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Undersökningen grundar sig på att det i Sverige inte har gjorts så många 
studier på om anställda upplever att arbetsgivaren brutit mot det 
psykologiska kontraktet när en omorganisation har genomförts. Om 
anställda upplever brott mot det psykologiska kontraktet har visat sig vara 
en viktig faktor att undersöka för att förstå hur förändringar på 
arbetsplatsen påverkar de anställdas känslor, attityder och beteende. 
Föreliggande studie är baserad på enkätsvar från 63 personer som är 
anställda vid Solna tingsrätt. Resultatet från envägs oberoende 
variansanalyser och hierarkiska regressionsanalyser pekar mot att anställda 
som är berörda av en omorganisation upplever brott mot det psykologiska 
kontraktet samt att brott mot det psykologiska kontraktet och 
anställningsotrygghet är relaterat till lägre generell arbetstillfredsställelse 
och sämre psykisk hälsa. Studien visar vikten av att ledningen ger de 
anställda en möjlighet att utveckla ett nytt psykologiskt kontrakt som 
passar de nya anställningsförhållanden som en omorganisation medför. 
 

 
Organisationer idag har konfronteras med stora förändringar i sin omgivning (Schalk & 
Freese, 2000). Marknaden har internationaliserats, avregleringar har genomförts och ny teknik 
har introducerats (Furnham, 2005; Schalk & Freese, 2000). För att möta förändrade villkor 
och efterfrågan på marknaden har många organisationer omorganiserat sin verksamhet genom 
bland annat. minskning av personalstyrkan, försäljning av delar av verksamheten 
(outsourcing), sammanslagningar och företagsförvärv men även interna omorganisationer har 
genomförts (Cascio, 1995; Schalk & Freese, 2000). Forskning pekar mot att omorganisationer 
bland annat kan leda till att de anställda upplever anställningsotrygghet, lägre tillfredsställelse 
med arbetet, högre intention att säga upp sig, mindre engagemang i arbetet samt sämre fysisk 
och psykisk hälsa (Probst, 2003). Det psykologiska kontraktet har visat sig vara användbart 
för att förstå och kanske även kunna handskas med de förändringar som 
anställningsförhållandet har genomgått och som många anställda har fått uppleva (Arnold, 
1996; Herriot, Manning, & Kidd, 1997). Det har också visat sig att brott mot det psykologiska 
kontraktet är en av de viktigaste delarna att undersöka i det psykologiska kontraktet för att 
förstå hur förändringar på arbetsplatsen påverkar de anställdas känslor, attityder och beteende 
(Conway & Briner, 2005). I Sverige har det inte gjorts så mycket forskning på om anställda 
upplever att arbetsgivaren brutit mot det psykologiska kontraktet när en omorganisation har 
genomförts. Ytterligare forskning inom området kan ge bättre förståelse för hur 
omorganisationer påverkar de anställda. 

                                                            
1 Ett varmt tack till mina handledare Claudia Bernhard Oettel och Katharina Näswall samt till studiens deltagare. 
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Det psykologiska kontraktet 
Begreppet psykologiska kontrakt sägs vanligtvis härröra från Argyris (1960) som genom sin 
studie ville förstå de anställdas beteende i organisationer. Han visade att det fanns en 
informell kultur bland de anställda och tysta överenskommelser mellan organisationen och 
individen. I Sverige har Zetterberg et al. (1983) studerat ”det osynliga kontraktet” mellan 
arbetsgivare och arbetstagare. Dessa osynliga kontrakt, eller osynliga band, omfattade 
oskrivna överenskommelser som visade sig har stor betydelse för lojalitet och förtroende. 
Begreppet psykologiska kontakt är alltså inte nytt men det är först under slutet av 1980-talet 
som begreppet har fått en mer utbredd användning (Conway & Briner, 2005) avseende studier 
av anställningsförhållandet (Guest & Conway, 2002). Isaksson (2001) skriver att en av 
anledningarna till detta är att anställningsavtalet har förändrats genom att en förskjutning har 
skett mot att fler moment av anställningsavtalet har blivit individuellt anpassade. Ett 
anställningsavtal kan sägas bestå av två delar, en generell formaliserad del och en individuellt 
anpassad del. Isaksson (2001) skriver vidare att den generella formaliserade delen är reglerad 
i lagar och avtal och den individuellt anpassade delen kan omfatta både skrivna och oskrivna 
överenskommelser. Den oskrivna överenskommelsen kan vara muntliga löften och uttalanden 
eller kanske sådant som den anställde bara tar för givet (Isaksson et al., 2003a). Detta innebär 
att en större del av avtalet har blivit förhandlingsbart, exempelvis kan rättigheter och 
skyldigheter göras upp vid anställningsintervjuer och utvecklingssamtal samt att det påverkas 
av vad som händer i det dagliga samspelet på arbetsplatsen, vilket i sin tur har medfört att det 
psykologiska kontraktet har fått en större betydelse (Isaksson, 2001). 
 
Definitionen av psykologiska kontrakt har varierat något (Isaksson, 2001) och det finns ingen 
samstämmighet mellan forskare om vad det psykologiska kontraktet är (Anderson & Schalk, 
1998). Guest och Conway (1989) tar upp att de olika definitionerna har angett att det 
psykologiska kontraktet kan handla om upplevelser, förväntningar, övertygelser, löften och 
åtaganden. Den vanligaste definitionen (Rousseau, 1989) utgår från de anställdas perspektiv 
och avser deras upplevelser av arbetsgivarens löften och åtaganden i anställningsrelationen 
(Isaksson, Bernhard, & Gustafsson, 2003b), vilket är den definition som denna studie har 
utgått ifrån. De flesta forskare accepterar dock att det psykologiska kontraktet borde ses som 
en ömsesidig upplevelse av löften och åtaganden från både arbetstagare och arbetsgivare som 
ingår i ett anställningsförhållande (Guest & Conway, 2002). I föreliggande studie har endast 
de anställdas bedömning av arbetsgivarens löften och åtaganden beaktats då forskning har 
visat att brott mot det psykologiska kontraktet har större påverkan på anställda än på 
arbetsgivare (Robinson, Kraatz, & Rousseau, 1994). Robinson et al. (1994) skriver att en 
förklaring till detta kan vara att anställda upplever sig vara maktlösa när det gäller 
möjligheten att påverka arbetsgivarens beteende.  
 

