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Sammanfattning 

 

Syftet med denna studie är att studera sambandet mellan tillit, till 

kollegor och arbetsledning, och individuella organisatoriska responser 

vid missnöje enligt Exit, Voice, Loyalty och Neglect, EVLN-typologin. 

Deltagare i studien var 792 anställda vid dåvarande 

Arbetsmarknadsverket. Deltagarna fyllde i självskattningsformuläret 

Interpersonal Trust at Work och The Hagedoorn et al. modified EVLN 

instrument. Analyser som använts i studien är korrelationsanalys samt 

regressionsanalys. Resultatet visar att Tillit har ett positivt signifikant 

samband med responserna Considerate Voice och Patience. Tillit har 

vidare ett negativt signifikant samband med responserna Exit, 

Aggressive Voice och Neglect. Vidare visar resultaten att Tillit 

predicerar en ökning av Considerate Voice och Patience, samt en 

minskning av Exit, Aggressive Voice och Neglect. Resultaten visar att 

tillit är en viktig faktor i att förstå individuella organisatoriska 

responser. 
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Abstract 

 

The purpose of this paper is to study any connection between trust, to 

colleagues and to management, and individual organizational 

responses to dissatisfaction according to Exit, Voice, Loyalty and 

Neglect, the EVLN-typology. Participants in the study were 792 

employees at former AMV (The Swedish National Labor Market 

Administration). The participants completed self-evaluation-form 

Interpersonal Trust at Work and the Hagedoorn et al. modified EVLN 

instrument. Correlation-analyses and regression-analyses were 

conducted. The results show that trust is positively significant 

correlated to the responses Considerate Voice and Patience. 

Furthermore, the results showed that trust is negatively significant 

correlated to the responses Exit, Aggressive Voice and Neglect. 

Further analyses showed that trust predict an increase in Considerate 

Voice and Patience, and a decrease in Exit, Aggressive Voice and 

Neglect. Results suggest that trust is an important factor in the 

understanding of individual responses. 
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En studie av tillit och individuella organisatoriska responser vid arbetsrelaterat 

missnöje 

 
Arbetslivet har genomgått genomgripande förändringar de senaste 40 åren. 1960- och 

70-talet innebar en omfattande teknologisk utveckling, främst med införandet av datorer och 

automatiserad produktion. Under 80-talet skedde en utveckling mot ökad globalisering, som 

accelererade under 90-talet och resulterade i ökad konkurrens mellan olika företag och 

organisationer, med sammanslagningar, uppköp och privatiseringar som följd (Cooper, 1997). 

Anställningsvillkoren för medarbetarna i moderna organisationer har också förändrats. En 

successiv uppluckring av arbetslagstiftningen inom de flesta länder i Europa har öppnat för 

kortare, mer osäkra arbetskontrakt (OECD, 1999). Idag är det färre anställda som gör mer, 

samtidigt som de upplever mer osäkerhet och mindre kontroll över sitt arbete (Sparks, 

Faragher & Cooper, 2001). I detta moderna arbetsliv är det svårt för individen att skapa en 

känsla av kontroll och känna ett faktiskt inflytande över det egna arbetet, utan han och hon 

tvingas att kompensera bristen av kontroll med att försöka bygga upp en tillit till 

organisationens ledning och till sina kollegor (Mayer, Davis & Schoorman, 1995; Zaheer, 

McEvily & Perrone, 1998). Sammanfattningsvis kan man därför säga att med ökade krav, 

ökad globalisering och större osäkerhet på arbetsplatsen ökar även vikten av att kunna lita på 

sin omgivning.  

BAKGRUND 

Tillit. Tillit beskrivs av Mizstal som en grundläggande förutsättning för all 

mellanmänsklig interaktion (Misztal, 1996). Rousseau, Sitkin, Burt och Camerer, (1998) har 

funnit att de vanligast beskrivna beståndsdelarna av tillit är: positiva förväntningar, villighet 

att vara sårbar, villighet att förlita sig till andra och uppfattningen av andra. Utifrån detta 

definierar de tillit som ”ett psykologiskt tillstånd som innefattar intentionen att acceptera 

sårbarhet baserat på positiva förväntningar gällande någon annans avsikt eller beteende” 

(Rousseau et al., 1998). Cook och Wall (1980) definierar tillit på ett något annorlunda sätt. 
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Deras definition innehåller samma komponenter, men involverar även hur tillit är kopplat till 

beteendeförändring. Tillit är, enligt dessa: ”Villighet att tillskriva goda intentioner till andra, 

och ha tilltro till vad andra säger och gör. Personens tillit kommer senare att påverka hur 

personen beter sig gentemot andra” (Cook & Wall, 1980). 

Tillit inom organisationer har visat sig vara en viktig komponent för organisationens 

stabilitet över tid och medlemmarnas välmående (Cook & Wall, 1980). Att arbeta tillsammans 

med andra förutsätter att individen kan lita på sina kollegor för att nå såväl egna som 

organisatoriska mål. Ett sätt att främja samarbetet och förebygga självcentrerade och 

egoistiska beteenden är att införa kontrollmekanismer i organisationen. Formella kontrakt, 

arbetsordningar och belöningssystem har dock visat sig vara mindre effektivt för att 

effektivisera samarbete emellan kollegor än utvecklandet av ömsesidig tillit (Mayer et al., 

1995). Annan forskning framhåller att ansvaret för att utveckla tillit och mening på 

arbetsplatsen och agera som en förebild ligger på ledningsnivå (Anderson, 1996; Flade, 2003; 

Konz & Ryan, 1999 citerade i Cartwright & Holmes, 2006, s.205). Sammanfattningsvis har 

tillit inom organisationer visat sig främja sociala relationer, reducera skadliga konflikter, 

reducera kostnader vid transaktioner, underlätta snabb formering av uppdragsstyrda 

arbetsgrupper och öka möjligheterna till konstruktivt hanterade av kriser (Rousseau et al., 

1998). 

Individuella organisatoriska responser 

Hur personer hanterar osäkerhet, stressande situationer konflikt och missnöje uppvisar 

stora individuella skillnader, där en kombination av situation, personlighet och tidigare 

erfarenheter resulterar i en individuell respons. På arbetsplatser är reaktioner som att ”slå 

näven i bordet”, ”säga chefen ett par sanningens ord” eller ”lämna in sin avskedsansökan” 

något de flesta har hört talas om eller har egna erfarenheter av. Hur olika arbetstagare reagerar 
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på missnöje och problematiska situationer i organisationer har ådragit sig relativt stort 

forskningsintresse under de senaste decennierna. 

