mer hänsyn till 
”mjuka” faktorer som tex gemenskap, inflytande och kontakt med 
medarbetare. Schein (1988) anger att antaganden om människor i 
organisationer har en central del i det psykologiska kontraktet därför att synen 
på människan hos företagets företrädare i många fall avgör hur denna agerar 
gentemot medarbetarna. Ser man t ex medarbetarna som en homogen grupp 
med vissa fördomar om människan sätter detta troligen sin prägel på det 
psykologiska kontraktet mellan företaget och medarbetaren. Omvänt kan ett 
mer balanserat synätt på individnivå troligen hjälpa till i skapandet av ett bra 
psykologiskt kontrakt som tar hänsyn till ”mjuka” faktorer.  
 
Den tredje delen av analysen innehåller organisationssynsättens inverkan på 
det psykologiska kontraktet. Organisationen i detta samanhang är viktig att 
diskutera därför att det är den huvudsakliga miljön där ett psykologiskt 
kontrakt verkar. Bolman och Deal (1995) menar att  organisationer är 
komplexa och tvetydiga samt svåra att förstå och leda. För att en organisation 
ska uppnå sina mål måste enligt Schein (1988) de människor som igår i den 
koordinera sina ansträngningar för att möjliggöra ett resultat, som den 
enskilde individen inte skulle kunna uppnå ensam. Således karaktareriseras 
organisationen av uppdelning av arbete och något slag av hierarki. En 
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avgörande del av det psykologiska kontraktet är enligt Schein (1988) 
överrensstämmelsen mellan ledningens antaganden om människor och de 
aktuella egenskaperna hos medarbetarna. Bolman och Deal (1995) anser att en 
ledare som har en för snäv referensram kan få svårt att leda en organisation. 
Jag därför även valt att behandla vilken inverkan organisationssynsätten kan 
tänkas ha på det psykologiska kontraktet.     
 
Den sista delen av analysavsnittet innehåller en slutdiskussion där jag syftar 
till att knyta hop trådarna uppsatsen. 
 

5.2  Motivationens inverkan  
 
I uppsatsen har jag behandlat och belyst olika teorier om människans 
motivation med fokus på motivationen i rollen som anställd i en organisation. 
Personens förmåga, arbetsmiljöns natur och tillgången på material, själva  
arbetetes beskaffenhet och ledningens förmåga att koordinera mångas 
ansträngningar- allt ingår i organisationseffektiviteten.  
 
Schein (1988) anser att motivationen är en stor del i det psykologiska 
kontraktet även om kritik kan framföras mot att titta alltför mycket på denna 
del av det psykologiska kontraktet. Det har ibland kanske varit lätt att 
acceptera organisationsomständigheter som en given betingelse och att 
förklara beteendevariationer som en funktion av olika motiv. Med det 
resonemanget skulle den duktiga medarbetaren antas ha ett stort behov av 
framgång, medan den dålige medarbetaren eller den likgilitige kunde antas ha 
brister i fråga om ambition. I vissa fall kan säkert antagandet vara riktigt. Men 
skulle det i andra situationer ha varit riktigare att se det så, att den duktige 
medarbetaren har en chef som uppmuntrar honom, medan den dålige har en 
chef som ger honom fragmentariska och meningslösa anvisningar. 
Motivationen hos dessa två kan i själva verket vara identiska. McGregors  
(Abrahamsson, 1989) teorier X och Y ger en bakgrund till detta resonemang 
om människans motivation. Människan enligt teori X är av naturen lat och 
undviker ansvar. Om en ledare har en sned syn på människans motivation kan 
detta leda till åtgärder som snarare förvärrar situationen än hjälper den. Enligt 
McGregor blir synsättet självuppfyllande eftersom korrigeringsåtgärderna från 
ledaren förvärrar situationen. Omvänt enligt Teori Y arbetar människan gärna 
om arbetet ger stimulans och tar gärna ansvar och kommer med kreativa 
förslag till problemlösningar. Om en ledare har detta synsätt på människan 
kommer även teori Y enligt McGregor bli självuppfyllande och ett positivt 
arbetsklimat skapas.  
 
