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Ett psykologiskt kontrakt innehåller arbetstagares föreställningar om givna 
löften och åtaganden från arbetsgivarens sida. Tidigare forskning har visat 
att brott mot det psykologiska kontraktet kan predicera utfall som minskad 
prestation och ökad personalomsättning. I denna enkätstudie undersöktes det 
psykologiska kontraktets funktion för 768 arbetstagare i tre olika branscher i 
Sverige. Arbetstagarna fick skatta sina psykologiska kontrakt - vad de 
upplever att deras arbetsgivare lovat dem och i vilken mån arbetsgivaren 
hållit sina löften. De fick också skatta hur lojala de var med arbetsgivaren 
samt sådana saker som sin arbetsprestation, humör, irritation gentemot 
arbetsgivaren och önskan om att säga upp sig. Denna studie undersöker om 
commitment kan ses som en medierande faktor mellan det psykologiska 
kontraktet och nämnda utfall. Resultaten visar att commitment är en 
medierande faktor framför allt för önskan att säga upp sig. Resultaten visar 
också att state of contract har stark påverkan på commitment. Resultaten 
diskuteras utifrån teorin om det psykologiska kontraktet och dess 
operationaliserbarhet.  

Organisationer vill prestera så bra som möjligt. Därför blir det intressant att undersöka och 
pröva vad som påverkar anställdas prestation och hälsa samt vad organisationer kan göra för 
att förbättra dessa. Organisationer behöver ständigt förbättras för att överleva. Inom 
evolutionsbiologin pratar man om ”The red Queen syndrome” (Van Valen, 1973) efter Alice i 
underlandet där Alice kommer till en värld där alla måste springa mycket fort bara för att stå 
still. Van Valen uttrycker det så här:”for an evolutionary system, continuing development is 
needed just in order to maintain its fitness relative to the systems it is co-evolving with.” (sid 
14). I en global värld präglad av konkurrens är relativa förbättringar nödvändiga enbart för att 
behålla samma position.  

På samma sätt, menar vi, fungerar det idag för företag som ständigt måste förbättra sig för att 
bara behålla den position de har. En av förutsättningarna för att lyckas med detta är att 
organisationer i tillräckligt hög utsträckning kan behålla sin personal. 
 
Det psykologiska kontraktet 
Vi utgår från att organisationer och arbetsgivare idag lägger ner mycken tid och stora resurser 
på att få anställda att fungera mer effektivt, behålla personal eller undvika sjukskrivningar. 
Insatserna är många och varierande men har ett gemensamt mål; att organisationen ska 
prestera bättre. Ett sätt att förstå och predicera anställdas beteende är genom begreppet 
psykologiskt kontrakt. Detta syftar till arbetstagares förväntningar på sin arbetsgivare 
(Rousseau, 1990). Empirisk forskning fokuserade initialt på att ta reda på vad som händer vid 
brott mot det psykologiska kontraktet men inte hur det kan användas när det inte är brutet 
(Conway & Briner, 2005). Med det menas hur det psykologiska kontraktet kan hjälpa oss 
förstå olika beteenden hos arbetstagare. Ett sätt att undersöka detta kan vara genom begreppet 
commitment. Med det menas individens lojalitet till och engagemang för sin arbetsgivare.  
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Commitment nämns ibland i samband med det psykologiska kontraktet (Conway & Briner, 
2005) men det är oklart hur relationen mellan dem ser ut. Vi vill därför undersöka om 
commitment kan användas för att förklara hur det psykologiska kontraktet verkar. En modell  
som föreslagits (Schalk & Roe, 2007) är att engagemang är något som ständigt ackumuleras 
så länge det psykologiska kontraktet håller. När arbetstagaren får vad den anser sig ha blivit 
lovad (eller mer) så ökar dennes band till arbetsgivaren. Då kan commitment ses som en 
mediator mellan det psykologiska kontraktet och arbetstagarebeteenden som uppsägning, 
prestation och motivation. 
 
Det psykologiska kontraktet som begrepp kan användas för att förstå eller belysa vissa av de 
problem som organisationer ställs inför vad gäller anställda och relationen till dem. Det 
psykologiska kontraktet handlar om ett utbyte mellan anställd och arbetsgivare (Rousseau, 
1990). Arbetstagare kan göra många olika saker för sin arbetsgivare, t.ex.; jobba hårt, jobba 
övertid, jobba noggrant, hjälpa medarbetare, stanna kvar i organisationen och så vidare. På 
samma sätt kan arbetsgivare göra många olika saker för sina anställda t.ex.; betala dem väl, 
behandla dem rättvist, erbjuda goda arbetsvillkor och visa dem respekt (Conway & Briner, 
2005). Det psykologiska kontraktet syftar till att belysa detta utbyte där den ena parten ger 
något denne kan erbjuda i utbyte mot något den andra parten kan erbjuda. Det utbyte som är i 
fokus är de implicita delarna av relationen mellan en anställd och dennes arbetsgivare.  
 
När man anställs på en arbetsplats skrivs vanligen ett anställningskontrakt som reglerar 
parternas rättigheter och skyldigheter gentemot varandra. I bästa fall skrivs också någon form 
av arbetsbeskrivning. Dessa formella kontrakt kan vara ganska tomma. De tar upp sådana 
saker som lön och arbetstid men kanske inte så mycket mer. Utöver detta har parterna också 
uppfattningar om löften som getts till varandra men som inte regleras eller uttalas (Rousseau, 
1990). Uppfattningar om givna löften är det som utgör det psykologiska kontraktet 
(Rousseau, 1990). Det kan vara sådana saker som att arbetstagare förväntar sig att få 
utbildning på arbetsplatsen eller att slippa trakasserier. Slika saker kan också ses av 
arbetstagaren som givna outtalade löften om denne t.ex. upplever att andra på arbetsplatsen 
fått dem. Det psykologiska kontraktet används för att förklara beteenden genom att ta hänsyn 
till i vilken mån en arbetstagare upplever att arbetsgivaren har hållit de löften som 
arbetstagaren upplever sig ha fått. Det psykologiska kontraktet är alltså, för de flesta forskare, 
en rent subjektiv upplevelse hos den anställde även om den är baserad på dennes erfarenhet 
av hur arbetsgivaren agerar. 
 
Psykologiska kontrakt för Conway och Briner (2005) är till sin natur subjektiva eftersom det 
finns gränser för i vilken utsträckning den ena parten verkligen kan förstå psykologin hos den 
andra. En medarbetare kan inte helt förstå intentionerna och meningen med olika beteenden 
hos organisationen och vice versa. Det betyder att all information måste tolkas och denna 
tolkning är subjektiv och ofullständig. Dessutom så baseras det psykologiska kontraktet på 
motsägelsefull information som påverkar och ändrar det.  
 
Arbetsgivaren, eller snarare dennes olika representanter har också förväntningar på 
arbetstagaren som övergår det som man formellt kommit överens om. Vi intresserar oss i 
denna uppsats enbart för arbetstagarens perspektiv. Detta är också Rousseaus fokus 
(Rousseau, 1990). 
 
Begreppet psykologiskt kontrakt användes första gången 1960 av Argyris i en fotnot i boken 
Understanding organizational behavior (Schalk & Roe, 2007). Det var dock först under 
slutet av 1980-talet som termen psykologiskt kontrakt började användas på ett mer seriöst 
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sätt i forskningen. Ett av skälen till detta var en uppfattning om att traditionella 
anställningsformer med formella kontrakt minskade i betydelse när andelen anslutna till 
fackföreningar sjönk i USA. Tillsammans med denna minskning av fackligt engagemang och 
en ökad betydelse av informella kontrakt sågs psykologiska kontrakt som allt viktigare 
(Rousseau, 1990) och ett sätt att förklara de förändringar som allmänt ansågs fortgå i det 
moderna arbetslivet.  
 