EVLN-typologin 

En av många som studerat individuella responser i organisationer är Albert O 

Hirschman. Han skapade en generell teori kring responser på missnöje inom företag, 

organisationer och stater. Dessa teorier har legat till grund för vidare forskning som har lett 

fram till den typologi som idag är en av de mest vedertagna gällande responser på missnöje 

inom organisationer, EVLN-typologin (Farrell, 1983; Haagedoorn, Van Yperen, Vande Vliert 

& Buunk, 1999; Rusbult, 1980; Withey & Cooper, 1989;). EVLN-typologin beskriver fyra 

olika typbeteenden eller individuella responser utlösta av missnöje: Exit, Voice, Loyalty och 

Neglect.  

Exit. Exit-responsen beskrivs som att ”gå till handling och söka ett nytt jobb”, 

”bestämma sig för att sluta” eller ”se till att bli förflyttad” (Farrell, 1983). Att arbetstagaren 

frivilligt söker sig bort från sin nuvarande befattning eller organisation blir därmed ett sätt att 

hantera missnöjet.  

Voice. Den ursprungliga beskrivningen av voice beskrivs som ”alla försök konsumenter 

och medlemmar gör för att förändra verksamheten, policies och produkter, i det företag man 

handlar av, eller inom den organisation man är verksam inom” (Hirschman, 1970). Voice 

inom en arbetskontext innebär att arbetstagaren försöker förändra situationen genom att 

diskutera med sin överordnade, föreslå lösningar eller söka hjälp utanför organisationen 

(Farrell, 1983).  

Considerate- och Aggressive Voice. Hagedoorn et al. (1999) föreslog att voice bör 

delas in i två olika responser beroende på hur synpunkter och kritik förs fram. Considerate 

voice är den konstruktiva responsen, där målet är problemlösning som tillgodoser både 

arbetstagarens- och organisationens behov. Aggressive voice presenteras som ett mindre 
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konstruktiv sätt att föra fram kritik/synpunkter. Målet är inte nödvändigtvis samförstånd, utan 

snarare att vinna, utan hänsyn till organisationens behov. (Hagedoorn et al., 1999) 

Loyalty. Loyalty beskrivs som att tålmodigt vänta på att förhållandena ska förbättras, 

med tilltro till att organisationen kommer att göra “det rätta” (Hagedoorn et al., 1999). Den 

största kritiken mot Loyalty som samlat begrepp är att lojalitet både kan vara ett beteende och 

en attityd. Leck och Saunders (1992) föreslog därför att Loyalty bör vara ett uppdelat 

begrepp, där Loyalty syftar på attityden, individens ambition eller avsikt att vara lojal, och 

”lojalt beteende” istället kallas för Patience (Leck & Saunders, 1992). Den uppdelade 

definitionen av Loyalty är den idag gällande. I en arbetskontext innebär beteendet ”Patience” 

att arbetstagaren väljer att stanna kvar i organisationen trots att organisationen inte längre 

anses uppfylla krav och förväntningar. I resterande delen av studien kommer endast beteendet 

användas, dvs. Patience, inte Loyalty. 

Neglect. Den fjärde alternativa responsen på missnöje föreslogs av Rusbult och 

Zembrodt (1983). Neglect innebär att arbetstagaren stannar kvar i organisationen, men 

reagerar på missnöje med destruktivt beteende. Responsen beskrivs som ”försumlighet och 

likgiltighet” (Farrell, 1983). I en arbetskontext kan detta vara att sjukskriva sig utan grund, att 

komma för sent, att tappa intresset, sluta intressera sig för kvaliteten i arbetet och använda 

arbetstid till privata ärenden (Farrell, 1983; Rusbult, Zembrodt & Gun 1982). I 

kärleksrelationer har detta beskrivits som att passivt låta relationen förtvina (Rusbult et al., 

1982).  

Konstruktivt och destruktivt 
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 Figur 1. 

Farrell och Rusbults (1985) modifierade modell över EVLN-typologin, kategoriserad  

i aktiva/passiva och konstruktiva/destruktiva responser. 

 

Ett viktigt steg i utvecklingen av Hirschmans (1970) EVLN-typologi är den 

tvådimensionella modell som skapades av Rusbult et al. (1982), där responserna delas in i 

aktiva/passiva och konstruktiva/destruktiva. Till destruktiva responser räknas Neglect och 

Exit. Neglect anses vara en destruktiv respons eftersom den potentiellt innebär skada för 

organisationen och inte erbjuder någon reell förbättring för arbetstagaren. Exit är den andra 

destruktiva responsen, vilket innebär att organisationen går miste om en arbetstagare och en 

möjlighet att identifiera brister och åtgärda dem. Arbetstagaren går på samma sätt miste om 

en potentiell förbättring (Hirschman 1970).  

Considerate voice och Patience beskrivs som konstruktiva responser. Considerate Voice 

eftersom responsen innefattar att individen väger in både individuella och organisatoriska 

aspekter och strävar efter att agera pro-organisatoriskt. Målet är en reell förbättring, och 

processen beskrivs som prestigelös. Patience beskrivs också som en konstruktiv respons, även 

om det riktats kritik mot att det kan finnas bakomliggande faktorer som påverkar beteendet. 

Små möjligheter att få ett annat arbete är det tydligaste exempel på dessa, så kallade 
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inlåsningseffekter (Withey & Cooper, 1989). Aggressive voice beskrivs som mindre 

konstruktivt än Considerate Voice, eftersom responsen inte innefattar någon målsättning att 

nå en ömsesidig lösning. Detta innebär inte att aggressive voice beskrivs som en destruktiv 

respons, den beskrivs snarare som neutral (Hagedoorn et al., 1999).  

Till de aktiva responserna räknas Exit, Considerate voice och Aggressive voice. Exit 

beskrivs som en aktiv respons, då arbetstagaren gör ett aktivt val att försöka förändra sin 

situation genom att byta arbetsplats. Considerate Voice beskrivs också som aktiv eftersom 

arbetstagaren aktivt söker en lösning på sitt missnöje. Aggressive voice beskrivs som en lika 

aktiv respons som considerate voice. Till passiva responser räknas Neglect och Patience. 

Patience beskrivs som passivt eftersom beteendet inte innebär någon aktiv 

beteendeförändring. I responsen Neglect försöker arbetstagaren inte heller påverka företagets 

eller sin egen situation i någon positiv riktning, utan slutar helt enkelt att anstränga sig 

(Hagedoorn et al., 1999). 

 

Relationen mellan tillit och individuella organisatoriska responser 

 

 

En av de mest inflytelserika teoribildningarna för att förstå beteenden på arbetsplatsen 

är social utbytesteori (Tien Tsai, Cheng 2012). I arbetskontexter, precis som i andra sociala 

sammanhang, bygger interaktionen mellan individer på tjänster och gentjänster (Hogg & 

Vaughan, 2008). För att i förväg bedöma interaktionen görs, medvetet eller omedvetet, en 

”insats-belönings”-analys, där relationella investeringar ställs mot förväntade resultat. 