Maslows behovshierarki (Angelöw & Jonsson 1990) är i denna framställning 
bra som grundförklaring kring människans motivation. Kritik som riktas mot 
den är att den i vissa avseenden kan vara för grundläggande i och med att den 
även beaktar t ex grundläggande fysiologiska behov. Men en ledare för en 
organisaition bör ha vetskap om faktorer som påverkar motivationen även om 
han/hon inte kan påverka dessa. Har en medarbetare ett tråkigt och 
innehållslöst privatliv kan även detta enligt Maslow (Angelöw & Jonsson 
1990) påverka prestationen på arbetsplatsen. Även om en chef inte kan 
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påverka medarbetarens privata situtiation är det viktigt att veta att det finns 
många olika och ofta komplexa faktorer för att motivera människor.  
 
Herzbergs (Bruzelius & Skärvad, 1995)  delvis besläktade teoribildning om 
motivation kan sägas vara en utveckling av Maslows hierarki, den avgörande 
skillnaden är att den har sin utgångspunkt i omgivningen och den är således 
väl lämpad som modell för att kunna bryta ner organisationsproblem i mindre 
beståndsdelar.  
 
När det gäller produktivitet och de anställdas tillfredställelse och psykologiska 
utveckling, har det enligt både Bruzelius Skärvad (1995) och Schein (1988) 
visat överlägsenheten hos de arbetsledningsstrategier som innebär att de 
anställda deltar i fattandet av beslut. De menar att många organisationer 
allvarligt bör överväga ett i större utsträckning delat beslutsfattande och större 
inflytande för den anställde. Det kommer nog inte att fungera hela tiden och 
för alla människor. Men det bör prövas innan man drar slutsatsen att 
organisationens mänskliga resurser är hopplösa och via urvalsmetoder måste 
ersättas med ”bättre” människor. Det psykologiska kontraktet kan då  vara en 
huvuddel i denna analys. Det är Scheins (1988) centrala hypotes, att huruvida 
en person har motivation för att arbeta effektivt, huruvida hanframkallar 
engagemang, lojalitet och entusiasm för organisationen och dess mål och 
huruvida han får tillfredställelse av sitt arbetet beror i hög grad på två 
betingelser.  
 

• Till vilken grad hans egna förväntningar av vad organisationen 
kommer att ge honom och vad han är skyldig organisaiton, 
harmonierar med organisationens förväntningar i fråga om vad den vill 
ge och ta emot.  

 
• Om vi antar att det existerar en överenskommelse beträffande 

förväntningar på vad som i själva verket ska utbytas -  pengar i utbyte 
mot den tid man arbetar, tillfredsställelse av sociala behov och 
säkerhet i utbyte mot arbete och lojalitet, tillfällen till 
självförverkligande och uppfordrande arbete i utbyte mot hög 
produktivitet, kvalitetsarbete och kreativ ansträngning för att tjäna 
organisationens syften, eller olika kombinationer av dessa och andra 
ting. 

 
Ytterst påverkar relationerna mellan individen och organisationen varandra  i 
det att de utvecklas genom ömsesidigt förhandlande för att upprätta ett 
fungerande psykologiskt kontrakt. Vi kan lättare förstå faktorerna i det 
psykologiska kontraktet om vi tar hänsyn till motivationens inverkan. 

 
Det går att se tydliga paralleller mellan Hans Zetterbergs (1983) osynliga 
kontrakt och Scheins (1988) psykologiska kontrakt, Zetterberg tenderar dock 
till att se problematiken mer ur ett individperspektiv. Arbetstagarens 
värderingar om sitt arbete spelar en grundläggande roll för att skapa ett 
optimalt psykologiskt kontrakt. Ledaren bör i viss mån anpassa sitt ledarskap 
utifrån de värderingar som råder samtidigt som vetskapen om värderingarna 
hos de anställda gör att han kan ha möjlighet att påverka dem i en positiv 
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riktning. Detta kan knytas till Bertil Gardells (Dahlgren, 1990) teorier om 
arbetsmotivation. Enligt Gardell ska ledaren sträva efter att skapa ett klimat 
där medarbetaren upplever sin arbetsuppgift som meningsfull och angelägen 
samtidigt som det ger gemenskap. Vidare måste medarbetaren ges tillräcklig 
frihet och handlingsutrymme för att känna att man har inflytande och kontroll 
över arbetssituationen.  
 