Schein (Conway & Briner, 2005) anser att det psykologiska kontraktet är en viktig variabel 
för analys. Han tänker att en arbetstagares engagemang, effektivitet och lojalitet i hög 
utsträckning beror på två saker: Hur väl personens förväntningar på vad organisationen ska 
ge denne matchar vad han eller hon anser sig få och på vad som faktiskt ska ingå i utbytet 
mellan arbetsgivare och arbetstagare som t.ex. pengar mot arbetsinsats och lojalitet. Det är 
den första aspekten som sedermera utvecklades till det psykologiska kontraktet. 
 
Det psykologiska kontraktet innefattar arbetstagarens samtliga föreställningar om utbytet 
mellan arbetsgivare och arbetstagare. Olika forskare har definierat begreppet på olika sätt 
men de är eniga i att begreppet ska inkludera samtliga föreställningar. Det innebär att det 
psykologiska kontraktet kan bestå av tusentals delar. Hela mönstret av rättigheter, 
skyldigheter och privilegier mellan arbetstagare och arbetsgivare ingår, menar Schein 
(Conway & Briner, 2005). 
 
Hur det psykologiska kontraktet bäst definieras och operationaliseras råder det delade 
meningar om. Schein (Schalk & Roe, 2007) beskriver det psykologiska kontraktet som de 
oskrivna förväntningarna mellan en anställd och en organisation. Kotter (Conway & Briner, 
2005) talar om ett implicit kontrakt mellan en individ och dennes organisation gällande vad 
båda förväntar sig att ge och få i relationen mellan dem. Herriot och Pemberton (1997) talar 
om de uppfattningar (perceptions), hos båda parter i en anställningsrelation, som finns 
gällande de implicita åtaganden som båda parter har. De ser det psykologiska kontraktet som 
en skapande process där parterna kommer fram till dessa uppfattningar. I sin artikel 
Psychological and Implied Contracts in organizations omformulerar Rousseau (1989) 
begreppet: “The term psychological contract refers to an individual’s belief regarding the 
terms and conditions of a reciprocal exchange agreement between the focal person and 
another party. “ (sid 123). 
 
Rousseau menar således att det psykologiska kontraktet består av en individs tro och 
övertygelse (belief) gällande villkoren av ett ömsesidigt utbyte mellan individen och en 
organisation. Ett psykologiskt kontrakt uppstår, menar Rousseau, när en anställd tror att han 
eller hon är skyldig organisationen vissa insatser (hårt arbete, lojalitet etc) i utbyte mot vissa 
förmåner (lön, anställningstrygghet etc). För Rousseau är det inte viktigt att kontraktet är 
ömsesidigt, d.v.s. att de olika parterna skulle ha samma syn på vad kontraktet innehåller 
(Rousseau, 1990):”Two parties to a relationship, such as an employee and employer, may 
each hold different beliefs regarding the existence and terms of a psychological 
contract…Mutuality is not a requisite condition.” (sid 391).  
 
Centralt för Rousseau är att någon form av löften måste vara givna eller att ena parten (i 
Rousseaus definition, den anställda) uppfattat att ett löfte givits. Dessa löften måste inte vara 
explicita utan kan mycket väl bara existera i den anställdes föreställningsvärld. En 
föreställning om ett givet löfte uppkommer genom arbetstagarens erfarenhet av 
organisationens beteende. Så kan t.ex. en arbetstagare som observerar att en arbetsgivare ger 
löneförhöjning åt personer som går en viss kurs tolka detta som ett löfte om att denne också 
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kommer att få löneförhöjning om han eller hon går samma kurs. För Rousseau måste det 
också handla om någon form av utbyte (Rousseau, 1990): “Promises of future behavior (in 
this case on the part of the employer) typically are contingent on some reciprocal action by 
the employee.” (sid 390). Senare forskning bygger i hög utsträckning på denna 
konceptualisering av Rousseaus teorier (Conway & Briner, 2005). 

 
Med Rousseaus syn på det psykologiska kontraktet kommer begreppet bort från teorier 
baserade på behov som den drivande orsaken bakom föreställningarna man har gentemot en 
organisation. Rousseau betonar snarare att individens föreställningar formas av dennes 
uppfattning om hur eget och organisationens agerande påverkar varandra. Föreställningarna 
blir då baserade på erfarenheten av hur saker och ting brukar gå till snarare än komna av hur 
det borde vara. Med den synen på det psykologiska kontraktet blev också begreppet lättare 
att operationalisera och mäta genom enkäter (Conway & Briner, 2005).  
 
Distinktionen mellan ett upplevt löfte och förpliktelser är för Rousseau (1990) central. 
Erfarenheter från tidigare anställningar är inte relevanta för det psykologiska kontraktet 
(Conway & Briner, 2005). Morrison och Robinson (1997) uttrycker det så här: “If a 
perceived obligation is not accompanied by the belief that a promise has been conveyed (e.g 
if the perceived obligation is based solely on past experience in other employment 
relationships), then it falls outside of the psychological contract.” (s. 228).  
 
Utformningen av det psykologiska kontraktet är en pågående process. Schein (Conway & 
Briner, 2005) menar att det är pågående i bemärkelsen att det är ständigt närvarande och 
utvecklas genom ömsesidiga förhandlingar och omförhandlingar. Rousseau (1990) pekar på 
samma sak men uttrycker det som att de olika parterna hela tiden befinner sig i en cykel där 
de uppfyller varandras löften till varandra. 
 
Det psykologiska kontraktet existerar mellan en individ och en organisation. Guest (1998) 
påpekar att det finns ett problem i vad som menas med organisationen i det här fallet. Är det 
den chef man har eller andra personer från organisationen man möter? Han kallar detta för 
agentproblemet. Rousseau (1990) och andra har försökt lösa detta problem genom att 
definiera det psykologiska kontraktet som den anställdes uppfattningar. Enligt detta sätt att se 
det psykologiska kontraktet är det en intraindividuell företeelse som bara existerar som en 
mental modell hos den anställde. Hon menar att organisationer inte kan ha föreställningar och 
uppfattningar utan detta gäller endast för personer. Dock kan chefer och arbetsledare ha 
sådana psykologiska kontrakt både gentemot sina underställda och mot organisationen som 
även de jobbar för. Gör man så, menar Guest, handlar det inte längre om en 
överenskommelse mellan två parter vilket innebär att man rör sig bort från begreppet 
kontrakt. Guest menar (1998) att vilken metafor man använder är viktigt för hur begreppet 
sedan används. Därför är det, enligt Guest, problematiskt när man ursprungligen använder sig 
av kontraktsmetaforen för att sedan röra sig bort ifrån den. Trots alla invändningar menar 
Guest, likväl, att det är relevant att använda begreppet psykologiskt kontrakt. Han menar att 
individualiseringen av anställdas relation med arbetsgivare och den maktobalans som 
existerar mellan dessa parter kräver ett nytt språk. Det psykologiska kontraktet är en fruktbar 
ram att utveckla detta nya språk inom. 
 
I de nämnda definitionerna av det psykologiska kontraktet tar man inte hänsyn till tillståndet i 
det psykologiska kontraktet (state of contract). Med det psykologiska kontraktets tillstånd 
menar vi arbetstagarnas uppfattning om organisationen som pålitlig och rättvis. Vi tänker oss 
att i ett fungerande psykologiskt kontrakt är state of contract en viktig del. Även Guest (2004) 
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har liknande tankar. Guest & Conway (Guest, 2004) menar att state betecknar “whether the 
promises and obligations have been met, whether they are fair and their implications for trust” 
(s. 549).  
 
Schalk och Roe (2007) utgår från Rousseaus definition av det psykologiska kontraktet; det 
psykologiska kontraktet uppstår genom att anställda känner att de måste bidra med vissa 
saker i utbyte mot förmåner av olika slag. Rousseau menar att det psykologiska kontraktet 
utgörs av upplevda åtaganden, perceived obligations, till skillnad från förväntningar, 
expectations. Schalk och Roe menar också att relationen mellan det psykologiska kontraktet 
och det band man upplever till organisationen eller det åtagande man upplever gentemot 
organisationen (organizational commitment) är central. De utgår från att existensen av ett 
psykologiskt kontrakt betyder att individen har ett visst band eller åtagande (commitment) till 
organisationen. Detta åtagande är, menar Schalk och Roe (2007) affektivt och innefattar en 
beredskap att agera för organisationens bästa.  
 