Investeringen skall stå i balans till det förväntade resultatet för att en interaktion ska anses 

vara intressant. I samband med varje interaktion finns en risk att belöningen uteblir, eller att 

belöningen inte motsvarar förväntningarna. Individen måste känna tillit till att belöningen 

kommer efter kostnaden för att vara beredd att acceptera den aktuella risken, att exempelvis 

lönen kommer i slutet av månaden som avtalat. Om interaktionen handlar om värden som är 
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svåra att bedöma, eller där kostnaden och vinsten är skilda i tid, är tillit en ännu viktigare 

faktor. Tidigare forskning har visat att individens bidrag till företaget påverkas av den tillit 

individen känner (Robinson, 1996). Att aktivt bidra till företaget genom individuell prestation 

är något som måste anses vara ett konstruktivt och pro-organisatoriskt beteende.  

Tillit har även studerats i samband med upplevda brott mot psykologiska kontrakt. I 

relationen mellan arbetsgivare och arbetstagare förtydligas rättigheter och skyldigheter mellan 

parterna i tydligt reglerade, formella dokument såsom anställningsavtal. Men i relationen 

förekommer ofta andra typer av förväntningar på den andra parten, vilka hanteras i så kallade 

psykologiska kontrakt (Robinson, 1996). Psykologiskt kontrakt i en arbetskontext definieras 

som ”ömsesidiga löften, åtaganden och förväntningar som finns mellan arbetstagaren och 

arbetsgivaren, som inte anges i det formella anställningskontraktet” (Rousseau, 1989; 

Schein, 1970). Kontrakten speglar den subjektiva upplevelsen av vad arbetsgivaren förväntas 

motsvara för arbetstagaren och vice versa, men behöver inte nödvändigtvis delas av den andra 

parten. I en studie av psykologiska kontrakt visade resultaten att nivån av tillit påverkade 

personens upplevelse om brott mot det psykologiska kontraktet, tolkning av brottet och 

agerande gentemot den andra parten (Robinson, 1996). En hög nivå av tillit hos arbetstagaren 

gentemot sin arbetsgivare innan upplevelsen av ett kontraktsbrott, visade sig predicera hög 

nivå av tillit efter det upplevda kontraktsbrottet. Det visade sig också att arbetstagare som 

skattat hög tillit till sin arbetsgivare var mindre benägna att uppfatta att ett kontraktsbrott hade 

ägt rum, än de arbetstagarna som skattat lägre tillit. Vidare visade sig tillit korrelera positivt 

med måttet arbetstagarens bidrag till firman, dvs. ju högre mått av tillit desto mer bidrog 

arbetstagaren till firman (Robinson, 1996). Hög tillit har också visat sig lönsamt genom 

minskade kostnader, kortare förhandlingstider och minskade konflikter i samband med 

förhandlingar mellan organisationer. Dessutom var lönsamheten i organisationer högre där 
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den interpersonella tilliten var hög jämfört med organisationer där tilliten var låg (Zaheer et 

al., 1998).  

Sammanfattningsvis kan därför konstateras att det finns omfattande forskning som visar 

att tillit är avgörande för relationer mellan individer och mellan organisationer (Zaheer et al., 

1998; Cook & Wall, 1980; Robinson, 1996). Vidare har tillit visat sig ha tydlig påverkan på 

hur individer uppfattar psykologiska kontrakt och kontraktsbrott (Robinson, 1996). Tillit har 

även visat sig leda till minskade konflikter på arbetet. (Zaheer et al., 1998) och är en 

skyddande faktor mot missnöje på arbetsplatsen (Aryee, Budhwar & Chen, 2002). 

Begreppen inom EVLN har visat sig relevanta att beskriva individuella responser av missnöje 

i ett organisatoriskt sammanhang. Tidigare forskning har framför allt fokuserat på att 

undersöka faktorer som påverkar individuella organisatoriska responser. Faktorer som 

undersökts är bland annat, engagemang (Mayes & Ganster, 1988; Hoffman, 2006), 

jobbtillfredställelse (Rusbult, Farrell, Rogers & Manious, 1988), investeringskostnader 

(Rusbult et al., 1988; Hoffman, 2006), responskostnad (Whitey & Cooper, 1989), möjlighet 

till ett annat arbete (Rusbult et al., 1988; Whitey & Cooper 1989), lojalitet (Hoffman, 2006) 

samt ålder (Thomas & Feldman, 2009). 

Då tidigare forskning har visat en relation mellan tillit och pro-organisatoriska 

beteenden i organisationer är det rimligt att anta att tillit även påverkar organisatoriska 

beteenden enligt Hirschmans (1970) typologi. En faktor som, enligt författarnas kännedom, 

inte tidigare undersökts är den direkta relationen mellan tillit och individuella organisatoriska 

responser. Att kunna sammanföra dessa två begrepp, och utforska eventuella samband dem 

emellan skulle bidra med förståelse och möjligen skapa underlag för att kunna förutsäga och 

påverka beteendemönster i organisationer, samhällen och företag i förändring. Det finns 

därför anledning att studera denna relation närmare. 

Syfte 
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Syftet med denna studie är att studera sambandet mellan tillit, till kollegor och 

arbetsledning, och individuella organisatoriska responser enligt Exit, Voice, Patience och 

Neglect, som reaktioner på arbetsrelaterat missnöje. 

Hypoteser 

H1: – Tillit har ett positivt signifikant samband med konstruktiva organisatoriska responser. 

H2: – Tillit har ett negativt signifikant samband med destruktiva organisatoriska responser. 

H3: – Tillit till ledning har ett starkare positivt signifikant samband med konstruktiva 

organisatoriska responser än vad tillit till kollegor har. 

H4: – En ökning av Tillit har ett signifikant, longitudinellt samband med en ökning av 

konstruktiva organisatoriska responser.  

H5: – En ökning av Tillit har ett signifikant, longitudinellt samband med en minskning av 

destruktiva organisatoriska responser.  

METOD 

Population 

 

Studiedeltagarna utgjordes av anställda vid dåvarande Arbetsmarknadsverkets 

lokalkontor i Jönköpings län (19 kontor), AMV Örebro län (22 kontor) och AMV 

Östergötlands län (19 kontor), total 60 lokalkontor vid T1 och 45 lokalkontor vid T2. Totalt 

antal svarande deltagare var vid T1 (n=792) och T2 (n=738) (Liljegren, 2008). 