Eftersom antalet välutbildade och proffessionella anställda i organisationerna 
ofta är stor borde betydelsen av sanna motivationsskapande faktorer öka på 
grund av den höga kostnad det innebär att ha högt kvalificerade anställda som 
inte är produktiva.  
 

5.3  Människosynsättens inverkan 
 
Om man ser människan som en rationell-ekonomisk varelse enligt Bolman & 
Deals (1995) modell kännetecknas det psykologiska kontraktet av ett 
auktoritetsförhållande med en stark hierarki. Den organisationsform som 
tenderar att utvecklas ur denna typ av människosyn karaktäriseras ofta av en 
hierarkisk och auktoritär ledning. Vissa människor är dock självmotiverade, 
dessa tar då ofta på sig ledningsansvaret för de övriga. Koontz och O´Donnell 
i Schein (1988) sammanfattar den ledningsstrategi som framkommer genom 
att ange de fyra huvudfunktioner en chef måste uppfylla enligt detta synsätt 
nämligen: planera, organisera, motivera och kontrollera. Organisationen måste 
därför utformas på ett sätt som syftar till att kontrollera och styra människans 
känslor. Denna kontrollorganisation försvårar troligen skapandet av ett bra 
psykologiskt kontrakt.  
 
Enligt Bolman & Deal (1995) är det sociala synsättet på människan  grundat 
på antaganden om att mäniskan motiveras av sina sociala behov samt erhåller 
sin grundläggande identitetskänsla genom sina relationer till andra individer. 
Det psykologiska kontraktet i det sociala människosynsättet blir mer inriktat 
på att chefen ska ta stor hänsyn till motivationen och engagemanget hos 
personalen. Istället för de lite mer traditionella chefsfunktionerna måste 
ledaren främst ta hänsyn till de anställdas informella relationer, känslor och 
värderingar. Om en ledare har det sociala synsättet på mäniskan innebär det 
att man erkänner andra behov än rent rationella som som t ex pengar. Risken 
med detta synsätt torde istället vara att en alltför lite grad av kontroll vilket 
kan innebära att många kan känna för stor handlingsfrihet och för lite krav. 
 
Enligt det självförverkligande synsättet strävar människan enligt Bolman & 
Deal (1995) efter att bli fullt utvecklad i arbetet och är i stånd att bli det. 
Han/hon är i första hand självmotiverad och självkontrollerad. En organisation 
som präglas av att se människan utifrån det självförverkligande synsättet har 
goda förutsättningar för att skapa en överensstämmelse mellan de anställdas 
egenskaper och de krav som organisationen ställer. Ett problem här är att vissa 
människor behöver en högre grad av kontroll och styrning. Både det sociala 
synsättet och de självförverkligande synsättet kan innebära problem med en 
alltför lös styrning. 
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Enligt det komplicerade synsättet måste man enligt Bolman & Deal (1995)   
inse att indelningsgrunderna ovan är allt för enkelspåriga, en mer 
flerdimensionell och komplex syn på människans behov och motiv 
förespråkas således enligt detta synsätt. Detta kan ske om organisationen inser 
att människan inte bara är komplicerad utan även har en mängd olika behov 
och motiv. Schein (1988) menar att den den komplicerade människans motiv 
och behov ständigt står under förändring.  En människa som är i början av sin 
karriär har som tidigare nämnts förmodligen andra motiv än människor som 
har arbetat inom organisationen under en längre tid. Detta för med sig att det 
psykologiska kontraktet i den komplicerade människosynen främst speglar 
frihet. Vissa människor trivs bättre med en högre grad av kontroll och styrning 
medan andra föredrar egenkontroll och stort ansvar. På samma sätt är det med 
belöningar som också kan ha olika betydelse för olika människor. Att ha 
vetskap om och förståelse för människans olika behov och motiv blir således 
betydelsefull för det psykologiska kontraktet enligt detta synsätt. En sådan 
vetskap torde skapa en bra integration mellan de anställdas behov och motiv 
kontra organisationens förväntningar och förutsättningar.  
 