Organizational Commitment 
Begreppet organizational commitment, syftar ursprungligen på en persons känslomässiga 
reaktioner på olika aspekter hos dennes arbetsgivare (Meyer et al, 2002). Commitment 
handlar om känslor av anknytning till de mål och värderingar som gäller inom en 
organisation. Men också arbetstagarens roll i relation till dessa mål och värderingar och 
anknytningen till organisationen för dennes egen skull snarare än bara det band som lön och 
andra liknande förmåner skapar (Cook & Wall, 1980).  
 
Tidigare skiljde man på två olika former av commitment (Meyer & Allen, 1984). En 
utvecklad av Porter och dennes medarbetare (Porter et al, 1974) och en utvecklad av Becker 
(Conway & Briner, 2005). Enligt Porter är commitment (Porter et al 1974); ”the strength of 
an individual’s identification with an involvement in a particular organization.” (sid 604). 
Becker (Conway & Briner, 2005) beskrev commitment som en tendens att engagera sig i 
organisationen p.g.a. den upplevda kostnaden av något annat. Meyer & Allen (1984) kallade 
dessa varianter för affective commitment respektive continuance commitment. Dessa begrepp 
kallas också attitudinal commitment och calculative commitment (Meyer et al, 2002). 
Attitudinal/affective commitment rör känslor gentemot en organisation medan 
continuance/calculative commitment utgår från social exchange theory och innebär ett slags 
övervägande av individen huruvida det är lönande att fortsätta vara en del av organisationen.  
 
Meyer et al (1990) la senare till en tredje komponent i organizational commitment vilken 
visar på individens upplevda skyldighet att stanna kvar inom organisationen; Normative 
commitment. Samtidigt visar Meyer et al (2002) att normativ commitment och affektiv 
commitment korrelerar starkt med varandra och i viss mån påverkar utfallsmått på liknande 
sätt. Den viktigaste skillnaden i dimensionerna i commitmentbegreppet ligger således mellan 
commitment på grund av kostnad för att lämna organisationen och commitment på grund av 
att man vill vara kvar. Meyer et al (2002) visar också att affektiv commitment har starkast 
påverkan på arbetsprestation av de olika dimensionerna i commitmentbegreppet.  
 
Att känna att man stannar kvar i en organisation för att man vill eller har positiva 
känslomässiga band till en organisation borde rimligtvis ha en positiv påverkan på viktiga 
beteenden i arbetet. Det är alltså rimligt att förvänta sig att affektiv commitment påverkar 
beteenden som t.ex. motivation, prestation, frånvaro, personalomsättning och viljan att byta 
arbete. Det är vidare rimligt att tänka sig att viljan att vara kvar i en organisation också 
påverkar humör positivt och irritation negativt. Meyer et al (2002) visar i en metaanalys att 
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affektiv commitment bland annat minskar stress, personalomsättning och frånvaro från arbetet 
samt ökar prestation. Meyer et al visar också (1991) att affektiv commitment har positiva 
samband med självskattad prestation och motivation.  
 
Conway och Briner tar upp (2005) att mycket av den forskning som gjorts om det 
psykologiska kontraktet handlar om vad som händer när det bryts. För närvarande finns det 
mindre empiri för hur det psykologiska kontraktet verkar när det inte är brutet. Det 
psykologiska kontraktet är hela tiden närvarande men det uppmärksammas endast vid 
speciella tillfällen (Schalk & Roe 2007). Det betyder att man, enligt Rousseau, kan se det 
som en mental modell som ger individen hjälp att förutse och tolka olika händelser (Conway 
& Briner, 2005). Conway och Briner (2005) menar att det psykologiska kontraktet påverkar 
commitment. Så länge inte det psykologiska kontraktet bryts, byggs commitment mot en 
organisation gradvis upp.  
 
Förändringar som påverkar det psykologiska kontraktet har implikationer för commitment 
och därmed arbetstagarnas beteende. Existensen av ett psykologiskt kontrakt implicerar att 
arbetstagaren också har någon form av commitment gentemot organisationen (Schalk & Roe, 
2007). Arbetstagaren utvärderar sitt psykologiska kontrakt genom att jämföra det mot vad 
organisationen ger denne. När denna jämförelse upplevs som positiv stärks arbetstagarens 
band till organisationen (Meyer et al, 1990). När arbetstagarna inte anser att organisationen 
uppfyllt sina åtaganden gentemot dem är de å andra sidan mindre benägna att ta på sig 
extrauppgifter (Lewis-McLear & Taylor, 1997; Robinson & Morrison, 1995; Robinson, 
Kraatz & Rousseau, 1994) 
 
Sturges et al (2005) argumenterar för att känslomässiga band (commitment) med en 
organisation fungerar som en mediator mellan uppfyllelse av det psykologiska kontraktet och 
positiva och negativa beteenden. Detta betyder att om det psykologiska kontraktet är uppfyllt 
skapar det i sin tur ett känslomässigt band till organisationen vilket vidare påverkar anställdas 
beteenden i positiv riktning.  
 
Guest (2004) argumenterar för att relationerna mellan det psykologiska kontraktet, state of 
contract, commitment och utfallsmått ser ut enligt följande (se figur 1): 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
Figur 1: Relationerna mellan psykologiskt kontrakt, state, commitment och utfallsmått. Guest 
tänker sig att kontraktuppfyllelse och rättvist bemötande ökar tilltron (tilliten) till en 
organisation och att detta ger flera konsekvenser. Dels skapar en ökad tillit en direkt effekt på 
beteende dels en indirekt effekt som går via attitydpåverkan som t.ex. commitment.  
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Motivation 
Stress 
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Syfte 
Vårt syfte är att undersöka om commitment kan ses som en medierande faktor mellan det 
psykologiska kontraktet och utfallsmåtten humör, irritation, självskattad arbetsprestation och 
intention to quit.  
 
Våra hypoteser är: 

Hypotes 1 (se figur 2): Det finns ett samband mellan det psykologiska kontraktet (mätt 
som kontraktinnehåll, kontraktuppfyllelse samt state of contract) och utfallsmåtten 
(irritation, humör, självskattad arbetsprestation och intention to quit). 

 
Hypotes 2 (se figur 2): Det finns ett samband mellan commitment och utfallsmåtten 
(irritation, humör, självskattad arbetsprestation och intention to quit). 

 
Hypotes 3 (se figur 2): Det finns ett samband mellan det psykologiska kontraktet (enligt 
H1) och commitment.  
 
Hypotes 4 (se figur 2 och 3): Relationen mellan det psykologiska kontraktet och 
utfallsmåtten medieras av commitment.  

 
Vi tänker oss att det ser ut så här för våra hypoteser (se figur 2): 

 
 
 
 

 
 
 

 
 
Figur 2. Modell för sambanden mellan variablerna. Uppfyllelse av det psykologiska 
kontraktet visar effekter på utfallsmåtten. Vi antar att dessa effekter går via commitment.  
 
 
 
Och så här vid full mediering (se figur 3): 
 
 
 
 

 
Figur 3. Modell för fullständig mediering. Detta innebär att det psykologiska kontraktet 
verkar på commitment som sedan påverkar utfallsmåtten.   
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Metod 
I denna kvantitativa enkätstudie ingår data insamlade i ett större EU-projekt. Projektet heter 
PSYCONES och har utförts i sex europeiska länder samt Israel. Projektets syfte var att 
undersöka hur förändrade anställningsrelationer och olika typer av anställningskontrakt 
påverkar välbefinnandet för enskilda anställda inom organisationer de arbetar för. Detta syfte 
kom att i hög grad påverka design och genomförande (Isaksson, 2005). Vår frågeställning i 
denna uppsats har ett annat fokus och relaterar inte till olika typer av anställningskontrakt.  

Undersökningsdeltagare 
Material samlades in från tre sektorer: utbildning, detaljhandel och livsmedelsindustri. Dessa 
sektorer valdes ut dels på grund av att de genomgått stora förändringar och dels för att de 
fanns representerade i alla länder där material samlades in. I var och en av sektorerna ingick 
minst sju företag/organisationer från varje land. I denna studie har endast data från svenska 
arbetstagare ingått.  
 