Det psykologiska kontraktets innehåll 
Det psykologiska kontraktets innehåll det vill säga, vad parterna upplever att ömsesidiga 
löften och åtagande omfattar kan egentligen avse allt och inget och kan potentiellt sett bestå 
av en uppsjö av saker (Conway & Briner, 2005). Ett kontrakt uppstår när en av parterna 
upplever att ett löfte om ett ömsesidigt åtagande har givits. Det är upplevelsen av, eller tron 
om att ett ömsesidigt löfte och åtagande har givits, vilket kan innebära att parterna inte har 
samma uppfattning om kontraktets alla delar (Robinson & Rousseau, 1994). Kontraktet kan 
omfatta både skrivna, uttalade och outtalade åtaganden (Isaksson & Bellaagh, 2005). Enligt 
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en studie som Isaksson och Bellaagh (2005) utförde i tre olika branscher i Sverige 
(utbildningssektorn, livsmedelsindustri samt handel och försäljning) angav de anställda att de 
fem vanligaste löftena/åtagandena som de fått från sin arbetsgivare var att arbetsgivare skulle; 
erbjuda en säker och trygg arbetsmiljö, erbjuda en arbetsmiljö fri från våld och trakasserier, 
skapa en trevlig stämning på arbetsplatsen, erbjuda möjligheter att arbeta tillsammans på ett 
trevligt sätt och försäkra sig om att anställda behandlas rättvist av chefer och arbetsledare. De 
fem vanligaste löftena/åtagandena som de anställda givit var att: visa lojalitet med 
organisationen, vara en bra medlem i arbetsgruppen, komma i tid till arbetet, hjälpa andra 
med deras arbete, klara prestationskraven i sitt arbete och respektera organisationens regler 
och normer. Rousseaus (1989) forskning har visat att desto längre ett anställningsförhållande 
varar och/eller desto mer parterna interagerar, med ömsesidigt utbyte av åtaganden, ju mer 
omfattande kan det psykologiska kontraktet bli. 
 
För att kunna handskas med den uppsjö av löften och åtaganden som det psykologiska 
kontraktet kan omfatta har forskarna kategoriserat innehållet i olika typer eller dimensioner 
(Conway & Briner, 2005). Tidigare nämndes att kontraktet kan delas upp i en generell 
formaliserad (standardiserad) del och en individuellt anpassad del. Den indelning som flest 
forskare har använt sig av är dock den mellan transaktionella respektive relationella kontrakt 
(Conway & Briner, 2005). Transaktionella kontrakt är mer specifika och avgränsade till sin 
natur (Robinson et al., 1994). Dessa kontrakt är ofta skrivna och avser en ekonomisk 
transaktion, exempelvis en viss ersättning för ett visst arbete (Conway & Briner, 2005). 
Rousseau (1990) skriver att de relationella kontrakten har ett längre perspektiv. De är 
socioemotionella och personliga, såväl som ekonomiska till sin natur samt att de bygger på 
rättvisa och tillit. Det relationella kontraktet kan exempelvis avse arbetstagarens engagemang 
i arbetet i utbyte mot anställningstrygghet.  
 

Brott mot det psykologiska kontraktet 
Ordet kontrakt har innebörden att det också kan brytas av någon av parterna (Isaksson & 
Bellaagh, 2005). Upplevelsen av att det psykologiska kontraktet har blivit brutet är ett 
subjektivt fenomen (Robinson & Wolfe Morrison, 2000) liksom det psykologiska kontraktet i 
sig är en subjektiv tolkning av ömsesidiga löften och åtaganden. Wolfe Morrison och 
Robinson (1997) skriver att upplevelsen av brott mot det psykologiska kontraktet kan uppstå 
när arbetsgivaren misslyckats med att utföra sin motprestation till den anställdes bidrag, på ett 
sätt som den anställde anser att de kommit överens om. Brott (breach) mot det psykologiska 
kontraktet handlar om att den anställde gör en utvärdering av i vilken utsträckning det 
psykologiska kontraktet har blivit uppfyllt av arbetsgivaren. Om utfallet av värderingen blir 
att kontraktet inte har blivit tillräckligt uppfyllt kan den anställde uppleva affekt (violation), så 
som ilska, besvikelse och känslan av att ha blivit lurad (Wolfe Morrison & Robinson, 1997).  
 
Det psykologiska kontraktet bygger på rättvisa och tillit (Rousseau, 1989). När den anställde 
upplever att arbetsgivaren misslyckats med att efterleva det psykologiska kontraktet det vill 
säga, när arbetsgivaren har brutit mot det psykologiska kontraktet, så innebär det inte bara att 
arbetsgivaren, enligt den anställde, misslyckats med att leva upp till den anställdes 
förväntningar avseende löneförmåner och belöningar. Det innebär också att den anställde 
upplever att arbetsgivaren misslyckats med att leva upp till mer generella antaganden som 
kopplas till en relation som bygger på förtroende, exempelvis respekt för den anställde som 
person, uppförandekoder och andra beteendemönster som associeras med en 
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anställningsrelation (Rousseau, 1989), vilket leder till att den anställde kan förlora tilliten till 
arbetsgivaren och känna sig sviken (Robinson & Rousseau, 1994). Robinson (1995) skrivet 
att det då också är troligt att den anställde förlorar tilliten till arbetsgivarens förmåga att 
uppfylla sina åtaganden i framtiden, vilket bland annat har med och göra att tillit har en så 
kallad negativ spiralkvalitet. Detta innebär att förminskad tillit ofta leder till ytterligare 
förminskning av tilliten. 
 
För att mäta värdering av brott mot det psykologiska kontraktet i föreliggande studie har ett 
mått använts som mäter övergripande värdering av brott mot det psykologiska kontraktet 
(breach). Forskning har visat att denna typ av mått på brott mot det psykologiska kontraktet är 
en bättre prediktor, än så kallade sammansatta mått (composite measures), för utfall på 
arbetsplatsen, så som arbetstillfredsställelse och intention att säga upp sig (Zhao, Wayne, 
Glibkowski, & Bravo, 2007). Sammansatta mått anger förslag på olika specifika löften och 
åtaganden som kontraktet kan innehålla och som respondenten får ta ställning till avseende 
om arbetsgivaren har givit ett sådant löfte samt i vilken utsträckning arbetsgivaren i sådana 
fall har hållit respektive löfte.  
 