5.4 Organisationssynsättens inverkan 
 
Det psykologiska kontraktet i en organisation som präglas av det strukturella 
synsättet kännetecknas av ett auktoritetstänkande och en strikt ordning. 
Liksom Scheins (1988) rationella-ekonomiska människosyn kännetecknas 
organisationen av en strikt arbetsdelning och en stark hierarki. Enligt det 
strukturella synsättet förutsätts även att människan är lat och behöver 
kontrolleras enligt McGregors (Abrahamsson  1989) teori X. Detta ger då 
troligen ett psykologiskt kontrakt som påverkas av den auktoritära ledarstilen 
och leder till en distansering mellan ledare och medarbetare. 
 
Det mänskliga resurssynsättet innebär enligt Bolman & Deal (1995) att 
organisationen primärt existerar för att tjäna mänskliga behov. Enligt detta 
synsätt är det av största vikt att organisationen och människorna har ett gott 
förhållande till varandra. Detta synsätt kan kopplas till två av Scheins (1988) 
människosyner, dels den sociala människosynen  och dels  den 
självförverkligande människosynen. Ett gott förhållande mellan 
organisationen och människorna ligger enligt detta synsätt till grund för trivsel 
och effektivitet. Till skillnad från det strukturella synsättet, kommer det 
psykologiska kontraktet enligt Schein (1988) i det mänskliga resurssynsättet 
att kännetecknas av att organisationen strävar efter att se till att dess 
medlemmar känner att deras behov tillfredsställs och att de kan nå sina 
uppsatta mål. Det psykologiska kontraktet kommer därför från 
organisationens sida att handla om att hålla folk engagerade och skapa ett 
klimat för en öppen kommunikation där man kan  utbyta information, behov 
och känslor.  
 
När de sociala behoven uppfyllts banar detta enligt Schein (1988) väg för att 
de anställda ska kunna förverkliga sig själva i en allt större omfattning. 
Maslows behovshierarki (Angelöw & Jonsson 1990) ger stöd för det 
resonemanget. Det psykologiska kontraktet karaktäriseras då av trivsel som 
leder till engagemang och arbetsglädje. Man är en del av en homogen grupp 
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samtidigt som man innehar en hög grad av självständighet. Ledarskapet blir 
mer ett ”coachande”, dvs att träna och motivera gruppen till vissa handlingar. 
 
Sett ur det politiska synsättet är maktkamp och konflikter centrala i 
organisationen (Bolman & Deal, 1995). Det psykologiska kontraktet i en 
sådan organisation borde präglas av att ledningen via manipulation och 
förförelse försöker styra sina anställda samtidigt som man ger de möjlighet att 
säga sin mening. Ledaren skapar politiska arenor för att vädra konflikter och 
på så sätt stabilisera makten. 
 
I det symboliska synsättet är händelser som symbolhandlingar av avgörande 
betydelse (Bolman & Deal, 1995). Många händelser och processer är viktigare 
för vad de uttrycker än vad som blir resultatet. Det psykologiska kontraktet 
handlar därför om att  utveckla symboler och gemensamma värden samt att 
skapa en unik identitet som gör att medlemmarna känner sig betydelsefulla. 
Uppfattningen om organisationens unika prägel är troligen av avgörande 
betydelse. 
 
Det symboliska och det politiska synsättet präglas i större grad av komplexitet 
än vad som är fallet i det strukturella respektive det mänskliga resurssynsättet. 
Vid en jämförelse med Scheins människotyper är det snarast den 
komplicerade människosynen som stämmer överens.  
 