Undersökningsdeltagarna i de tre sektorerna såg ut som följer:  
 

1. Utbildning. 32 skolor kontaktades. Kommunala såväl som privata samt studieförbund. 
Nio arbetsplatser deltog i studien och inkluderade all undervisande personal som 
direkt arbetar med barn eller vuxna. Antalet svarande blev totalt 292. Andelen kvinnor 
var 69%. Medelåldern var 45 år.  

2. Livsmedelsindustri. 45 företag kontaktades. Sju företag deltog, flera inom 
mejeriproduktion, en köttproducent och ett storbageri. Deltagare i studien var arbetare 
och annan personal direkt involverad i produktionen. Antalet deltagare var 259. 
Andelen kvinnor var 36%. Medelåldern var 33 år.  

3. Handel. 35 varuhus och biografer kontaktades. Tolv företag deltog, flertalet var 
varuhus och stora matvarubutiker samt två biografer. Antalet svarande var 217.  
Andelen kvinnor var 58%. Medelåldern var 31 år.  

Bortfall 
Det ursprungliga syftet med projektet (PSYCONES) var att få med företag som använde olika 
typer av anställningskontrakt. Dessutom ville man få med så många tillfälligt anställda som 
möjligt inom varje undersökt företag. Då urvalet gjordes med detta i åtanke blir det svårt att 
göra en meningsfull bortfallsanalys. Antalet tillfälligt anställda beror på många faktorer och 
varierar bland annat beroende på efterfrågan.  

Procedur 
Datainsamlingen skedde mellan oktober 2003 och november 2004. Företagen valdes via 
telefonkatalog, hemsida eller kontakter med fackliga företrädare. Företagen kontaktades oftast 
via telefon för att undersöka om det fanns intresse av att delta samt om fördelningen av 
tillsvidareanställda och tillfälligt anställda passade projektets upplägg. Enkäterna delades ut 
på arbetsplatsen av den lokale chefen eller av någon av forskarna. Svaren lämnades in till 
ansvarig chef på arbetsplatsen som sedan skickade den vidare till forskarna.  
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Variabler 
Faktorstrukturen i alla skalor utom kontraktinnehåll och kontraktuppfyllelse undersöktes med 
faktoranalyser. När skalorna inte bildade en entydig faktor togs de frågor bort som inte 
verkade tillhöra faktorn. Därefter undersöktes de igen med nya faktoranalyser och 
omarbetades tills de bestod av enskilda faktorer. Därpå gjordes en gemensam faktoranalys 
med alla frågor från alla skalorna, utom kontraktinnehåll och kontraktuppfyllelse, för att 
säkerställa att varje skala utgjorde en enskild faktor. Kontraktinnehåll är en dikotom variabel 
varför den inte lämpar sig för faktoranalys och kontraktuppfyllelse är beroende av hur 
respondenterna besvarat kontraktinnehåll varför även faktoranalys av denna variabel är 
missvisande. För mer om detta resonemang se nedan under ”Psykologiska kontrakt”. 
Variablernas inbördes korrelation undersöktes också.  
 

Psykologiskt kontrakt 
Psykologiskt kontrakt operationaliseras i enkätstudien med hjälp av ett summamått av 15 
frågor om arbetstagarens förväntningar och åtaganden som uppstår i en anställningsrelation, 
samt huruvida organisationen har hållit de löften som arbetstagaren uppfattar har getts 
(Isaksson, 2005). Respondenten får följande instruktion: ”Här följer en lista med några löften 
och åtagande som organisationer ibland gör till sina anställda. Ange för vart och ett av dem 
om du anser att ett sådant löfte har givits (antingen formellt eller informellt) i denna 
organisation

 

, samt i vilken utsträckning löftet har hållits. Har din organisation lovat eller 
åtagit sig att…”. Sedan får respondenten 15 påståenden att ta ställning till t.ex. ”Har din 
organisation lovat eller åtagit sig att erbjuda dig karriärmöjligheter?”. För varje fråga kunde 
svar anges huruvida respondenten uppfattade att något sådant löfte eller åtagande hade getts.  

Ansåg respondenten att det förelåg ett åtagande eller löfte besvarade man hur väl man ansåg 
att löftet/åtagandet var uppfyllt. Svaren varierade mellan ”1 = ja, men löftet har inte hållits 
alls” och ”5 = ja, löftet har hållits helt”. Antalet löften och åtaganden bildar variabeln 
kontraktinnehåll. Kontraktinnehåll är en dikotom skala där det för varje fråga endast anges 
huruvida ett löfte getts eller ej. Antalet löften som man uppfattar har givits summeras sedan 
varför värdet på kontraktinnehåll varierar mellan 0 och 15. Ett högt värde anger att 
respondenten uppfattar att fler löften och åtaganden givits av organisationen.  
 
Skalan kontraktuppfyllelse mäts genom att respondenterna anger i vilken utsträckning de 
anser att organisationen hållit sina löften och åtaganden. Varje fråga i kontraktuppfyllelse 
antar värden mellan ett till fem. Värdet på skalan kontraktuppfyllelse räknas fram genom att ta 
ett medelvärde av alla frågor i kontraktuppfyllelse där respondenten anser att ett löfte eller 
åtagande getts. Respondenten behöver alltså inte svara på alla frågor som ingår i 
kontraktuppfyllelse. Ett lågt värde anger att respondenten anser att löften och åtaganden inte 
uppfyllts och ett högt värde anger att respondenten anser att löften och åtaganden blivit 
uppfyllda. Skalorna för kontraktinnehåll och kontraktuppfyllelse utvecklades av 
forskningsteamet bakom enkätstudien.  
 
Både kontraktinnehåll och kontraktuppfyllelse är idiosynkratiska begrepp vilket gör att det 
blir svårt att prata om reliabilitet och faktorstrukturer för dessa skalor. Kontraktinnehåll kan 
endast anta värdena noll eller ett vilket gör reliabilitetstest och faktoranalys statistiskt 
tveksamma. I dessa skalor till skillnad från andra i undersökningen blir det svårt att skilja ut 
diskreta grupper för jämförande analys.  
 
För kontraktuppfyllelse och kontraktinnehåll där respondenten inte nödvändigtvis kommer att 
besvara alla frågor inom variabeln finns därför ett stort bortfall. Respondenten ska bara svara 
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på frågan när denna uppfattar att ett löfte eller åtagande har getts. Olika respondenter kommer 
att ha uppfattat olika många löften. Detta gör resultaten från faktoranalyser och 
reliabilitetstest, för dessa två variabler, svårtolkade. Det är möjligt att jämföra individers svar 
på kontraktinnehåll och kontraktuppfyllelse med hur de svarat på andra frågor i enkäten men 
det går inte att för dessa begrepp sålla ut grupper på samma sätt som man kan för andra skalor 
i enkäten. Som dessa två skalor/begrepp har operationaliserats i studien blir det därför 
statistiskt osäkert att genomföra reliabilitetstest och faktoranalys på skalorna/begreppen. Vi 
har därför valt att inte analysera dessa variabler utan använder dem som forskarna i 
PSYCONESprojektet använt dem.  
 

State of contract 
State of contract består av skalorna för fairness och trust, utvecklade av Guest och Conway 
(1998). Fairness mättes med fyra frågor t.ex.; ”Anser du att anställda i stort sett belönas på ett 
rättvist sätt för sina insatser i arbetet.”. Trust mättes med tre frågor t.ex. ”I vilken utsträckning 
litar du på att högsta ledningen ska bevaka de anställdas intressen”. Analyser av data visar att 
fairness och trust endast har en underliggande faktor och att frågorna inom skalorna starkt 
korrelerar med varandra och därför bäst representeras av en skala som innehåller alla sju 
frågor. Denna skala fick beteckningen state of contract. Skalan har en underliggande faktor 
och hög reliabilitet. Värdet på state of contract varierar mellan ett och fem, där ett betyder att 
respondenten uppfattar organisationen som orättvis och opålitlig och fem betyder att 
respondenten uppfattar organisationen som pålitlig och rättvis.  
 