Tabell 1 
      Beskrivning av studiedeltagare vid T1 samt T2 vad gäller kön samt ålder. 

 
 Svarande Icke-svarande Total Ålder Kön 

 
Testtillfälle 

  n N n Medel (SD) Män Kvinnor 

T1 792 218 1010 49.2 (9.17) 323 (40.8%) 469 (59.2%) 

    

46.8 (9.46) 85 (39.0%) 133 (61.0%) 

    

48.7 (9.28) 408 (40.4% 602 (59.6%) 

       T2 738 271 1009 50.5 (9.60) 275 (37.3%) 463 (62.7%) 

    

47.0 (9.59) 124 (45.8%) 147 (54.2%) 

        49.5 (9.71) 399 (39.5%) 610 (60.5%) 
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Majoriteten av deltagarna i studien arbetade som arbetsförmedlare (58%). Övriga större 

yrkesgrupper var administratörer (10%), handläggare (8%) samt arbetsvägledare (7%). 

Majoriteten av deltagarna har sitt ursprung i Sverige (93%) För resterande är fördelningen 

jämn mellan de som har ursprung i nordiska länder (3%) och de som har ursprung i övriga 

världen (3%). Vad gäller utbildningsnivå är fördelningen jämn mellan de deltagare som har en 

utbildning på gymnasienivå (44%) och de som har en utbildning på universitetsnivå (43%). 

Övriga deltagare hade en 9-årig grundskoleutbildning (10%) eller övrig icke angiven nivå 

(3%). 

Design 

Studien är en longitudinell panelstudie som genomfördes vid Linköpings universitet 

med insamling vid tre mättillfällen, 2001, 2002 och 2003 (Liljegren, 2008). I föreliggande 

studie användes enbart data från två datainsamlingstillfällen: 2001 (T1) och 2003 (T2). 

 

Procedur 

Frågeformulär skickades ut till samtliga anställda vid AMV i Örebro län, Jönköpings 

län samt Östergötlands län, vid tre tillfällen. Påminnelser skickades ut till de som inte svarat 

efter 2 och 4 veckor. Ingen ersättning erhölls för att delta i studien (Liljegren 2008). 

Etiska reflektioner 

Materialet genererat i ursprungsstudien är omfattande. Vi tar enbart ställning till det 

material som används i denna studie. Samtliga deltagare deltog på frivillig basis och 

datainsamlingen genomfördes först efter informerat samtycke. Den ursprungliga studien har 

godkänts av etiska kommitteen vid Linköpings universitet. Det material som används i denna 

studie är avidentifierat och ingen information annat än ålder, kön och skattningar på 

formulären för tillit och Exit, Voice, Patience och Neglect framgår. Vi ser ingen risk att data i 
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denna studie kan orsaka skada eller obehag för någon deltagare. Utifrån detta anser vi att det 

inte finns några etiska hinder att använda materialet i vår studie. 

Instrument 

 

Tillit. Tillit har mätts med hjälp av Interpersonal Trust at Work Scale (Cook & Wall, 

1980). Skalan är en vidareutveckling av instrumentet Work Attitude (Warr, Cook & Wall, 

1979). Interpersonal Trust at Work Scale är en självskattningsskala, vilket beskrivs som den 

mest direkta metoden att mäta tillit. Endast tillitsmåttet Interpersonal Trust at Work användes 

och således har Organizational Comittment och Personal Need Non- fullfilment (Cook & 

Wall, 1980), valts bort då de inte är relevanta för studiens frågeställning.  

Skalan skapades initialt för att mäta tillit hos brittiska industriarbetare och normerades för 

denna population. Tillit mäts i två dimensioner; tillit till andras intentioner och tillit till andras 

duglighet. Då skattning görs separat för kollegor och ledning skapas totalt fyra variabler. 

(Cook & Wall, 1980). Vid undersökningar av tillit till kollegor och tillit till ledning visade sig 

dessa begrepp relaterade till varandra, men vara två skilda teoretiska begrepp (Cook, Wall 

1980). 

  Interpersonal Trust at Work Scale består av 4 delskalor och samtliga mäts via tre items 

vardera. Delskalorna är; Tilltro till kollegors intentioner, TKI. Exempel på item; ”Jag litar på 

att de jag arbetar tillsammans med hjälper mig om jag skulle behöva det.” Tilltro till 

ledningens intentioner, TLI. Exempel på item; ”vår ledning skulle mycket väl kunna vilseleda 

arbetstagarna om de skulle tjäna på det”, (inverterad). Förtroende för kollegors agerande, 

FKA. Exempel på item; ”Jag kan lite på att andra arbetstagare inte försvårar mitt arbete 

genom att de utför ett slarvigt arbete.” Förtroende för ledningens agerande, FLA. Exempel på 

item; ”Ledningen på arbetet tycks vara kompetent att utföra sitt jobb”. Svaren skattas via en 

Likertskala mellan 1-7, där 1 motsvarar ”nej, jag håller inte alls med” och 7 ”ja, jag håller 

helt med”. Detta skapar en totalsumma på 3-21 poäng/delskala. Delskalorna kan adderas till 
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en generell tillitsskala. Detta skapar en generell tillitsskattning med totalsumma 12- 84 poäng. 

Skattningen gjordes via frågeformulär, där instruktioner till deltagarna gällande tillit var 

följande; ”Nedan följer ett antal påståenden som beskriver olika aspekter av förtroende och 

tillit som man kan känna till andra på arbetet, både arbetskamrater och chefer. Markera hur 

mycket Du håller med/inte håller med om respektive påstående.”  

Intern konsistens 

Vid test och re-test visade Cronbachs alpha för de fyra delskalorna följande värden: 

Tillit till kollegors intentioner: .77, .71, Tilltro till ledningens intentioner: .78, .69, Förtroende 

för kollegors agerande: .74, .77, Förtroende för ledningens agerande: .79, .74, För den 

generella tillitsdelskalan var värdena: .85, .80 (Cook, Wall 1980). Samtliga värden är nära 

(.69) eller större än .70, vilket får anses vara av hög reliabilitet.  