För att mäta brott mot det psykologiska kontraktet i föreliggande studie har, förutom 
värdering av brott mot det psykologiska kontraktet (breach), även ett mått för affekt avseende 
brott mot det psykologiska kontraktet (violation) använts samt ett mått för rättvisa och tillit 
(fariness & trust). Dessa mått avser att mäta i vilken utsträckning de anställda upplever att 
organisationen/arbetsgivaren har brutit mot sina löften och åtaganden och i vilken 
utsträckning arbetstagare upplever anställningsförhållandet som rättvist samt i vilken 
utsträckning arbetstagare upplever att de kan lita på sin arbetsgivare (ledning, chefer). 
Rättvisa och tillit kan ses som grunden för att ett psykologiskt kontrakt ska kunna existera. 
Brott mot det psykologiska kontraktet och eventuellt upplevd affekt i samband med brott står 
för om organisationen/arbetsgivaren har brutit mot det psykologiska kontraktet och i så fall i 
vilken utsträckning. 
 
Brott mot det psykologiska kontraktet och generell arbetstillfredsställelse 
Generell arbetstillfredsställelse är bland annat relaterat till tillfredsställelse med medarbetare 
och ledare samt möjlighet att utvecklas, vilket innebär att en förändring i dessa variabler kan 
påverka generell arbetstillfredsställelsen (Howard & Frink, 1996). Vid omorganisationer och 
förändringar på arbetsplatsen påverkas arbetsuppgifter, ansvar och befogenheter (Isaksson & 
Bellaagh, 2005), vilket kan påverka utvecklingsmöjligheter i organisationen och relationen till 
medarbetare och ledare (Howard & Frink, 1996). Omorganisationer kan uppfattas som mer 
positiva av anställda med högre befattningar, vilket kan bero på att de ofta är bättre 
informerade om förändringar och därmed bättre förberedda samt att de kan se 
utvecklingsmöjligheter i en omorganisation. Förändringar kan dock upplevas som ett brott 
mot det psykologiska kontraktet (Isaksson & Bellaagh, 2005). Det kan uppstå ett glapp mellan 
vad den anställde förväntat sig och vad hon erhåller och detta kan i sig vara en källa till 
missnöje (Robinson, 1995). Robinson (1995) skriver vidare att det ofta är viktiga aspekter av 
arbetet som arbetsgivaren misslyckats med att tillhandahålla, vilket innebär att den anställde 
förlorar en viktig källa till arbetstillfredsställelse. Det är dock framförallt när arbetsgivaren 
misslyckas med att uppfylla sina löften och åtaganden, det vill säga vid brott mot det 
psykologiska kontraktet, som det får störst effekt på den anställdes attityd till 
anställningsförhållandet (Robinson, 1995). Ett exempel på detta är att om en anställd har 
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förväntat sig att få en marknadsmässig lön i utbyte mot att hon arbetar hårt, men inte får det, 
blir hon besviken. Om den anställde däremot har blivit lovad marknadsmässig lön i utbyte 
mot att hon arbetar hårt och inte får det, känner hon sig felaktigt behandlad. Brutna löften 
undergräver förtroendet för arbetsgivaren och antas därför ha en större påverkan, än 
förväntningar som inte blivit uppfyllda (Robinson & Rousseau, 1994) 
 
Forskning tyder på att brott mot det psykologiska kontraktet medför att anställda får en mer 
negativ inställning till sin arbetsgivare och till sitt arbete (Robinson, 1995, 1996; Robinson & 
Rousseau, 1994). Effekter som Robinson (1995) påvisade var att det fanns ett negativt 
samband mellan brott mot det psykologiska kontraktet och arbetstillfredsställelse och även 
mellan brott mot det psykologiska kontraktet och tillit till arbetsgivaren. Minskad 
arbetstillfredsställelse och förlorad tilltro till arbetsgivaren är förändringar i den anställdes 
attityd som också kan ha en signifikant påverkan på organisationens effektivitet (Robinson, 
1995).  
 
Brott mot det psykologiska kontraktet och psykisk hälsa 
I ”Arbetshälsorapporten 2007” redogörs bland annat för sjukfrånvaro i Stockholm län. Mellan 
år 2003 och andra kvartalet 2007 har sjukdagar ersatta med sjukpenning minskat men däremot 
har sjukdagar ersatta med sjuk- och aktivitetsersättning ökat. Den vanligaste 
sjukskrivningsorsaken vid frånvaro över 14 dagar var psykiska sjukdomar och syndrom. För 
kvinnor var neuroser och stressrelaterade syndrom vanligast och för män var 
förstämningssyndrom vanligast. Den psykiska ohälsan befäster sin position som den största 
grunden för ohälsa, sjukskrivningar och förtidspensioneringar (Arbets- och miljömedicin, 
2007). I ”Arbetshälsorapporten 2007” konstateras att en av orsakerna till att så många drabbas 
av nedsatt psykiskt välbefinnande är ökade krav i arbetslivet. Dessa ökade krav medför högre 
förändringstakt och upprepade omorganisationer med låg förutsägbarhet och framförhållning. 
Detta bidrar till större osäkerhet, mindre påverkansmöjligheter och risk för ett nedsatt 
välbefinnande. Kliniska studier av patienter som är långtidssjukskrivna på grund av psykisk 
ohälsa talar för att tillståndet mycket ofta är relaterat till arbetet. 
 