Organizational Commitment 
Commitment operationaliseras med påståendena: ”Om jag anstränger mig i mitt arbete är det 
inte bara för mig själv utan också för organisationens skull”, ”Jag känner mig som en del av 
organisationen” och ”Jag är stolt över att kunna berätta för andra vem jag jobbar för”. Skalan 
utvecklades av Cook och Wall (1980). Enkätens ursprungliga femfrågeskala visade inte en 
entydig faktorstruktur och hade låg reliabilitet. Därför valde vi att använda tre frågor. Det är 
frågorna i den ursprungliga enkäten som vi anser bäst motsvarar affektiv commitment. Ett 
högt värde på commitment betyder att man känner ett starkt känslomässigt band till 
organisationen man verkar inom.  

Självskattad arbetsprestation 
Skalan är utvecklad av Abramis (1994). Självskattad arbetsprestation operationaliseras med 
frågor som: ”Här följer några frågor som rör den senaste arbetsveckan. Hur väl utförde du 
följande arbetsuppgifter enligt din egen bedömning?” Det man sedan skattar är t.ex. förmågan 
att fatta beslut eller att uppnå sina mål t.ex. ”Utföra arbetet utan misstag”. Den ursprungliga 
sexfrågeskalan fungerar adekvat och används därför i vår uppsats. Skalan kan anta värden 
mellan ett och fem där höga värden betecknar en bra självskattad prestation och låga värden 
en dålig sådan.  

Irritation 
Skalan för irritation utvecklades av Mohr (1986). Irritation operationaliseras med påståenden 
som: ”Hemma tänker jag ofta på svårigheterna på jobbet”. Svarsalternativen varierade mellan 
”1 = instämmer inte alls” och ”7 = instämmer helt och hållet”. Skalan kan anta värden mellan 
ett till sju där höga värden betecknar en stor irritation. De åtta frågorna som ingår har i våra 
faktoranalyser två underliggande faktorer. Möjligen representerar de två faktorerna olika typer 
av irritation, en generell och en arbetsrelaterad irritation. Vi valde att använda den av dessa 
faktorer som representeras av de fyra frågor som motsvarar en arbetsrelaterad irritation.  
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Intention to quit 
Skalan för intention to quit är en modifierad version av Price och Muellar (1992). Intention to 
quit operationaliseras med frågor som: ”Jag funderar på att sluta nuförtiden”. 
Svarsalternativen varierade mellan ”1 = instämmer inte alls” och ”5 = instämmer helt och 
hållet”. Skalan kan anta värden mellan ett till fem där höga värden betecknar en stark vilja att 
sluta sitt arbete. Den modifierade skalan fungerar bra, varför vi använt den i våra beräkningar.  

Humör 
Humör består ursprungligen av två skalor, båda utvecklade av Warr (1990) arbetsrelaterad 
ångest och arbetsrelaterad depression. Dessa operationaliserades med frågor som: ”Hur ofta 
har du känt på något av följande sätt inför ditt arbete under de senaste veckorna

 

?” Sedan 
frågar man efter saker som: Spänd, orolig och olycklig. I analyserna av vårt material 
fungerade varken arbetsrelaterad ångest eller arbetsrelaterad depression. Båda dessa hade två 
underliggande faktorer vardera. Vi valde därför att slå ihop dessa skalor till en skala, humör, 
och tog bort frågor som laddade lågt i faktorn. Skalan består i vår undersökning av en 
sexfrågeskala som mäter negativt humör. Höga värden på skalan betyder att respondenten 
uppgett mycket negativ affekt.  

Samtliga skalors, utom kontraktinnehåll och kontraktuppfyllelse, interna konsistens 
undersöktes genom att Cronbach’s alpha räknades ut för varje skala.  
 
Bakgrundsvariabler 
Vi valde att testa vår modell för bakgrundsvariablerna kön, ålder, utbildningsnivå och 
position. För att kunna göra databearbetningar på materialet dikotomiserades utbildningsnivå 
och position. Kön kodades 0=män och 1=kvinnor. Ålder är redan en kontinuerlig variabel och 
kan därför användas som den är. Utbildningsnivå delades upp i nivåerna 1= upp till och med 
gymnasieutbildning och 2= universitetsutbildning. Position delades upp så att 1=arbetare och 
lägre tjänstemän och 2= tjänstemän på mellannivå, högre tjänstemän och chefer.  
 

Databearbetning 
Efter att skalorna satts ihop testades hypoteser genom hierarkiska regressionsanalyser. Dessa 
använde Baron och Kennys modell för mediatoreffekter (Baron & Kenny, 1986). Nödvändiga 
kriterier för mediatoreffekter i denna uppsats är att det psykologiska kontraktet visar sig 
korrelera med utfallsmåtten (hypotes 1), att commitment visar sig korrelera med utfallsmåtten 
(hypotes 2), att det psykologiska kontraktet visar sig korrelera med commitment (hypotes 3) 
samt slutligen att det psykologiska kontraktet förklarar mindre av variansen i utfallsmåtten när 
commitment förs in i modellen. Analyserna genomfördes i flera steg: 
 

1.  Fyra regressionsanalyser med de olika variablerna för det psykologiska kontraktet 
(kontraktuppfyllelse, kontraktinnehåll och state of contract) som oberoende variabler 
och utfallsmåtten, vart och ett för sig (irritation, intention to quit, humör och 
självskattad arbetsprestation) som beroende variabel. 

2.  En regressionsanalys med kontraktuppfyllelse, kontraktinnehåll och state of contract 
som oberoende variabler och commitment som beroende variabel. 

3. Fyra Regressionsanalyser med commitment som oberoende variabel och utfallsmåtten 
(irritation, intention to quit, humör och självskattad arbetsprestation), vart och ett för 
sig som beroende variabel. 

4. Fyra regressionsanalyser med kontraktuppfyllelse, kontraktinnehåll, state och 
commitment som oberoende variabler och utfallsmåtten (irritation, intention to quit, 
humör och självskattad arbetsprestation), vart och ett för sig som beroende variabel. 
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I PSYCONES ingick data från sex olika länder. I denna uppsats ingår endast data som 
samlades in i Sverige. I alla analyser kontrollerades för bakgrundsfaktorerna kön, ålder, 
utbildningsnivå och position. Vid indikation på mediatoreffekt gjordes ett Sobeltest på 
resultatet. För detta användes den Sobelkalkylatorn som tillhandahålls av Preacher och 
Leonardelli (se referenslista).  
 

Resultat 
Skalorna analyserades var och en för sig genom faktoranalyser. För att öka den interna 
konsistensen omarbetades vissa av skalorna genom att frågor som laddade lågt (<0.4) i sin 
faktor togs bort. De ingående enkätsvarens faktorladdningar var, efter omarbetning, i samtliga 
fall acceptabla.  
 
Faktorstrukturen i studien undersöktes genom att samtliga enkätsvar i de omarbetade skalorna 
analyserades i en gemensam faktoranalys. Analysen visade att de olika skalorna utgör 
acceptabelt distinkta faktorer.  
 
Interkorrelationer mellan de åtta skalorna samt bakgrundsvariablerna och medelvärden, 
standardavvikelser och intern konsistens mätt med Cronbach´s α för de olika delskalorna 
redovisas i tabell 1a och 1b. Den interna konsistensen var god i samtliga fall utom 
commitment som var i lägsta laget. Korrelationerna varierade från mycket svaga till 
medelstarka. 
 