EVLN. Individuella organisatoriska responser har mätts med hjälp av en svensk 

översättning av The Hagedoorn et al. modified EVLN instrument. Kategorierna i formuläret är 

en utveckling av Hirschmans (1970) teori om individuella organisatoriska responser på 

missnöje. Formuläret är ett självskattningsformulär med 34 items som mäter 5 kategorier, Exit 

(6 items), Considerate voice (11 items), Patience (5 items), Aggressive voice (7 items)och 

Neglect (5 items). Formuläret inleds med följande formulering: 

Alla människor möter ibland problem eller besvärliga situationer på arbetet. Det kan vara 

att man inte tycker samma sak som sin arbetsledare, att man retar sig på arbetskamraters 

beteende eller att man inte är nöjd med, till exempel, ett arbetsschema eller en arbetsuppgift 

som man är satt att utföra. Människor tenderar att reagera olika på dessa upplevelser. På 

följande sidor är flera beskrivningar av tänkta reaktioner angivna. Kan Du beskriva hur 

troligt det är att Du skulle reagera på besvärliga arbetssituationer på det sättet som 

beskrivs? 
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För varje item finns en 7-gradig Likertskala där 1=Absolut inte och 7=Absolut ja. Medelvärde 

för varje item har därefter räknats fram.  

Vid den inledande prövningen av instrumentet visade sig kategorierna faktorladda 

varandra mellan .48 och .86. Den aktuella 5-faktor-uppdelningen visade sig kunna förklara 

56,2% av variansen. Reliabiliteten i de 5 olika kategorierna har testats för sin interna 

konsistens, och har ett Cronbach´s Alfa mellan .69 (Patience) och .92 (Exit) (Hagedoorn et al. 

1999). 

En svensk versionen har utvecklats och utvärderats som en del av en studie av Liljegren 

(2008). Översättningen till svenska har skett med hjälp av 3 olika översättare, som därefter 

sammanfogade sina översättningar i en konsensusprocess dem emellan. Konsensusversionen 

översattes därefter tillbaka till engelska av en fjärde översättare och jämfördes med 

originalversionen. Den enda medvetna modifikationen som är gjord utifrån originalversionen 

är att formuleringen ”utbildning/sjukvård” (education/healthcare) har bytts ut mot ”bransch” 

(type of organisation), för att anpassas till aktuell kontext. Den svenska versionen har 

utvärderats, och har visat acceptabel validitetsnivå i 4 av de 5 variablerna: Exit, Considerate 

Voice, Patience och Neglect. Variabeln Aggressive Voice uppvisade dock vissa brister 

gällande intern konsistens. Den faktoranalys (PCA) som gjordes vid normeringen av 

instrumentet visade att 4 av 7 items inom Aggressive Voice hade högre laddning i faktorer 

inom Neglect än vad som var förväntat. Den interna konsistensen (Cronbachs alpha) för de 5 

skalorna varierade mellan α=.68 (Aggressive Voice) och α=.90 (Exit) (Liljegren, 2008). 

Analyser 

H1, H2 & H3. För att undersöka sambanden mellan tillit och EVLN användes ett icke-

parametriskt korrelationstest, Spearmans rho, då Kolmogorov-Smirnovs test, D(476)=.07, 

p<.001, visade att ingående variabler inte var normalfördelade. Ett tvåsidigt test användes då 
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ingen riktning i sambanden ville uteslutas. I korrelationsanalys har data från mättillfälle T2 

(n=738) då det ligger närmast i tid. 

H4 & H5. För att undersöka om tillit har ett predicerande samband med individuella 

organisatoriska beteenderesponser används en stegvis regressionsanalys. Inledningsvis skapas 

en modell bestående av tillit i fyra delskalor. I ett andra steg inkluderas ålder och kön i 

modellen för att undersöka effekterna av dessa variabler. Datan kontrollerades gällande 

förutsättningar för regressionsanalys genom Durbin-Watsons test samt Anova. 

RESULTAT 

H1 och H2 

Inledningsvis gjorde en korrelationsanalys mellan variablerna Tillit, Ålder, Kön samt de 

fem olika EVLN variablerna. Resultatet redovisas i tabell 2.  

Tabell 2 

Korrelation (Spearmans Rho) mellan variablerna Tillit, Ålder, Kön samt EVLN (T2) (n=738) 

Variabel  1             2             3             4             5             6              7              8 

 

1. Ålder  -           -.03   .04         -.42**     -.10         .08           -.04  .00 

 

2. Kön                -   .02         -.10*      .08*           .01          -.18** -.13** 

 

3. Tillit total       -           -.33**     .47**       .15**      -.29** -.31** 

 

4. Exit                      -      -.21**      -.06          .24**  .31**

  

5. Considerate voice           -            -.03         -.11** -.39**

   

6. Patience                            -             .07  .11** 

 

7. Aggressive voice                  -  .47** 

 

8. Neglect          - 

 

* p < .05. ** p < .01. 

Kön; Män = 0, Kvinnor =1. 

 

Tillit visar ett positivt signifikant samband med Conciderate Voice och Patience, samt 

ett negativt signifikant samband med Exit, Neglect samt Aggressive voice. Ålder visar ett 

negativt signifikant samband med Exit. Kön visar ett positivt signifikant samband med 
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Conciderate Voice, samt ett negativt signifikant samband med Exit, Aggressive Voice samt 

Neglect. Kön visar inget signifikant samband med tillit.  

H3 

Därefter gjordes en separat korrelationsanalys mellan de fyra tillitsvariablerna (1, Tilltro 

till kollegors intentioner, TKI, 2, Tilltro till ledningens intentioner, TLI, 3, Förtroende för 

kollegors agerande, FKA, samt 4, Förtroende för ledningens agerande, FLA) och de fem olika 

beteenderesponserna i EVLN-typologin. Resultatet av denna analys presenteras i tabell 3. 

Tabell 3 

Korrelation (Spearmans Rho) mellan de fyra olika tillitsvariablerna och EVLN (T2) (n=738) 

Variabel  Exit           Considerate          Aggressive          Patience         Neglect  

                     voice                     voice 

 

1. Tilltro till kollegors -.09*             .34**                 -.19**                 .03                   -.26** 
     intentioner (TKI)   

 

2. Tilltro till ledningens              -.31**           .48**                 -.27**                  .06                   -.30** 

     intentioner (TLI)                

 

3. Förtroende till kollegors -.20**           .27**                 -.23** .09*             -.22** 

    agerande (FKA) 

 

4. Förtroende till ledningens  -.31**           .37**                -.27**                 .14**           -.24** 
    agerande (FLA)     

          

 

* p < .05. ** p < .01. 

 

Exit visade negativa signifikanta samband för samtliga delskalor av tillit. Considerate 

Voice visade ett positivt signifikant samband med samtliga delskalor av tillit. Aggressive 

Voice visade ett negativt signifikant samband med samtliga delskalor av tillit. Patience visade 

ett positivt signifikant samband med delskalorna FKA och FLA, men inga signifikanta 

samband med delskalorna TKI och TLI. Neglect visade ett negativt signifikant samband med 

samtliga delskalor av tillit.  