Ett fåtal studier finns av sambandet mellan psykologiska kontrakt och anställdas hälsa 
(Gakovic & Tetrick, 2003; Isaksson et al. 2003b). Det man funnit är att upplevelsen av att 
löften och åtaganden brutits av motparten kan vara en viktig faktor för att förklara 
hälsoproblem. Gakovic & Tetrick (2003) fann vid en studie hos en stor finansiell organisation 
som genomgått en större omorganisation att brott mot det psykologiska kontraktet bidrog till 
att de anställda upplevde stress och psykiska påfrestningar i arbetet. De anställda upplever 
stabilitet när de har förutsägbarhet och kontroll i arbetet (Tetrick & LaRocco, 1987), vilket det 
psykologiska kontraktet kan sägas stå för, men när de anställda upplever brott mot det 
psykologiska kontraktet minskar känslan av stabilitet (Gakovic & Tetrick, 2003). Isaksson et 
al. (2003b) fann i sin studie bland 634 landstingsanställda att tillit till ledning och upplevelser 
av brutna psykologiska kontrakt har starka effekter när det gäller att förklara variationer i 
personalens hälsa. Deras resultat visade att tillit är relaterat till bättre hälsokonsekvenser 
medan brott mot det psykologiska kontraktet däremot är relaterat till sämre hälsa. Negativa 
reaktioner på grund av upplevelser av besvikelse och brutna psykologiska kontrakt kan vara 
del i en stressproducerande mekanism (Isaksson et al., 2003b).  
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Brott mot det psykologiska kontraktet och anställningsotrygghet 
Oavsett om det finns objektiva skäl för att uppfatta arbetet som osäkert kan föränderliga 
relationer mellan arbetsgivare och arbetstagare påverka uppfattningen om 
anställningstryggheten, exempelvis har omorganisationer och förändringar gjort att många har 
en känsla av att arbetsgivaren har svikit löften och åtaganden (Isaksson, 2001). 
Anställningsotrygghet sträcker sig från upplevelsen av att det finns ett hot mot att få behålla 
arbetet till att det finns ett hot mot viktiga aspekter av arbetet så som löneutveckling, 
karriärsutveckling med mera (Greenhalgh & Rosenblatt, 1984). Dessa två dimensioner 
benämns kvantitativ respektive kvalitativ anställningsotrygghet (Hellgren, Sverke, & 
Isaksson, 1999). De Cuyper och De Witte (2006) hänvisar till Millward och Brewerton (2000) 
när de skriver att anställningstrygghet kan definieras som ett nyckelelement i det psykologiska 
kontraktet, vilket innebär att anställningsotrygghet kan ses som ett brott mot det psykologiska 
kontraktet. 
 
Sverke, Hellgren, och Näswall (2002) visade med en metaanalys att anställningsotrygghet är 
relaterat till lägre generell arbetstillfredsställelse och sämre psykisk hälsa. Sverke et al. (2002) 
beskriver också en modell för potentiella konsekvenser av anställningsotrygghet där de bland 
annat gör en distinktion mellan mer omedelbara reaktioner och reaktioner som utvecklas 
under en längre tid. Vissa typer av känningar (attityder som arbetstillfredsställelse) kan 
förmodas uppstå direkt efter upplevelsen av den stress som anställningsotrygghet medför 
medan andra stressreaktioner (påverkan på hälsan) kan manifesteras efter en längre period.  
 
De anställda och omorganisationen 
Föreliggande studie har genomförts på Solna tingsrätt. En stor omorganisation av tingsrätterna i 
Stockholms län hade genomförts före undersökningen. Enligt regeringens skrivelse (2002/03) 
var målsättningen med förändringarna att skapa en flexiblare och effektivare organisation där 
bland annat renodling av domarnas arbete till dömande verksamhet var ett viktigt delmål. 
Frågor om förändrade arbetsformer skulle ägnas särskild uppmärksamhet. Vidare skulle 
möjligheterna att förbättra beredningsrutinerna, bland annat genom ökad delegering, utnyttjas. 
För Solna tingsrätt har omorganisationen, förutom förändrade arbetsformer, inneburit att 
domkretsen har blivit större och att personalstyrkan tredubblats från 30 personer till 90 
personer. Av de 60 personer som tillkommit hade ungefär hälften övergått från Stockholms 
tingsrätt och den andra hälften hade nyrekryterats. Nyrekryteringen gjordes något efter 
omorganisationen och var en indirekt följd av omorganisationen då mängden mål ökat i den 
”nya” domsagan. Omorganisationen har även inneburit att tingsrätten flyttat till nya lokaler.  
 
För den personal som var anställd före omorganisationen (anställda före omorganisationen) 
och för den personal som i och med omorganisationen övergått från Stockholms tingsrätt till 
Solna tingsrätt (anställda som övergått) har omorganisationen inneburit ett nytt sätt att arbeta. 
Isaksson och Bellaagh (2005) skriver att det psykologiska kontraktet nästan alltid förändras 
vid omorganisationer i och med att arbetsuppgifter, ansvar och befogenheter förändras och att 
förändringar av detta slag kan upplevas som brott mot det psykologiska kontraktet. Turnley 
och Feldmans forskning (1998) har visat att anställda kan uppleva besvikelse, brott, eller till 
och med kränkningar av det psykologiska kontraktet i samband med 
organisationsförändringar. Personalen som berörts av omorganisationen kan därför förväntas 
rapportera en högre nivå av brott mot det psykologiska kontraktet än den personal som 
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anställdes efter omorganisationen (anställda efter omorganisationen). För anställda som 
övergått har omorganisationen förutom ett nytt sätt arbeta även inneburit att de varit tvungna 
att byta arbetsplats/tingsrätt, vilket kan ses som ett brott mot det relationella kontrakten vars 
grund är arbetstagarens engagemang i arbetet i utbyte mot en fortsatt anställning (Rousseau, 
1990). Anställda som har övergått kan därför förväntas rapportera en högre nivå av brott mot 
det psykologiska kontraktet än övrig personal.  
 
Syfte  
Det första syftet med den här studien har varit att undersöka om anställda upplever att 
organisationen/arbetsgivaren har brutit mot det psykologiska kontraktet efter att de har 
genomgått en omorganisation. Det andra syftet har varit att undersöka effekten av brott mot 
det psykologiska kontraktet på generell arbetstillfredsställelse och psykisk hälsa samt att 
undersöka om brott mot det psykologiska kontraktet kan tillföra ytterligare förklaring av 
variansen i generell arbetstillfredsställelse och psykisk hälsa utöver den förklaring som 
anställningsotrygghet (som också kan ses som ett brott mot det psykologiska kontraktet) ger. 
 