Regressionsanalyser 
För att testa modellen gjordes multipla hierarkiska regressionsanalyser på skalorna.  I samtliga 
analyser kontrollerades för bakgrundsvariablerna, kön, ålder, position och utbildning. Först 
analyserades sambandet mellan de olika skalorna för det psykologiska kontraktets 
(kontraktuppfyllelse, state och kontraktinnehåll) och utfallsmåtten (självskattad 
arbetsprestation, irritation, intention to quit & humör). Därefter analyserades sambanden 
mellan skalorna för det psykologiska kontraktet och commitment och slutligen mellan 
commitment mot utfallsmåtten. Resultaten redovisas i tabell 2a. Irritation visade sig sakna 
signifikant samband med commitment. Då ett av kriterierna för mediering är att det ska finnas 
ett sådant signifikant samband, plockades irritation bort från vidare analyser. Kontraktinnehåll 
visade sig sakna signifikant samband med utfallsmåtten intention to quit, humör och 
självskattad arbetsprestation varför kontraktinnehåll också exkluderades i fortsatta analyser. 
Signifikanta samband hittades mellan kontraktuppfyllelse och intention to quit, mellan state 
och samtliga utfallsmått utom självskattad arbetsprestation. Commitment visade signifikanta 
samband med utfallsmåtten intention to quit, humör, och självskattad arbetsprestation. Samt 
med kontraktuppfyllelse, state och kontraktinnehåll.  
 
 



13 
 

 
 

 
Tabell 1a – Korrelationer mellan skalor och bakgrundsvariabler. 
 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

 1. Kontraktinnehåll 1            
2. Kontraktuppfyllelse 0.06 1           
3. State 0.37** 0.58** 1          
4. Commitment 0.31** 0.39** 0.55** 1         
5. Irritation 0.03 -0.16** -0.18** 0.03 1        
6. Humör 0.07 -0.25** -0.30** -0.21** 0.46** 1       
7.Självskattad 
arbetsprestation 0.14** 0.15** 0.15** 0.28** -0.00 -0.24** 1      

8.Intention to quit -0.21** -0.37** -0.49** -0.54** 0.11** 0.32*’ -0.33** 1     
9. Kön 0.02 -0.04 0.01 -0.03 -0.20** 0.01 0.09* 0.06 1    
10. Position 0.06 0.04 0.05 0.11** 0.10** -0.02 0.13** -0.07 -0.11** 1   
11. Utbildning -0.11* 0.07 -0.02 0.08* 0.14** 0.02 0.06 -0.07 -0.09* 0.07 1  
12. Ålder 0.15** 0.06 0.03 0.19** 0.06 -0.19** 0.19** -0.22*’ -0.12** 0.11* 0.19** 1 
 
Pearsons R        *p<0.05 **p<0.01 
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Tabell 1b – Skalornas Medelvärde, standardavvikelse och 
Cronbachs´s α. 
 M SD α 

 1. Kontraktinnehåll 8.2 4.8 - 
2. Kontraktuppfyllelse 3.4 0.85 - 
3. State 2.9 0.81 0.87 
4. Commitment 3.4 0.80 0.68 
5. Irritation 3.1 1.4 0.85 
6. Humör 2.3 0.73 0.86 
7.Självskattad 
arbetsprestation 4.0 0.56 0.79 

8. Intention to quit 2.3 0.93 0.84 
12. Ålder 37 13  
 
 
För att undersöka mediatoreffekter gjordes sedan hierarkiska regressionsanalyser med de 
olika skalorna för det psykologiska kontraktet och commitment som oberoende variabler samt 
utfallsmåtten som beroende variabler. Bakgrundsvariablerna var även här med i alla 
beräkningar. Resultaten redovisas i tabell 2b. En mediatoreffekt anses föreligga då β -värdet 
för det psykologiska kontraktet sjunker när commitment förs in i modellen. Så var fallet i 
samtliga analyser utom kontraktuppfyllelse till humör. För att säkerställa dessa resultat 
gjordes ett Sobeltest på de funna mediatoreffeketerna vilket redovisas i tabell 3. Sobeltesten 
visade att commitment inte visade en signifikant mediatoreffekt mellan kontraktuppfyllelse 
och självskattad arbetsprestation och inte heller mellan state och självskattad arbetsprestation. 
Commitment visade dock signifikant effekt som mediator mellan kontraktuppfyllelse och 
intention to quit, mellan State och intention to quit samt mellan state och humör.  
 
Hypotes ett 
Enligt hypotes ett väntade vi oss ett samband mellan det psykologiska kontraktet (mätt som 
kontraktinnehåll, kontraktuppfyllelse samt state of contract) och utfallsmåtten (irritation, 
humör, självskattad arbetsprestation och intention to quit). Analyserna visade att hypotes ett 
höll i fem fall. Kontraktuppfyllelse predicerade intention to quit. Kontraktinnehåll predicerade 
irritation och state predicerade irritation, humör och intention to quit.  
 
Hypotes två 
Enligt hypotes två väntade vi oss ett samband mellan commitment och utfallsmåtten 
(irritation, humör, självskattad arbetsprestation och intention to quit). Analyserna visade här 
generellt stöd för hypotes två. Commitment predicerade signifikant utfallsmåtten intention to 
quit, irritation och humör. Commitment visade sig inte kunna predicera irritation varför 
hypotes två inte höll i det fallet. 
 
Hypotes tre 
Enligt hypotes tre väntade vi oss ett samband mellan det psykologiska kontraktet (enligt H1) 
och commitment. Analyserna visade att hypotes tre håller. Kontraktinnehåll, 
kontraktuppfyllelse och state visade sig, samtliga, predicera commitment signifikant. 
 
Hypotes fyra 
Enligt hypotes fyra väntade vi oss en relation mellan det psykologiska kontraktet och 
utfallsmåtten medieras av commitment. Här visade regressionsanalyser och Sobeltest att 
hypotes fyra stöddes i tre fall; commitment visade sig fungera som en mediator mellan 
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kontraktuppfyllelse och intention to quit samt mellan state och utfallsmåtten intention to quit 
och humör. 
 
Tabell 2a - Hypotes 1, 2 och 3 

 Irritation Humör Självskattad 
arbetsprestation Intention to quit Commitment 

 Kontraktinnehål
l 0.11** 0.10 0.06 -0.03 0.17** 

Kontraktuppfyll
else -0.08         -0.08 0.09 -0.13** 0.14** 

State -0.18** -0.29** 0.08 -0.39** 0.40** 
Commitment 0.00 -0.20** 0.25** -0.52** - 
Kön -0.19** -0.01 -0.06 0.05 -0.02 
Position 0.09* 0.01 0.11** -0.02 0.06 
Utbildning 0.13** 0.08* 0.02 -0.03 0.09** 
Ålder -0.02 -0.21** 0.17** -0.20** 0.13** 
      
R 0.12 2 0.15 0.09 0.29 0.38 
ΔR 0.11 2 0.14 0.08 0.29 0.37 
F 12.81 17.40 9.22 40.27 58.83 
 
β-värden *p<0.05 **p<0.01 
 
 
Tabell 2b - Mediatoreffekter 

 
Humör 
Steg1 

Humör  
Steg2 

Intention to quit 
Steg 1 

Intention to quit 
Steg 2 

Kontraktuppfyllelse -0.08 -0.10* -0.13** -0.08* 
State -0.29** -0.23** -0.39** -0.23** 
Commitment  -0.04  -0.37** 
Kön -0.01 -0.01 0.05 0.04 
Position 0.01 0.02 -0.02 0.01 
Utbildning 0.08* 0.07 -0.03 -0.01 
Ålder -0.21** -0.20** -0.20** -0.15** 
     
R 0.15 2 0.14 0.29 0.38 
ΔR 0.14 2 0.14 0.29 0.37 
F 17.40 16.40 40.27 59.43 
 
β-värden *p<0.05 **p<0.01 
 
 
Tabell 3 – Sobeltest för olika modellerna 
Modell F (z)    
State och humör -4,85***    
State och intention 
to quit 

-8,70***    

Kontraktuppfyllelse 
och intention to quit 

-3,75***    

 
Z-värden ***p<0.001 

 

 
Sammanfattningsvis visade resultaten visst stöd för att det psykologiska kontraktet via ökat 
engagemang påverkar humör och önskan att sluta på en arbetsplats.  
 



16 
 

 
 

Diskussion 
 
Vårt syfte var att undersöka hur det psykologiska kontraktet verkar. Vår frågeställning har 
därför varit; kan commitment ses som en medierande faktor mellan det psykologiska 
kontraktet och olika effekter som prestation, önskan om att sluta på sin arbetsplats mm.  
 