H4 och H5 
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För att studera det longitudinella sambandet mellan tillit vid T1 och beteenderesponser 

vid T2 genomfördes en regressionsanalys. Inledningsvis skapades en regressionsmodell 

bestående av Tillit till kollegors intention (T1), Tillit till ledningens intention (T1), Tillit till 

kollegors agerande (T1), Tillit till chefers agerande (T1) samt de fem EVLN-responserna Exit 

(T2), Considerat Voice (T2), Aggressive Voice (T2), Patience (T2) och Neglect (T2).  

Då ålder och kön vid korrelationsanalys visat signifikanta samband med tillit så skapas 

ytterligare en modell där ålder och kön läggs till för att undersöka om dessa variabler 

påverkar eventuella longitudinella samband. Undersökningen är således en stegvis 

regressionsanalys med två modeller. 

Tabell 4.  

              Hierarkisk Regressionsanalys med de fyra olika tillitsvariablerna (T1) och de fem EVLN variablerna (T2). I steg  

2 inkluderas även ålder och kön.  

 

  

Exit 

  

C Voice 

 

Patience 

 

A Voice 

 

Neglect 

Variabel B SE  β B SE  β B SE  β B SE  β B SE  β 

Steg 1 

               Konstant 4.55 .34 

 

4.05 .23 

 

3.06 .24 

 

3.62 .19 

 

2.92 .23 

 TKI  .02 .02 .05 .02 .02 .06 -.04 .02 -.14* .01 .01 .03 -.03 .02 -.11 

TLI -.02 .02 -.07 .07 .01 .33*** .01 .01 .03 -.02 .01 -.09 -.03 .01 -.14* 

FKA -.05 .02 -.11* .00 .02 -.01 .03 .02 .11* -.03 .01 -.14** -.01 .02 -.03 

FLA -.05 .02 -.15* .00 .01 -.02 .02 .01 .08 -.01 .01 -.04 .00 .01 -.01 

R²  .05 

  

.11 

  

.02 

  

.03 

  

.05 

  Steg 2                               

Const. 7.74 .41 

 

4.30 .31 

 

2.84 .33 

 

3.91 .25 

 

3.22 .30 

 TKI .00 .02 -.01 .02 .02 .05 -.04 .02 -.13* .00 .01 .01 -.03 .02 -.12* 

TLI -.01 .02 -.04 .07 .01 .33*** .01 .01 .03 -.02 .01 -.09 -.03 .01 -.13* 

FKA -.02 .02 -.05 .00 .02 .00 .03 .02 .10 -.03 .01 -.13* -.01 .02 -.02 

FLA -.05 .02 -.18*** -.01 .01 -.03 .02 .01 .09 -.01 .01 -.04 .00 .01 .00 

Ålder -.06 .01 -.43*** -.01 .00 -.07 .00 .00 .04 .00 .00 -.03 .00 .00 -.03 

Kön -.27 .10 -.11** .16 .07 .09* .05 .08 .03 -.26 .06 -.19*** -.25 .07 -.15*** 

R²  .24     .12     .01     .07     .06     

* p < .05. ** p < .01. *** p < .001.   

           Exit n =535, Considerate Voice n =533, Patience n=534, Aggressive Voice n=534, Neglect n=535. 

  

Modell 1. Resultatet av regressionsanalysen visade att ju högre grad av Tilltro till 

kollegors intentioner vid T1, desto mindre förekom Patience vid T2. Ju högre grad av Tilltro 

till ledningens intentioner vid T1, desto mer förekom Considerate Voice vid T2, och desto 

mindre förekom Neglect vid T2. Ju högre grad av Förtroende till kollegors agerande vid T1, 



TILLIT, SPELAR DET NÅGON ROLL? 20 

desto mindre förekom Exit och Aggressive Voice vid T2, och desto mer förekom Patience vid 

T2. Ju högre grad av Förtroende till ledningens agerande vid T1 desto mindre förekom Exit 

vid T2. 

Modell 2. När modellen inkluderade variablerna ålder samt kön visade resultatet att ju 

högre grad av Tilltro till kollegors intentioner vid T1 desto mindre förekom Patience och 

Neglect vid T2, och desto mer förekom Considerate Voice vid T2. Grad av Förtroende för 

kollegors agerande vid T1 visade inte längre någon signifikans för förekomsten av Exit eller 

Neglect vid T2. Dock visade analysen att ju högre grad av Förtroende till kollegors agerande 

vid T1, desto mindre förekom Aggressive voice vid T2. Dock visade sig kön vara av större 

betydelse för förekomsten av Aggressive Voice vid T2, att vara man innebar en ökad 

förekomst av Aggressive Voice. Ju högre grad av Förtroende till ledningens agerande vid T1, 

desto mindre förekom Exit vid T2. Dock visade sig ålder vara av större betydelse för 

förekomsten av Exit vid T2, högre ålder innebar minskad förekomst av Exit vid T2. Vad 

gäller kön så visade resultaten att vara kvinna minskade förekomsten av Exit, Aggressive 

Voice samt Neglect vid T2, samt ökade förekomsten av Considerate Voice vid T2.  

DISKUSSION 

 
Resultatdiskussion 

 
Det övergripande syftet med föreliggande studie var att undersöka sambandet mellan 

tillit, till kollegor och arbetsledning, och individuella organisatoriska responser enligt EVLN-

typologin som reaktioner på arbetsrelaterat missnöje. Resultatet visade att Tillit har ett 

positivt samband med konstruktiva individuella organisatoriska beteenderesponser, 

Considerate Voice och Patience, och ett negativt samband med destruktiva individuella 

organisatoriska beteenderesponser, Exit och Neglect. Detta innebär att personer som känner 

tillit är mer benägna att respondera konstruktivt på missnöje. Valet att agera med konstruktiva 

responser snarare än destruktiva kan tolkas som en slags omsorg; man värnar relationen 
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eftersom man är ömsesidigt beroende av varandra, endast tillsammans kan man uppnå det 

önskvärda. Resultatet går även i linje med tidigare forskning som har visat att tillit minskar 

konflikter och underlättar förhandling och samarbete på arbetsplatsen (Zaheer et al., 1998) 

Aggressive Voice visar ett negativt samband med tillit. Detta innebär att Aggressive 

Voice skiljer sig från Considerate Voice i vårt resultat: Aggressive Voice förhåller sig till tillit 

med samma riktning som de destruktiva responserna. Sambandet mellan de två Voice-

responserna är negativt. Våra fynd stärker därmed att Aggressive Voice och Considerate 

Voice skall ses som två skilda responser, som tidigare föreslagits av Hagedoorn et. al. 1999. 