 

Metod 
 

Undersökningsdeltagare och procedur 
Denna studie har genomförts på Solna tingsrätt. Försöksledaren kände sedan tidigare en av de 
anställda vid tingsrätten som vid förfrågan förhörde sig om intresset att delta i 
undersökningen. Vid tingsrätten arbetar ordinarie domare, fiskaler, tingsnotarier, 
domstolssekreterare och administrativ personal. En ordinarie domare utses av regeringen och 
är i princip oavsättlig. Fiskaler och tingsnotarier är visstidsanställda vid tingsrätten under sin 
utbildning. De flesta av den övriga personalen var tillsvidareanställda. Data samlades in 
genom att enkäter delades ut av försöksledaren och kontaktpersonen, till all ordinarie personal 
förutom lagmannen, det vill säga 89 personer. Lagmannen uteslöts på grund av att 
undersökningen ses ur de anställdas perspektiv och lagmannen i det här fallet ses som 
arbetsgivare. De anställda fördelade sig på olika befattningar/avdelningar enligt följande; 16 
ordinarie domare (exklusive lagmannen), 5 fiskaler, 29 notarier, 31 sekreterare (inklusive en 
beredningsjurist) och 8 inom administration och service. De anställda instruerades att fylla i 
enkäten och skicka den till universitetet i bifogat adresserat svarskuvert. Tingsrätten betalade 
portot. I följebrevet upplystes de anställda om syftet med studien, om att deltagandet var 
frivilligt samt att enkäterna skulle behandlas strikt konfidentiellt. Efter två påminnelser, som 
skickades ut via mail, inkom totalt 68 enkäter. Detta motsvarar en svarsfrekvens på 76 %. 
Internt bortfall medförde att antalet deltagare i undersökningen blev 63. Av de personer som 
deltog i undersökningen var 45 (71 %) kvinnor och 18 (29 %) män. Medelåldern var 36 år 
(SD = 12 år, åldern varierade mellan 24 och 65 år). Medelvärdet för anställningstid (endast 
anställningstid på Solna tingsrätt har beaktats) var 2 år (SD = 4 år, anställningstiden varierade 
mellan 1 mån och 18 år).  
 
Material 
Medelvärde, standardavvikelse och intern konsistens (Cronbachs alfa) för alla variabler som 
ingår i studien samt korrelation mellan variablerna, visas i tabell 1. Den interna konsistensen 
var tillfredställande för alla mätinstrument (Cronbachs alfa > 0,70). 



 

 

 
 
Tabell 1. Korrelationer, medelvärden (M), standardavvikelser (SD) och intern konsistens (Cronbach alpha) för alla i studien ingående variabler. 

 Variabel 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 M SD Alpha
1. Kön (man) 1,00          0,29 - - 
2. Ålder -0,11 1,00         36,37 11,64 - 
3. Anställd i 

förhållande till 
omorganisation 

-0,11 -0,24 1,00        - - - 

4. Värdering av 
brott mot 
psykologiska 
kontraktet 

-0,19 0,18 -0,20 1,00       2,17 0,89 0,90

5. Affekt avseende 
brott mot 
psykologiska 
kontraktet 

-0,08 0,16 -0,39** 0,68** 1,00      1,92 0,81 0,91

6. Rättvisa och 
Tillit 

0,17 -0,03 0,14 -0,61** -0,68** 1,00     2,95 0,85 0,88

7. Kvantitativ 
anställnings-
otrygghet 

0,06 0,06 -0,01 0,04 0,07 -0,04 1,00    1,25 0,64 0,82

8. Kvalitativ 
anställnings-
otrygghet 

-0,36** -0,06 -0,13 0,27* 0,42** -0,53** 0,16 1,00   2,61 0,95 0,72

9. Generell 
Arbetstillfreds-
ställelse 

0,08 0,23 0,12 -0,36** -0,60** 0,59** -0,06 -0,53** 1,00  3,81 0,75 0,78

10. Psykisk hälsa -0,03 0,12 -0,07 -0,46** -0,41** 0,52** -0,28* -0,32* 0,56** 1,00 3,26 0,42 0,86
*p< 0,05; ** p< 0,01. Alla variabler bedömdes på en skala 1-5, förutom psykisk hälsa som bedömdes på en skala 1-4, och de demografiska variablerna; Kön (0 = 
kvinna, 1 = man), ålder och anställd i förhållande till omorganisation (1 = anställda efter omorganisationen 2 = anställda före omorganisationen och anställda som 
övergått). 
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Demografi 
Kön (0 = kvinna, 1 = man), ålder, anställningstid och omorganisation (1 = anställda före 
omorganisationen, 2 = anställda som övergått, 3 = anställda efter omorganisationen). 
 

Brott mot det psykologiska kontrakt 
Brott mot det psykologiska kontraktet mättes med hjälp av svenska versioner av tre olika 
mätinstrument; värdering av brott mot det psykologiska kontraktet (breach), affekt avseende 
brott mot det psykologiska kontraktet (violation), rättvisa och tillit (fairness & trust). 
Mätinstrumentet för värdering av brott mot det psykologiska kontraktet, bestod av fem 
påståenden och avsåg att mäta i vilken utsträckning den anställde upplevde att arbetsgivaren 
brutit mot det psykologiska kontraktet (Robinson & Wolfe Morrison, 2000). Exempel på 
påstående är; ”Min arbetsgivare har brutit många av sina löften till mig trots att jag har hållit 
min del av vår överenskommelse”. Svarsalternativen sträckte sig från 1 (instämmer inte alls) 
till 5 (instämmer helt och hållet). Hög poäng indikerade en högre grad av brott mot det 
psykologiska kontraktet. Affekt avseende brott mot det psykologiska kontraktet, bestod av sex 
påståenden, tre påståenden som mätte positiva känslor och tre påståenden som mätte negativa 
känslor avseende brott mot det psykologiska kontraktet (Clinton et al., 2005). Måttet 
reviderades något för att passa föreliggande studie. Exempel på påstående; ”Jag känner mig 
besviken över hur jag har blivit behandlad av min arbetsgivare”. Svarsalternativen sträckte sig 
från 1 (instämmer inte alls) till 5 (instämmer helt och hållet). Hög poäng indikerade en högre 
grad av negativ affekt. Rättvisa och tillit mättes med fyra respektive tre frågor (Guest & 
Conway, 1998). Frågorna avsåg att mäta i vilken utsträckning arbetstagare upplever 
anställningsförhållandet som rättvist och i vilken utsträckning arbetstagare upplever att de kan 
lita på sin arbetsgivare (ledning, chefer). Vid beräkning av korrelationer för alla i studien 
ingående variabler visade det sig att korrelationen mellan rättvisa och tillit var hög (0,85). 
Faktoranalys utfördes därför på de item som ingick i måtten. Faktoranalysen påvisade endast 
en faktor. Måtten för rättvisa och tillit har därför slagits samman till ett mått i denna 
undersökning. Vid sammanslagning av måtten blev den interna konsistensen bättre (rättvisa 
och tillit, alpha = 0,88; rättvisa, alpha = 0,79; tillit, alpha = 0,70). Exempel på frågor för 
rättvisa; ”Känner du dig rättvist behandlad av chefer och arbetsledare?” Exempel på frågor för 
tillit; ”Anser du att organisationen i allmänhet håller löften och åtaganden till anställda?” 
Svarsalternativen sträckte sig från 1 (stämmer inte alls) till 5 (stämmer helt och hållet). Hög 
poäng indikerade att den anställde upplevde en högre grad av rättvisa och tillit.  
 