Hypotes ett 
Hypotes ett, det psykologiska kontraktet predicerar utfallsmåtten, fick delvis stöd. Här såg vi 
en tydlig skillnad på det psykologiska kontraktets förmåga att predicera utfallen. Nedan 
diskuterar vi de olika variablerna för det psykologiska kontraktet (kontraktinnehåll, 
kontraktuppfyllelse och state of contract) och deras relation till utfallsmåtten (irritation, 
intention to quit, humör och självskattad arbetsprestation). Kontraktinnehåll visade sig inte 
kunna predicera något annat utfallsmått än irritation. Det verkar således som att det spelar 
mindre roll hur mycket eller lite arbetstagaren har blivit lovad. Dessutom mäter 
kontraktinnehåll bara några specifika löften och det är inte otänkbart att just de ansågs 
irrelevanta av arbetstagaren men att vi hade fått andra resultat med andra löften. Herriot et al 
(1997) tar t.ex. upp att de mest frekventa löftena som arbetstagare anser sig ha fått ändå bara 
lyckas fånga mellan 4%-15% av löften som ges till arbetstagare.  
 
Kontraktuppfyllelse predicerade endast intention to quit. Något förvånande lyckades vi inte 
visa något samband med självskattad prestation trots att detta är ett väldokumenterat fynd att 
brott mot det psykologiska kontraktet predicerar sådana saker som frånvaro och sämre utfört 
arbete (Robinson, 1996 och Robinson et al, 1994). Resonemanget från stycket ovan kan vara 
relevant även här då skalan kontraktuppfyllelse styrs av kontraktinnehåll. Mer konsistent med 
tidigare forskning (ibid.) fann vi dock att hypotes ett fick stöd vad gäller intention to quit som 
visade tydliga negativa korrelationer med kontraktuppfyllelse.  
 
State of contract predicerade allt utom självskattad arbetsprestation och med förhållandevis 
starka korrelationer. Vi anser att denna skala är den mest diffusa men att det gör att den fångar 
upp bredare fenomen än de två andra skalorna för det psykologiska kontraktet. State of 
contract är ett mindre vanligt begrepp. Guest (2004) för ett resonemang kring att det bör 
förhålla sig på detta sätt (se figur 1). Därför är det intressant att vi kan bekräfta att det verkar 
förhålla sig så.  
 
Hypotes två 
Hypotes två, commitment predicerar utfallsmåtten, fick också delvis stöd. Commitment 
predicerade tydligt intention to quit. Detta resultat var väl det mest väntade då intention to 
quit a priori kan ses som lågt engagemang. Tidigare forskning visar också samma sak. T.ex. 
(Jaros, 1997 & Meyer et al, 2002). Commitment visade sig kunna predicera självskattad 
arbetsprestation vilket också ligger i linje med tidigare forskning som Meyer et al (2002). 
Korrelationen i denna studie var starkare än den Meyer et al fann.  
 
Commitment kunde också predicera humör. Här tycker vi det är svårast att avgöra vad som är 
vad. Det är mycket rimligt att anta att personer som mår bra också kan engagera sig mer 
samtidigt som det omvända också verkar rimligt. Humör är en skala vi satt ihop och vi har 
inte hittat forskning som kopplat det till commitment. Commitment visade sig inte kunna 
predicera irritation. Detta var ett överraskande fynd. Meyer et al (2002) finner ett samband 
mellan stress och commitment. Irritation torde vara en komponent i stress varför sambandet 
borde gälla även irritation.  
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Hypotes tre 
För hypotes tre, det psykologiska kontraktet predicerar commitment, fann vi fullt stöd. Vi 
kunde i samtliga fall visa att våra olika mått på det psykologiska kontraktet predicerar 
commitment vilket stämmer väl överens med tidigare forskning (Raja et al, 2004). Här ser vi 
dock vissa skillnader. State har betydligt högre korrelation med commitment än med de andra 
skalorna. Detta blir helt rimligt om man, som vi, tänker att state är en form av ickeprecist 
psykologiskt kontrakt medan de andra två mäter snävare delar av kontraktet. Man kan också 
tänka sig att state fungerar som en mediator mellan det psykologiska kontraktet och 
commitment. Ett uppfyllt psykologiskt kontrakt predicerar state som i sin tur predicerar 
commitment vilken i sin tur predicerar positiva arbetstagarbeteenden. Detta förhållande skulle 
kunna förklara varför state har en starkare korrelation med commitment än vad 
kontraktinnehåll och kontraktuppfyllelse har.  
 
Hypotes fyra 
Den, för oss, viktiga hypotes fyra, commitment fungerar som mediatior, kunde vi endast delvis 
hitta stöd för. Framför allt för att kontraktinnehåll och irritation inte följde med till det här 
steget. Commitment visade sig mediera effekten mellan state och intention to quit och humör 
samt mellan kontraktuppfyllelse och intention to quit. Minst överraskande tycker vi det var 
med state och intention to quit där vi sett alla leden i tidigare forskning (t.ex. Jaros, 1997; 
Guest 2004 & Meyer et al, 2002) även om de inte ställts upp i en mediatormodell. Intention to 
quit eller turnover intentions och liknande är vanliga utfallsmått inom forskningen på både det 
psykologiska kontraktet (t.ex. Tekleab & Taylor, 2003) och commitment (t.ex. Meyer et al 
2002). Länken mellan det psykologiska kontraktet och commitment och intention to quit är 
väletablerad.  
 
Begränsningar i studien 
PSYCONESenkäten var ursprungligen designad för att undersöka hur förändrade 
anställningsrelationer och olika typer av anställningskontrakt påverkar arbetstagare. Vi har 
använt datan från studien i annat syfte. Vissa av bristerna i vår studie kan bero på detta. De 
flesta skalorna med undantag för commitment har en hög intern konsistens. Variabeln 
commitment är dock central för vår studie och det är därför olyckligt att skalan inte uppnår en 
högre intern konsistens. Detta skapar förstås en osäkerhet vad gäller resultaten. Bättre resultat 
och högre tillförlitlighet kan uppnås genom att konstruera en enkät med en bättre skala för 
commitment. Vissa av sambanden i vår studie var svaga och med en bättre commitmentskala 
kanske de hade varit starkare. Samtidigt kunde vi visa på signifikanta korrelationer i flera fall. 
Dessa ligger också, som ovan redovisats, i linje med tidigare forskning.  
 
I vår studie analyserar vi tvärsnittsdata. Det är då svårt att säga att det psykologiska kontraktet 
leder till commitment som i sin tur påverkar utfallsmåtten. I flera fall är det inte otroligt att 
tänka sig även en omvänd kausalitet. Man kan tänka sig en person med lågt humör vars humör 
påverkar hur denne svarar på allt från självskattad prestation, givna löften, engagemang etc. 
Vi tror trots detta att det i sådana fall rör som kausalitet åt båda hållen. Humör är både orsak 
och verkan. Vi anser också att det är troligare att det psykologiska kontraktet orsakar 
commitment än tvärtom.   
 
Generaliserbarhet 
Generaliserbarheten i vår studie är något osäker. Projektets utformning med ovan nämnda 
fokus kan göra att generaliserbarheten blir lägre än annars. Vi känner inte till relevanta data 
om svarsfrekvens och bortfall då detta inte varit intressant att mäta såsom projektet varit 
utformat. Detta beror på projektets ursprungliga syfte och har varit bortom vår påverkan. Vi 
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har också bara data från Sverige vilket både är bra och dåligt. Bra eftersom det är ovanligt 
med svenska data och dåligt då det begränsar generaliserbarheten. Jämfört med viktiga 
tidigare studier som (Rousseau, 1990; Robinsson & Morrison, 1995; Robinsson et al, 1994) 
som ofta citeras är urvalet i vår studie både större och mer heterogent. Våra resultat stämmer 
också överens med den empiri vi har studerat t.ex. Sturges et al (2005) vilket tyder på god 
generaliserbarhet.  
 