Engagemanget från både individens och  organisationens sida växlar över tid 
utifrån olika motiv som skiftar över tiden. Eftersom det psykologiska 
kontraktet kan betecknas som en ständigt pågående process måste man ta 
hänsyn utifrån dessa skiftande motiv.  
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6. Slutdiskussion 
 
De olika synsätten och perspektiven som finns i uppsatsen är ett sätt att 
försöka behandla och belysa olika faktorer i det psykologiska kontraktet. 
Teorierna är breda till sin karaktär och är enligt min uppfattning mycket 
lämpliga för att belysa och behandla det psykologiska kontraktet som var 
syftet med denna uppsats. Man ska dock komma ihåg att teorierna har sin 
största förtjänst då man använder de som verktyg för att belysa en 
organisation. Man måste således vara försiktig vid användandet av dem så att 
man inte anammar ett enskilt synsätt på ett okritiskt sätt. De olika synsätten på 
människan genom betraktarens ögon som denna uppsats behandlat är 
föränderliga över tiden samt i olika situationer. Det psykologiska kontraktet 
påverkar enligt Schein (1988) både organsationen och individerna som 
tillsammans utgör arbetsmiljön. 
 
Arbetsmiljöbegreppet har vidgats och fördjupats under de senaste årtiondena. 
Tidigare tänkte man i huvudsak på den fysiska arbetsmiljön och dess 
konsekvenser. Det nya arbetsmiljöbegreppet omfattar alla de förhållanden 
som människan möter i arbetet. I arbetsmiljölagens s k portalparagraf 
använder man just utttrycket ”arbetsförhållanden”: 
 
”Arbetsförhållandena skall anpassas till människans förutsättningar i fysiskt 
och psykiskt avseende. Det skall eftersträvas att arbetet anordnas så att 
arbetstagaren själv kan påverka sin situation” 
 
Lagen slår alltså fast, att förhållanden i arbetet ska anpassas till människans 
totala förutsättningar. Inflytande över den egna situationen ses vidare som en 
väsentlig del av dessa förhållanden. Lagstiftningen speglar också en höjd 
målsättning. Arbetet med att förbättra arbetsmiljön ska inte bara syfta till att 
minimera risker för fysiska och psykiska skador utan också till att skapa 
sådana förhållanden som positivt främjar mänskligt välbefinnande. Bertil 
Gardell (Dahlgren 1990) fann i sin forskning att en huvudfaktor för 
välbefinnande i arbetetslivet var möjligheten för den anställde att känna att 
man hade inflytande och kontroll över arbetet.  
 
Relationerna mellan människorna på arbetsplatsen utgör enligt Bertil Gardell 
(Dahlgren 1990) en väsentlig del av arbetsmiljön, den sociala arbetsmiljön 
och i förlängningen det psykologiska kontraktet. Vi är varandras arbetsmiljö. 
Genom sitt ledarskap kan chefen i hög grad påverka det psykologiska 
kontraktet. Ledarskapet kan stimulera och befrämja ett bra fungerande 
psykologiskt kontrakt, men kan också åstadkomma de motsatta effekterna. 
Bertil Gardell har tidigare visat att en auktoritär arbetsledning förvärrar de 
anställdas uppleverlser av psykisk påfrestning. Ett bra fungerande 
psykologiskt kontrakt innbär dock enligt Schein (1988) ett socialt stöd som 
mildrar verkningarna av olika påfrestningar. Den som är chef kan genom det 
psykologiska kontraktet medverka till att de anställda får ett socalt stöd 
 
Hierarkiska organisationsformer ger enligt Bolman & Deal (1995) vissa 
människor överblick och handlingsutrymme medan andra får en beroende 
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ställning och rutinbetonade arbeten. Olika sätt att utforma, samordna och styra 
arbetet har konsekvenser för människors välbefinnande, hälsa och 
arbetstillfredställelse. 
 