Anställningsotrygghet 
För att mäta anställningsotrygghet användes ett tvådimensionellt mätinstrument bestående av 
sju påståenden (Hellgren et al., 1999). Dimensionen kvantitativ anställningsotrygghet, som 
avsåg att mäta upplevt hot mot att få behålla arbetet, mättes med tre påståenden, varav ett 
exempel är; ”Jag känner mig orolig för att bli uppsagd”. Dimensionen kvalitativ 
anställningsotrygghet som avsåg att mäta hot mot viktiga aspekter av arbetet (exempelvis, 
arbetsinnehåll och löneutveckling) mättes med fyra påståenden, varav ett exempel är; ”Jag 
oroar mig för att få mindre stimulerande arbetsuppgifter i framtiden”. Svarsalternativen 
sträckte sig från 1 (stämmer inte alls) till 5 (stämmer helt och hållet). Hög poäng indikerade 
en högre grad av anställningsotrygghet.  
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Arbetstillfredsställelse 

Arbetstillfredsställelse mättes med tre frågor (Hellgren, Sjöberg, & Sverke, 1997; baserad på 
Brayfield & Rothe, 1951). Dessa påståenden avsåg att mäta arbetstagares generella 
arbetstillfredsställelse. Exempel på ett påstående är; ”Jag är nöjd med det arbete jag har”. 
Svarsalternativen sträckte sig från 1 (stämmer inte alls) till 5 (stämmer helt och hållet). Hög 
poäng indikerade att arbetstagaren upplevde en högre grad av arbetstillfredsställelse.  

 
Hälsa 

Hälsa mättes med hjälp av en svensk version av General Health Questionnaire (GHQ-12; 
Goldberg, 1979). Dessa frågor avser att mäta psykisk hälsa och fångar upp mindre psykiska 
belastningar. De tolv frågorna avsåg symtom som den anställde upplevt under de senaste två 
veckorna. Exempelvis; ” Har du under de senaste två veckorna …” ” haft svårt att sova på 
grund av oro?” Svarsalternativen sträckte sig från 1 (aldrig) till 4 (alltid). Poängen för svaren 
på frågorna reverserads så att hög poäng indikerade att den anställde upplevde sig ha en god 
hälsa.  
 
Databearbetning 
Envägs oberoende variansanalyser (ANOVA) utfördes för respektive variabel som mätte brott 
mot det psykologiska kontraktet; värdering av brott mot det psykologiska kontraktet (breach), 
affekt avseende brott mot det psykologiska kontraktet (violation), samt rättvisa och tillit 
(fairness & trust) för att analysera om det fanns skillnader mellan anställda som anställts vid 
olika tidpunkt i förhållande till omorganisationen (anställda före omorganisationen, anställda 
som övergått och anställda efter omorganisationen) avseende i vilken utsträckning de 
upplevde att arbetsgivare brutit mot det psykologiska kontraktet. För att avgöra om skillnader 
mellan grupperna var signifikanta utfördes post hoc test med Bonferronimetoden. Två 
hierarkiska multipla regressionsanalyser utfördes för att besvara frågeställningen om brott mot 
det psykologiska kontraktets har effekt på generell arbetstillfredsställelse och psykisk hälsa. 
Med hjälp av regressionsanalyserna analyserades även om brott mot det psykologiska 
kontraktet kan förklara variansen i generell arbetstillfredssällelse och psykisk hälsa utöver den 
förklaring av variansen som anställningsotrygghet gav. Ålder och kön utgjorde endast 
kontrollvariabler. 
 
 

Resultat 
 

Tabell 2 visar resultatet av analysen som gjordes för att besvara frågan om anställda upplever 
att organisationen/arbetsgivaren brutit mot det psykologiska kontraktet efter en 
omorganisation samt om det fanns skillnader i detta avseende mellan personal som anställts 
vid olika tidpunkter i förhållande till omorganisationen (anställda före omorganisationen, 
anställda som övergått och anställda efter omorganisationen). Resultatet visar att anställda 
som berörts av omorganisationen upplevde en högre grad av affekt avseende brott mot det 
psykologiska kontraktet i jämförelse med anställda som inte berörts av omorganisationen. 
Skillnaden mellan anställda före omorganisationen och anställda efter omorganisationen är 
dock signifikant på en liberalare signifikansnivå (p=0,063). Resultatet visar också att anställda 
som övergått upplevde en lägre grad av rättvisa och tillit än övrig personal och att anställda 
före omorganisationen upplevde en högre grad av rättvisa och tillit än övrig personal. 
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Tabell 2. Upplevelse av brott mot det psykologiska kontraktet per grupp, avseende när de har anställts i 
förhållande till omorganisationen, medelvärden (M)  
Grupp 1 2 3  Jämförelse av 

medelvärden 
Det psykologiska kontraktet M M M F 
n 21 12 30 - - 
% 33 19 48 - - 
Värdering av brott mot 
psykologiska kontraktet 

2,24 2,51 1,97 1,74 n.s. 