Dock kan det diskuteras om Aggressive Voice skall ses som en neutral respons, enligt den 

underliggande teorin, eller om den borde kategoriseras som destruktiv, vilket finner stöd i 

denna studies resultat. Resultaten innebär i praktiken att personer som känner tillit är mer 

benägna att exempelvis tala med sin arbetsgivare och föreslå en lösning som tillgodoser båda 

parter, med andra ord Considerate Voice. En rimlig tolkning av tillitens roll i Voice-

situationer är att tillit skapar en trygg och tillåtande kontext där arbetstagare utan risk för 

repressalier eller negativa konsekvenser kan ta upp problem med sin chef. 

Resultatet visar även att tillit till ledning har större betydelse än tillit till kollegor, när 

det gäller hur personer responderar på missnöje. Resultatet kan tolkas som att ledningen har 

en större betydelse än kollegor rent kvalitativt: den reella makten att förändra en 

missnöjessituation eller återställa brusten tillit ligger snarare hos ledningen än hos kollegor.  

En annan tolkning är att skillnaden beror på osäkerheten ”det nya arbetslivet” medför: i 

osäkra perioder blir ledarnas roll tydligare, och arbetstagarna sätter sin tillit till dem. En 

utveckling mot ökad individualisering i samhället kan också vara en möjlig förklaring: där 

personer tenderar att sätta lägre tilltro till kollektivet till förmån för dem som innehar den 

formella makten, dvs. ledningen. 

Ålder visar ett negativt samband med Exit. Detta tyder på att äldre medarbetare är 
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mindre benägna att bryta relationen med arbetsgivaren vid upplevt missnöje. Möjliga 

förklaringar till detta kan vara tillgänglighet till annat arbete, attraktivitet på arbetsmarknaden 

vilket vanligtvis minskar med åldern. Det skulle också kunna förklaras av att elementen i en 

”insats-belönings” analys kan antas förändras med ålder, äldre personer har troligen familj, 

barn, huslån eller liknande att ta hänsyn till. Det finns även forskning som visar att tillit ökar 

med stigande ålder, detta skulle i sig kunna bidra till att förklara sambandet med Exit 

(Robinsson och Jackson 2001).  

Ju mer tillit personen har till ledningen vid T1 desto troligare är det att personen 

kommer att använda Considerate Voice vid T2. Detta öppnar för att man genom fokus på tillit 

i relationen mellan arbetstagare och ledning kan öka sannolikheten för Considerate Voice vid 

ett senare tillfälle, trots missnöje. 

Metoddiskussion 

Styrkor. Styrkorna med den aktuella studien är till att börja med det stora antalet deltagare, 

och en god svarsfrekvens. Datainsamlingen är genomförd vid flera olika tillfällen vilket 

möjliggör longitudinella analyser. En styrka i longitudinella analyser är att det är möjligt att 

undvika omvända samband, dvs att individuella organisatoriska responser vid T2 kan aldrig 

påverka Tillit vid T1, då de är skilda i tid. Vidare är ett av mätinstrumenten validerat i en 

Svensk kontext (The Hagedoorn et al. modified EVLN instrument).  

Svagheter. En metodologisk svaghet är att den data som användes i studien är baserad 

på självskattning. Trots att självskattning av attityder är en stark prediktor för observerbart 

beteende (Fishbein & Aijzen, 1975) hade observerbara beteenden eventuellt bidragit med en 

större säkerhet. En annan metodologisk svaghet är att Aggressive Voice som faktor i den 

svenska versionen av The Hagedoorn et al. modified EVLN instrument laddade positivt på 

faktorn Neglect. Detta innebär att uppdelningen av Voice i två olika responser kan kritiseras. 

Det bör dock framhållas att även om den interna konsistensen inte når upp till .70, är .68 ett 
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värde som inom psykologisk forskning ändå kan anses vara acceptabelt (Field, 2009). Vidare 

torde denna svaghet inte påverka resultaten nämnvärt, då det varken är inom Aggressive 

Voice eller Neglect som de viktigaste resultaten återfinns. Det finns ett behov av ytterligare 

validering av The Hagedoorn et al. modified EVLN instrument, och Aggressive Voice i 5-

faktormodellen bör, som framförts i tidigare forskning (Liljegren, 2008) användas med 

försiktighet.  

Vidare har det framförts kritik mot att beteendet Patience beror på faktorer utom 

individens kontroll. Den som responderar med Patience har istället beskrivits som mer 

resignerad och fångad (Withey & Cooper, 1989). Att felaktiga förutsätta grunden för beteende 

Patience kan skapa problem, både i forskningssammanhang och i praktisk tillämpning.  

Generaliserbarhet. När det gäller generaliserbarheten för resultaten i den aktuella 

studien har deltagarna jämförts vad gäller utbildningsnivå samt ursprung gentemot Sveriges 

population. I gällande åldersspann, 25-64 år, anger SCB att ca 70% av Sveriges befolkning 

har sitt ursprung i Sverige. För deltagarna i studien var den siffran 93%. Vad gäller 

utbildningsnivå anger OECD att 34% av befolkningen inom åldersspannet 25-64 i Sverige har 

en högskoleutbildning (OECD, 2012). Hos deltagarna i studien var den siffran 43%. Således 

föreligger skillnader gällande såväl ursprung som utbildningsnivå mellan deltagarna i studien 

och den Svenska populationen generellt.  

Framtida forskning 

Resultaten i den aktuella studien visar att tillit har ett positivt samband med konstruktiva 

responser vid missnöje. På en allt hårdare arbetsmarknad kan ett konstruktivt hanterande av 

missnöje på arbetsplatsen vara till gagn för såväl arbetsgivare som arbetstagare. Politiska 

signaler indikerar att vi i framtiden kan komma att arbeta allt högre upp i åldrarna, och 

arbetsplatsen kommer fortsatt spela en stor roll i människors liv. Sammantaget implicerar 
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detta att tillit är en viktig faktor för vidare forskning inom ett brett spektra. Inriktningar för 

framtida forskning kan vara att undersöka hur tillit kan utvecklas, vidmakthållas och stärkas.  

Framtida forskning bör även fokusera på att studera kopplingen mellan tillit som attityd 

och observerbara beteenden. Ett annat intressant perspektiv vore att studera ledningens tillit i 

förhållande till sina medarbetare, då en förutsättning för tillit beskrivs som ett ömsesidigt 

förhållande till en annan part, exempelvis arbetsgivare och arbetstagare.  