Den som är i chefsposition har enligt Bolman & Deal (1995) ofta ett 
betydande inflytande på hur den arbetsmiljö, som omger medarbetarna 
kommer att utformas: lokaler, utrustning, arbetsorganisation, 
arbetsuppläggning osv. Chefens ledarskap får därför en rad 
arbetsmiljökonsekvenser. Den fysiska arbetsmiljön finns det idag ett klart 
fokus på så denna del lämnas därhän i denna uppsats. Istället betonas chefens 
betydelse för att arbets utformas på ett sådant sätt att det motsvarar de 
anställdas psykiska förutsättningar och så att det ger möjlighet till 
arbetsglädje, utveckling och arbetsengagemang.  
 
Med ovanstående teorier i ryggen finns det enligt min uppfattning fog för att 
påstå att arbetsledning som betonar arbetsmål snarare än arbetsformer, som 
ger möjlighet till personliga kontakter, som inriktas på gruppens arbetete och 
arbetsresultat skapar ett annat, och mer gynnsamt klimat för välbefinnande.  
 
När ett psykologiskt kontrakt fungerar väl ger det människor möjligheten att 
utveckla så många egenskaper som möjligt. För att åstadkomma ett 
fungerande psykologiskt kontrakt måste ledarskapet enligt Schein (1988) vara 
en social, aktivitetsskapande och målinriktad process. Den är social därför att 
den omfattar förhållanden mellan mäniskor som måste arbeta gemensamt för 
att åstadkomma de resultat som företaget är till för. Den omfattar hela 
organisationen därför att den på en gång är systematiskt genomförd och 
övergripande. Eftersom ledandet blir systematiskt är dess beslut följdriktiga, 
rätt anpassade i tiden och till den uppgift som föreligger. Eftersom ledandet är 
övergripande omfattar det hela organisationen. Ledningen strävar då efter att 
kontrollera alla viktiga variabler i organisationen. Proccessen är 
aktivitetsskapande. Det betyder att den är ett målinriktiktat beteende, som 
baseras mer på vad som kan väntas ske än på reaktioner på det redan skedda.  
 
Vid användandet av teorierna är det bra att ha en övergripande helhetssyn på 
organisationen. Med en helhetssyn vill jag poängtera vikten av överblick, för 
att alla medarbetare ska se sin roll i ett något större sammanhang, och 
understryka detta som en förutsättning för att medarbetarna ska kunna ta ett 
större ansvar och vara motiverade att göra det. Förutom en eftersträvansvärd 
helhetssyn hos medarbetarna är det viktigt att också ledaren också besitter 
förmågan till helhetssyn. Detta är något som ledare måste arbeta på, eftersom 
många ledare har en bakgrund som specialister med ett strängt fokus på sitt 
speciella område. I en organisation med goda psykologiska kontrakt bör 
perspektiven breddas till att omfatta fler faktorer.  
 
Ledaren har ett i många fall ett strategiskt ansvar för att utforma effektiva och 
fungerande psykologiska kontrakt. Arbetsplatsen måste vara stimulerande 
samt ge utrymme för kreativitet och oliktänkande. Ledaren måste tänka på 
sammansättningen av olika grupper och team för att understödja en bra 
dialogutveckling. Det är enligt Bertil Gardell (Dahlgren 1990) enklare att få 
grupper och team som är motiverade inför sina uppgifter i företag där arbetet 
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är stimulerande och utvecklande. Arbetsuppgifterna i vissa företag är i många 
fall monotona samtidigt som de inte kräver någon större tankeverksamhet hos 
individen. I ett sådant företag ger förutsättningarna en hel del svårigheter vid 
skapandet av positiva psykologiska kontrakt.  
 
Vid den första anblicken kan den självförverkligande människosynen 
uppfattas som den som på bästa möjliga sätt skapar ett psykologiskt kontrakt 
som är tillfredsställande ur både organisationens och den anställdes sätt att se 
på saken. Ett alltför rationellt-ekonomiskt synsätt på människan innebär enligt 
Schein (1988)  inte ett psykologiskt kontrakt som både organisation och 
individ gynnas av. Samtidigt ska vi komma ihåg att enligt Schein (1988) är så 
gott som samtliga människor till en viss del är rationella-ekonomiska eftersom 
egennyttan av individens handlingar alltid har en påverkan. Erfarenheter kring 
egennyttans påverkan hos individen har jag och många med mig fått erfara.  
 