Affekt avseende brott mot 
psykologiska kontraktet 

2,09 2,44 1,59 6,52** 2 > 3, 1+ 

Rättvisa och tillit 3,13 2,32 3,07 4,55* 1, 3 > 2 
n = antal respondenter; % = andelen av respondenter; Grupp 1 = anställda före omorganisationen, grupp 2 = 
anställda som övergått, grupp 3 = anställda efter omorganisationen. +p< 0,10; *p< 0,05; ** p< 0,01.  
 
Tabell 3 visar resultaten av de två regressionsanalyser som genomfördes för att identifiera 
effekten av brott mot det psykologiska kontraktet på generell arbetstillfredsställelse och 
psykisk hälsa. Variablerna för anställningsotrygghet inkluderades i regressionsmodellen i steg 
2, efter de demografiska variablerna ålder och kön. Brott mot det psykologiska kontraktet 
inkluderades i regressionsmodellens sista steg, för att kunna värdera om brott mot det 
psykologiska kontraktet kan förklara variansen i generell arbetstillfredsställelse och psykisk 
hälsa utöver den förklaring av variansen som anställningsotrygghet ger.  
 
Tabell 3. Effekter av brott mot det psykologiska kontraktet och anställningsotrygghet på generell 
arbetstillfredsställelse och psykisk hälsa (standardiserade regressionskoefficienter). 
Prediktor Generell arbetstillfredsställelse Psykisk hälsa 
 
 Steg 1 Steg2 Steg 3 Steg 1 Steg2 Steg 3 
       
Kön (man) 0,11 0,11 -0,03 -0,02 -0,12 -0,14 
Ålder 0,25+ 0,19+ 0,28** 0,12 0,10 0,18 
       
Anställningsotrygghet 
(kvantitativ) 

 0,02 -0,00  -0,23+ -0,25* 

Anställningsotrygghet 
(kvalitativ) 

 -0,56*** -0,23*  -0,32* -0,07 

       
Värdering av brott mot 
psykologiska kontraktet 

  0,11   -0,30* 

Affekt avseende brott 
mot psykologiska 
kontraktet 

  -0,47**   0,04 

Rättvisa & tillit   0,23+   0,34* 
       
R2 (adjusted) 0,04 0,29*** 0,52*** -0,02 0,13** 0,35*** 
       
R2 (förändring)  0,25*** 0,23*** -0,02 0,15** 0,22*** 
+p< 0,10; *p< 0,05; **p< 0,01; ***p< 0,001.  
n=63. 
 
Avseende generell arbetstillfredsställelse, lades de demografiska kontrollvariablerna (kön och 
ålder) in i steg 1. Ålder visade sig vara relaterat en högre grad av arbetstillfredsställelse (på en 
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liberalare signifikansnivå). När de båda dimensionerna av anställningsotrygghet inkluderades 
i steg 2, blev förändringen i andelen förklarad varians 25 % (p<0,001). Kvalitativ 
anställningsotrygghet var relaterat till en lägre grad av arbetstillfredssällelse. I det sista steget, 
när de tre variablerna som mätte brott mot det psykologiska kontraktet, inkluderades i 
modellen ökade den förklarade variansen med 23 % (p<0,001). Affekt avseende brott mot det 
psykologiska kontraktet var relaterat till en lägre grad av generell arbetstillfredsställelse samt 
att rättvisa och tillit var relaterat till en högre grad av generell arbetstillfredsställelse (på en 
liberalare signifikansnivå). Kvalitativ anställningsotrygghet var fortfarande relaterat till en 
lägre grad av arbetstillfredssällelse. Den demografiska kontrollvariabeln ålder kvarstod som 
relaterad till högre arbetstillfredsställelse. Totalt sett förklarade modellens variabler 52 % av 
variansen i generell arbetstillfredsställelse. 
 
Avseende psykisk hälsa, lades de demografiska kontrollvariablerna (kön och ålder) in i steg 1. 
När de båda dimensionerna av anställningsotrygghet inkluderades i steg 2, blev förändringen i 
andelen förklarad varians 15 % (p<0,01). Kvantitativ anställningsotrygghet och kvalitativ 
anställningsotrygghet var relaterat till en lägre grad av psykisk hälsa (kvantitativ 
anställningsotrygghet på en liberalare signifikansnivå). I det sista steget, när de tre variablerna 
som mätte brott mot det psykologiska kontraktet inkluderades i modellen ökade den 
förklarade variansen med 22 % (p<0,001). Värdering av brott mot det psykologiska kontraktet 
var relaterat till en lägre grad av psykisk hälsa samt att rättvisa och tillit var relaterat till en 
högre grad av psykisk hälsa. Kvantitativ anställningsotrygghet var fortfarande signifikant, 
men det var däremot inte kvalitativ anställningsotrygghet. Totalt sett förklarade modellens 
variabler 35 % av variansen i psykisk hälsa. 
 
 

Diskussion 
 
Det första syftet med den här studien var att undersöka om anställda upplever att 
organisationen/arbetsgivaren har brutit mot det psykologiska kontraktet efter att de har 
genomgått en omorganisation. Det andra syftet var att undersöka effekten av brott mot det 
psykologiska kontraktet på generell arbetstillfredsställelse och psykisk hälsa samt att 
undersöka om brott mot det psykologiska kontraktet kan tillföra ytterligare förklaring av 
variansen i generell arbetstillfredsställelse och psykisk hälsa utöver den förklaring som 
anställningsotrygghet ger. 
 