Praktisk tillämpning 

Resultaten i denna studie indikerar att tillit bör tas med i betänkande vid utformningen 

av interventioner riktade mot chefer och ledare. I situationer och processer som kan tänkas ge 

upphov till missnöje bland personalen (omorganisationer, sammanslagningar, neddragningar 

etc.) bör tillit vara ett fokusområde, då man potentiellt kan undvika destruktiva responser, 

personalomsättning och ökade kostnader. Tillit som faktor kan vara ett intressant mått för 

utvärdering och utveckling av organisationer på flera olika organisationsnivåer. Ett fokus på 

utvecklandet av tillit mellan personer på arbetsplatsen kan ingå i t.ex. ledarskapsutbildning, i 

arbetet med grupprocesser och gruppdynamik eller för att analysera arbetsprocesser eller 

dylikt.  
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A. TILLIT OCH RÄTTVISA 
 

Nedan följer ett antal påståenden som beskriver olika aspekter av förtroende och tillit som 

man kan känna till andra på arbetet, både arbetskamrater och chefer. Markera hur mycket 

Du håller med/inte håller med om respektive påstående.  
                                                                        
  Nej, jag      Nej, i        Nej, jag   Vet     Ja, jag       Ja,  i       Ja, jag 

                                                                                   håller          stort         håller        ej       håller        stort       håller 

                                                                                   inte alls      håller jag  delvis                 delvis       håller      helt 

                                                                                   med            inte med   inte med             med         jag med  med             

 

D 1. Ledningen på min arbetsplats är uppriktiga 

 i sina försök att bemöta arbetstagarnas 

 uppfattningar       
  

D 2. Vår organisations framtid ser dyster ut om 

 den inte kan locka till sig bättre chefer        
 

D 3. Om jag skulle få problem på arbetet vet jag 

 att mina arbetskamrater skulle försöka  

 hjälpa mig        
 

D 4.  Man kan lita på att ledningen fattar  

 förnuftiga beslut för organisationens  

 framtid         
 

D 5. Jag litar på att de jag arbetar tillsammans  

 med hjälper mig om jag skulle behöva det        
 

D 6.  Ledningen på arbetet tycks vara kompetent  

 att utföra sitt jobb        
 

D 7. Jag känner mig rätt säker på att den här  

 organisationen alltid kommer att försöka 

 behandla mig rättvist          
 

D 8. De flesta av mina arbetskamrater är pålitliga,  

 de gör vad de sagt att de ska göra        
 

D 9.  Jag har fullt förtroende för mina   

 arbetskamraters färdigheter        
 

D 10. De flesta av mina arbetskamrater skulle   

 fortsätta att arbeta även om det inte fanns  

 någon arbetsledare i närheten         
 

D 11. Jag kan lita på att andra arbetstagare inte  

 försvårar mitt arbete genom att de utför  

 ett slarvigt arbete       
  
D 12. Vår ledning skulle mycket väl kunna  

 vilseleda arbetstagarna om de skulle  

 tjäna på det        
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Appendix 2 

 

E. Besvärliga situationer på Ditt arbete 

 
 

Alla människor möter ibland problem eller besvärliga situationer på arbetet. Det kan vara 

att man inte tycker samma sak som sin arbetsledare, att man retar sig på arbetskamraters 

beteende eller att man inte är nöjd med, till exempel, ett arbetsschema eller en arbetsuppgift 

som man är satt att utföra. Människor tenderar att reagera olika på dessa upplevelser. På 

följande sidor är flera beskrivningar av tänkta reaktioner angivna. Kan Du beskriva hur 

troligt det är att Du skulle reagera på besvärliga arbetssituationer på det sätt som beskrivs? 

 
                                                                              Helt           Nästan     Troligen  Kanske  Troligen  Nästan  Helt 

                                                                              otänkbart  otänkbart  inte                                        säkert   säkert 

 

 
E 1. Tala med Din arbetsledare tills Ni är   

 fullständigt överens        

   

E 2. Försöka byta arbetsområde       

  

E 3. Omedelbart försöka finna en lösning        

 
E 4. Lita på att organisationen kan lösa  

 problemet utan Din hjälp        

 
E 5. Vara orubblig gentemot Din arbetsledare 

 för att få det som Du vill        

 
E 6. Sjukanmäla Dig för att Du inte känner för 

 att arbeta         

 
E 7. Att i samarbete med Din arbetsledare  

 försöka nå en lösning som tillfredsställer 

 alla        

 
E 8. Missa möten bara för att Du inte känner för  

 att delta i dem        

 
E 9. Tillsammans med Din arbetsledare försöka 

 ta reda på varandras åsikter tills problemen 

 är lösta        

 

E 10. Starta ett ”bråk” med Din arbetsledare        

 
E 11. Aktivt söka efter arbete inom Din  

 nuvarande bransch        
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E 12. Försöka att fundera ut olika lösningar 

 på problemet        

 
                                                                              Helt           Nästan     Troligen  Kanske  Troligen  Nästan  Helt 

                                                                              otänkbart  otänkbart  inte                                        säkert   säkert 

 

 

 

E 13. Försöka byta arbetsgivare        

 

E 14. Överväga möjligheterna att byta arbete        

 

E 15. Föreslå lösningar för Din arbetsledare        

 

E 16. Optimistiskt vänta på bättre tider       
  

E 17. Känna tilltro till organisationens besluts- 

 process utan att själv medverka        

 
E 18. Beskriva problemet så negativt som möjligt 

 för Din arbetsledare        

 
E19. Försöka att kompromissa med Din  

 arbetsledare        

 
E 20. Fråga Din arbetsledare om Ni kan  

 kompromissa        

 
E 21. Av och till inte lägga ned tillräckligt med 

 möda i Ditt arbete        

 
E 22. Försöka komma överens med Din  

 arbetsledare        

 
E 23. Omedelbart rapportera problemet till 

 Din arbetsledare        

 
E 24. Anta att allting kommer att lösa sig  

 till slut        

 
E 25. Komma försent för att Du inte känner 

 för att arbeta        

 

E 26. Försöka få Din vilja igenom        

 
E 27. Försöka att på alla sätt övertyga Din  

 arbetsledare om att Du har rätt        
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E 28. Skylla problemet på organisationen        

 

 
 
                                                                              Helt           Nästan     Troligen  Kanske  Troligen  Nästan  Helt 

                                                                              otänkbart  otänkbart  inte                                        säkert   säkert 

 

 
E 29. Tro på att organisationen tar hand om detta  

 utan att Du bidrar till lösningen av  

 problemet        

 
E 30. Söka i platsannonser efter arbeten som Du  

 skulle kunna söka         

 
E 31. Försöka komma fram till en idealisk lösning 

 tillsammans med Din arbetsledare        

 
E 32. Aktivt söka jobb utanför Din nuvarande  

 bransch        

 
E 33. Lägga mindre möda i Ditt arbete än vad  

 som kanske förväntas av Dig        

 
E 34. Medvetet låta problemet låta mer besvärligt  

 än vad det egentligen är        

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
 