Varje människas behov av självförverkligande kan dock se mycket olika ut. 
Att anta att människor överlag skulle finna ett självförverkligande i t ex ökat 
ansvar och egenkontroll i arbetet, är troligen alltför enkla antaganden.  
 
Ett självförverkligande behöver inte ske i arbetslivet utan kan också 
möjliggöras någon annanstans. Att ha en liten grad av ansvar kan innebära 
trygghet för vissa människor, medan andra upplever det djupt frustrerande 
med möjliga konsekvenser av minskat engagemang både i och utanför 
organisationen. För att få en organisation att fungera på ett optimalt sätt måste 
enligt Bruzelius Skärvad (1995) stor hänsyn tas till människan och dess 
motivation. De teoribildningar angående människans motivation som denna 
uppsats behandlat anser jag är relevanta i sammanhanget därför att de hjälper 
till att skapa en förståelse för människans individuella motiv och behov.  
 
Många organisationer kan dock tänkas ha svårigheter att acceptera att 
människor inte kan eller vill förverkliga sig inom den egna organisationen, 
ibland kan hela organisationsidén bygga på att människor ska uppnå en ökad 
grad av självförverkligande inom organisationen. Organisationen kan då vara 
utformad utifrån antaganden om människans natur som är helt felaktiga och 
därmed inte fungera på ett bra sätt. 
 
Enligt min uppfattning ger den den komplicerade människosynen den bästa 
överenskommelsen mellan organisation och anställd. Om en företagsledning 
har detta synsätt på människan framför sig när man utformar organisationen 
kan detta innebära att man lyckas skapa ett mer flexibelt och effektivt företag 
som gynnar alla som ingår i den.  
 
De ledningsstrategiska konsekvenserna och kraven som enligt Schein (1988) 
uppkommer med den komplicerade människosynen utmärks av sensitivitet, 
diagnostisk förmåga, flexibilitet och ett stort skicklighetsomfång.  
 
För att möjliggöra ett dylikt kontrakt anser jag att Bolman och Deals (1995) 
integrerade perspektiv ger störst praktiskt nytta. Det vill säga om man antar att 
människans behov är olika, både beroende på individ och situation krävs det 
ett perspektiv på organisationer där man inte enbart inriktar sig på ett eller två 
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synsätt för att möjliggöra ett tillfredsställande psykologiskt kontrakt ur båda 
parters synvinkel.  
 
Alla dessa konsekvenser och krav uppkommer i det av Bolman och Deal 
(1995) förespråkade integrerade perspektivet. Användningen av ett 
perspektivistiskt tänkande gör att ledare både ser och förstår mer, för att de på 
så sätt ska kunna använda de olika former av logik som hör till de olika 
perspektiven. Ledare misslyckas ofta när de anlägger ett alltför begränsat 
synsätt på den situation eller kontext de arbetar i. Om de inte klarar av att 
tänka flexibelt på sina organisationer och inte betrakta dem utifrån olika 
aspekter, kan de inte hantera alla de frågor och problem som de med all 
säkerhet kommer att ställas inför. 
 
Ledaren bör med detta synsätt tillåta en så hög grad av handlingsfrihet som är 
möjligt och tillämpligt. Medarbetarna får då lättare en helhetssyn över 
verksamheten och får större möjligheter att utvecklas. Med de 
förutsättningarna skapas bra förutsättningar för bra psykologiska kontrakt.  
 
French och Bells (1995) modell för OU-arbetet kan vara en god hjälp för att 
åstadkomma ett bra psykologiska kontrakt. Den kontinuerliga återkopplingen i 
OU-arbetet borde innebära att interaktionen mellan individen, företaget och 
miljön ständigt kan stå under en positiv utveckling. Schein (1988) betonar att 
det psykologiska kontraktet är en fortgående process som förändras över tiden 
vilket innebär att en kontinuerlig återkoppling borde underätta skapandet av 
ett bra psykologiskt kontrakt.   
 