Utfallsmåtten 
Vad gäller utfallsmåtten bör man fundera på huruvida de varit adekvata. Intention to quit 
kändes självklart att ha med som utfallsmått då det använts i så mycket annan forskning om 
det psykologiska kontraktet (t.ex. Robinson, 1996 och Robinson et al, 1994). Självskattad 
arbetsprestation valde vi för att vi framför allt var intresserade av att hitta ett samband där. 
Arbetsprestation är viktigt för arbetsgivaren och vi ville göra en studie som kunde ha praktiskt 
nytta. Såhär i efterhand är vi skeptiska till självskattad prestation bland annat därför att vi haft 
svårt att hitta några studier som visar samband mellan självskattad prestation och faktiskt 
prestation. Humör och irritation valde vi för att vi också ville ha hälsoliknande mått att 
analysera. Irritation gav nästan inga signifikanta utfall vilket kan bero på att den har låg 
validitet. Samtidigt tycker vi att irritation var en intressant variabel att analysera. Vid närmare 
studie av frågorna som ingår i irritation anser vi att skalan snarare mäter oro än irritation. Det 
verkar rimligt att oro inte är kopplat till commitment i samma grad som irritation.  
 
Operationalisering av det psykologiska kontraktet 
Vi har framför allt utgått från Rousseaus (1990) definition av det psykologiska kontraktet. 
Med hennes konceptualisering fick begreppet klarare konturer än det hade tidigare. I och med 
att det psykologiska kontraktet här enbart ses som arbetstagarens uppfattningar om givna 
löften blir det enklare att operationalisera och mäta. Vi slipper det agentproblem som Guest 
(1998) tar upp – vem är det som är organisationen och hur kan en organisation ha 
förväntningar och liknande? Förvisso så rör vi oss då från innebörden i ordet kontrakt men det 
anser vi inte vara särskilt viktigt för oss i den här studien. Metaforen håller ändå om man 
tänker sig att arbetstagaren upplever det som ett kontrakt. Vidare så kan man argumentera för 
att människor faktiskt ser en organisation som en individ. Flera forskare (Rousseau, 1989; 
Morrison & Robinson, 1997) talar om en process de kallar anthropomorphizing. Med det 
menas att man förmänskligar ickemänskliga objekt eller koncept. Arbetstagaren tänker sig att 
organisationen faktiskt beter sig och att detta beteende är summan av alla de beteenden som 
organisationens agenter (chefer, tjänstemän m fl.) gör gentemot arbetstagaren. Just för att det 
med Rousseaus definition, med fokus på arbetstagaren, blir lättare att operationalisera det 
psykologiska kontraktet har vi valt att utgå från denna.  
 
Psykologiska kontrakt, tillit, åtaganden och liknande saker som normalt betecknar 
mellanmänskliga fenomen är viktiga att titta på för att förklara och förstå människors 
ageranden i organisationer. Om arbetstagaren upplever organisationen som en individ i någon 
mån kommer denne också att ställa liknande krav på en organisation som man gör på en 
annan människa. De flesta av oss tar för givet att de saker som ryms i begreppet psykologiska 
kontrakt och commitment ingår i alla mellanmänskliga relationer. Det är dock inte lika 
självklart att arbetstagare har samma förväntningar och engagemang på den organisation de 
arbetar inom. Därför anser vi att det är viktigt att undersöka detta ämne.  
 
Vi tänker oss att arbetstagare har möjligheten att känna sig sedd, uppmuntrad, sviken och 
liknande av organisationen snarare än enbart av dess olika agenter. Det här är, tycker vi en 
viktig och central distinktion. Om arbetstagaren upplever att en organisation gör saker 
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gentemot denne så är det rimligt att anta att arbetstagaren också kommer att svara med 
beteenden riktade mot organisationen. Dessa kan t.ex. vara att jobba mer eller att säga upp sig. 
Sådana beteenden kan också förstås som en reaktion på ett mindre plan. Att arbetstagaren 
jobbar bättre för att dennes närmaste chef har betett sig på ett visst sätt eller säger upp sig för 
att han eller hon inte gillar sina arbetskamrater. Vi tycker dock att det finns stöd för tanken att 
även om fenomen på den nivån är viktiga så finns det något utöver det. Ett förhållande mellan 
individen och organisationen som är bredare än så. Kanske framför allt därför att det i en 
organisation händer väldigt mycket. Det är svårt att bena ut de olika individernas påverkan på 
varandra. När vi talar om det psykologiska kontraktet eller commitment gentemot 
organisationen och ser det som arbetstagarnas syn på organisationen som helhet får vi med 
alla de små, svårfångade interaktionerna som påverkar individerna.  
 
Tillit och rättvisa 
State utgör i vår studie en del av det psykologiska kontraktet. Det är dock inte självklart att 
det ska förhålla sig så. Vi har i vår studie velat undersöka fungerande psykologiska kontrakt. 
Tillit till motparten finns i botten av alla fungerande relationer så även ett fungerande 
psykologiskt kontrakt. Tillit påverkar hur parterna relaterar till varandra. Robinsson (1996) 
visar att tillit till en organisation minskar risken att arbetstagare kommer att uppfatta det 
psykologiska kontraktet som brutet. Samtidigt innehar state en något oklar roll i det 
psykologiska kontraktet och man kan tänka sig att det i viss mån operationaliserar liknande 
saker som affektiv commitment. I en modell (se figur 1) av Guest (2004) ses dock commitment 
som en mediator snarare än att det liknar state.  
 
Vi anser också att State mäter en del av det psykologiska kontraktet som man inte kommer åt 
med kontraktinnehåll eller kontraktuppfyllelse. Framför allt för att de skalorna mäter vissa 
specifika delar av kontraktet. Skalorna utgörs av 15 frågor som kommer från författarnas 
förförståelse av vad som är vikiga ingredienser i det psykologiska kontraktet. De blir då 
väldigt grova mått på kontraktet. Om begreppet ska syfta på hela relationen mellan 
arbetstagare och arbetsgivare kan 15 aspekter av det bli en ganska liten del även om de är väl 
valda. Det kan ju vara så att arbetstagaren upplever att denne fått flera andra löften som inte 
ingick i skalan. I så fall skulle vi helt missa dennes psykologiska kontrakt och dess verkan. 
Genom en skala som state of contract som är betydligt mer diffus, fångar man snarare upp en 
allmän inställning gentemot arbetsgivaren som kan ses just som summan av alla 
ingredienserna i det psykologiska kontraktet.  
 
Fortsatt forskning 
Vi tycker att det vore intressant att som fortsatt forskning göra om vår studie men med mer 
objektiva data som sjukfrånvaro, personalomsättning, faktiskt prestation mm som utfallsmått. 
Det vore också mycket intressant att se sådan forskning på individnivå. Kan man t.ex. genom 
att följa individer och deras föreställningar om givna löften predicera hur de kommer att agera 
inom sina organisationer? Våra korrelationer är trots allt i många fall ganska låga vilket gör 
att det är svårt att se den praktiska nyttan för t.ex. en HRchef av begreppet psykologiskt 
kontrakt. Men om man kunde utveckla en intervju baserad på konceptet kunde det kanske 
hjälpa organisationer att vara mer transparenta vilket torde minska risken för att de oavsiktligt 
bryter psykologiska kontrakt. Det vore också intressant att titta närmare på om organisationer 
kan påverkar arbetstagares commitment direkt genom särskilt riktade aktiviteter.  
 
Slutsatser 
Vi inledde med att resonera kring att organisationer har ett behov av att behålla och utveckla 
arbetskraft. I vår studie visar vi att en arbetstagares psykologiska kontrakt kan påverka dennes 
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känslomässiga band till en organisation. Detta känslomässiga band i sin tur påverkar 
arbetstagarbeteendena humör och intention to quit. Det betyder att företag sannolikt har stor 
nytta av att satsa på aktiviteter som stärker det psykologiska kontraktet och commitment hos 
deras anställda. Anställdas engagemang och lojalitet stärks genom att arbetsgivaren håller 
löften och beter sig rättvist. Eftersom det psykologiska kontraktet ändrar sig över tid kan 
arbetsgivare ha nytta av att kontinuerligt undersöka vilka implicita löften anställda upplever 
sig ha fått.  
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