Bolman och Deal (1995) hävdar att olika traditioner inom organisationsläran 
under lång tid varit alltför isolerade från varandra och att mycket av den 
existerande litteraturen inom området varit alltför fokuserad på en eller två 
traditioner. Denna fokusering med alla sina viktiga aspekter hävdar de att  
ledare och studerande borde ha kännedom om. Jag håller med de som tror att 
ett integrerat perspektiv bör vara en lämplig ledstjärna, inte bara för 
organisationen utan även för förhållandet organisation - anställd. Min 
uppfattning är att slående likheter mellan Bolman och Deal samt Schein går 
att finna. Främst avses då Bolman och Deals efterlysning av en 
flerdimensionell syn på ledning och organisering av organisationer. Både 
Schein och Bolman & Deal söker betona förståelse för människors olikhet 
samt vikten av en adaptiv förmåga hos ledare att handskas med denna olikhet. 
Bronfenbrenners (1979) interaktionistiska perspektiv ger en förklaringsmodell 
för interaktionen mellan individ och miljö och kan ingå som en del i en mer 
flerdimensionell syn. 
 
Perspektivistiskt tänkande är enligt Bolman & Deal (1995) utmanande och 
ofta ologiskt. Att på en och samma gång uppfatta en viss organisations 
mängder av olika egenskaper kräver en förmåga att samtidigt tänka i olika 
banor på en och samma sak. Framgång inom ledarskap kräver enligt Bolman 
och Deal (1995) kreativitet, skicklighet och förmåga att se organisationer som 
organiska former där behov, roller, makt och symboler måste integreras för att 
kunna ge en inriktning och forma beteendet. Förmågan att se en företeelse ur 
olika perspektiv kommer förmodligen att bli allt viktigare för dagens ledare. 
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Förmågan att se nya möjligheter och skapa nya chanser gör att en ledare kan 
se alternativ även då handlingsfriheten tycks vara liten. 
 
Det är nog svårt att i en och samma person finna alla de egenskaper som en 
ledare måste ha. Därför kan framtidens ledarskap tänkas handla om ett 
ledningsteam innehållande de olika egenskaper som är nödvändiga. En viss 
ledningsstrategi och stil vid en viss situation kan passa alldeles utmärkt men 
vara förödande i andra situationer. Detta innebär att förutom ledningsteam 
även rörlighet mellan olika chefsbefattningar kan vara värt att eftersträva. 
 
En utveckling i rikning mot ett fördelat ledarskap med hög delegeringsgrad 
förutsätter att man har en gemensam uppfattning om enhethetens mål och vad 
som ska betraktas som en god arbetsinsats. Ofta finner man inbördes 
missuppfattningar i de här frågorna beroende på brister i den ömsesidiga 
informationen. Ofta är man inte medveten om att så är fallet, vilket ytterligare 
förvärrar situationen.  
 
Som chef har man då anledning att skapa tillfällen för återkommande 
diskussioner om arbetsmål, om vad som är viktigt eller oviktigt i det som ska 
göras och hur olika arbetsresultat ska bedömas. Om detta sker i form av 
formella planeringssamtal eller inte är en bisak. Men huvudsaken är att det 
verkligen sker.  
 
Ökad välfärd, förbättrad kommunikation och ny teknik har lett till att 
människan fått större frihet att betona sin individualism eller olikhet och som 
en direkt följd här av har organisationerna fått och får anpassa sig efter detta. 
Det här har inneburit att en mängd olika teoribildningar och synsätt har 
kommit fram för att organisationerna ska kunna handskas med sina nya 
problem.  Jag har i denna uppsats presenterat ett urval av teorier som jag har 
funnit intressanta för att kunna diskutera organisationer och individerna som 
befolkar dem. Att genomföra en empirisk undersökning av dessa teorier vore 
intressant för framtiden då man härigenom skulle kunna ha möjligheter att 
studera det psykologiska kontaktet mer ingående. 
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