Anställdas upplevelse av brott mot det psykologiska kontraktet 
Enligt resultatet upplever anställda som övergått en högre grad av affekt avseende brott mot 
det psykologiska kontraktet samt att de upplever en lägre grad av rättvisa och tillit. Detta 
resultat är i linje med tidigare forskning som visar att de som är berörda av en omorganisation 
är mer benägna att rapportera brott mot det psykologiska kontraktet (Turnley & Feldman, 
1998) samt att anställda som upplever brott mot det psykologiska kontraktet får lägre tillit till 
arbetsgivaren (Robinson & Rousseau, 1994) och upplever orättvisa (Rousseau, 1989). För 
dem som har övergått har omorganisationen inneburit att de varit tvungna att byta 
organisation, vilket kan ses som ett brott mot det relationella kontrakten (Rousseau, 1990). 
Denna typ av brott mot det psykologiska kontraktet kan förväntas upplevas som orättvist och 
att det leder till en lägre tillit till arbetsgivaren, då de relationella kontrakten är 
socioemotionella, och karaktäriseras av tillit och rättvisa (Rousseau, 1990). Det kan också 
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tolkas som att de har blivit mer vaksamma mot brott mot det psykologiska kontraktet på sin 
nuvarande anställning på grund av att de upplevt att kontraktet brutits då de var tvungna att gå 
över till en annan organisation (Robinson & Wolfe Morrison, 2000) samt att de ännu inte har 
varit anställda så länge på sin nuvarande anställning att de har hunnit utveckla så hög nivå av 
tillit (Robinson, 1995). Forskning har också visat att det är viktigt att anställda som byter 
anställning vid sammanslagningar av organisationer, behandlas som nyanställda för att de ska 
ha möjlighet att utveckla ett psykologiskt kontrakt som passar de nya 
anställningsförhållandena (Bellou, 2006). Bellou (2006) menar att det annars finns risk för att 
de upplever brott mot det psykologiska kontraktet. Det är möjligt att de anställda som gått 
över till Solna tingsrätt i och med omorganisationen inte har blivit behandlade som 
nyanställda och därför i större utsträckning upplever brott mot det psykologiska kontraktet. 
 
Enligt resultatet upplever anställda före omorganisationen en högre grad av affekt avseende 
brott mot det psykologiska kontraktet men inte i lika hög grad som anställda som övergått. 
Detta kan bero på att de upplever en högre grad av rättvisa och tillit än övrig personal, vilken 
de har haft möjlighet att utveckla då de har varit anställda längre än de andra arbetstagarna 
(Rousseau, 1995). Upplevelsen av brott mot det psykologiska kontraktet är en värdering av 
vad den anställde upplever att hon har fått och vad hon har blivit lovad (Wolfe Morrison & 
Robinson, 1997), och det är troligt att anställda som upplever högre rättvisa och tillit, värderar 
förändringar som mindre negativa (Isaksson et al., 2003a). Det kan också tolkas som att de 
förändringar som har gjorts inte har varit lika omfattande för anställda före omorganisationen 
som för anställda som övergått, vilket i sin tur har gjort att deras tillit inte har påverkats i så 
hög grad.  
 
Effekten av brott mot det psykologiska kontraktet på generell arbetstillfredsställelse och 
psykisk hälsa 
Regressionsanalysen visar att när det gäller generell arbetstillfredsställelse är det affekt 
avseende brott mot det psykologiska kontraktet samt tillit och rättvisa som ger ytterligare 
förklaring av variansen utöver den förklaring som kvalitativ anställningsotrygghet ger. Hotet 
mot viktiga aspekter av arbetet (kvalitativ anställningsotrygghet) och negativa känslor över att 
arbetsgivaren inte har uppfyllt sina löften och åtaganden (affekt avseende brott mot det 
psykologiska kontraktet) är relaterat till lägre generell arbetstillfredsställelse samt att 
arbetstagare som upplever en högre nivå av rättvisa och tillit har en högre nivå av generell 
arbetstillfredsställelse. Den demografiska variabeln ålder är relaterad till en högre nivå av 
generell arbetstillfredsställelse. Detta ligger i linje med Rhodes (1983) undersökning av ett 
stort antal tvärsnittsstudier som också visade att ålder är relaterat till högre generell 
arbetstillfredsställelse. 
 
Effekten av anställningsotrygghet är väl undersökt och Sverke et al. (2002) skriver att många 
undersökningar har visat att anställda som upplever anställningsotrygghet är mer missnöjda 
med sitt arbete än de som inte upplever anställningsotrygghet. Hellgren et al. (1999) som har 
använt sig av samma mått som i föreliggande studie både avseende anställningsotrygghet och 
arbetstillfredsställes, skriver dessutom att det är kvalitativ anställningsotrygghet är relaterat 
till högre generell arbetstillfredsställelse, vilket stärker tillförlitligheten i föreliggande studie. 
 
Även effekten av brott mot det psykologiska kontraktet är väl undersökt. Zhao et al. (2007) 
har genomfört en metaanalys som visar att brott mot det psykologiska kontraktet är relaterat 



14 

till lägre arbetstillfredsställelse. Måttet för brott mot det psykologiska kontraktet i dessa 
studier är värdering av brott mot det psykologiska kontraktet och författaren till föreliggande 
studie har inte funnit någon studie som har undersökt effekten av affekt avseende brott mot 
det psykologiska kontraktet. Zhao et al. (2007) skriver dock att deras resultat visar att brott 
mot det psykologiska kontraktet kan ses som en händelse som ger upphov till affekt (som 
inkluderar affekt avseende brott mot det psykologiska kontraktet och misstro mot ledningen) 
och att de anställdas negativa affekt bland annat ger upphov till negativa attityder. Zhao et al. 
(2007) uppmanar att framtida forskning ska ägna sig åt att integrera emotioner med brott mot 
det psykologiska kontraktet på grund av att deras undersökning visade en så stark relation 
mellan brott mot det psykologiska kontraktet och affekt. I föreliggande studie har integration 
gjorts mellan brott mot det psykologiska kontraktet, affekt avseende brott mot det 
psykologiska kontraktet samt rättvisa och tillit, vilket innebär att även rättvisa har integrerats 
utöver de variabler som Zhao et al. (2007) nämner. Denna studie visar att affekt avseende 
brott mot det psykologiska kontraktet samt rättvisa och tillit är relaterat till attityden 
arbetstillfredsställelse på det sätt som Zhao et al. (2007) diskuterar. Tidigare studier har också 
visat att tillit till ledningen är relaterat till högre arbetstillfredsställelse (Isaksson et al., 2003a). 
 
Resultatet från regressionsanalysen avseende psykisk hälsa ger en något annorlunda bild än 
den för generell arbetstillfredsställelse. Den visar att när det gäller psykisk hälsa är det 
värdering av brott mot det psykologiska kontraktet samt tillit och rättvisa som ger ytterligare 
förklaring av variansen utöver den förklaring som kvantitativ anställningsotrygghet ger. Hotet 
mot att förlora arbetet (kvantitativ anställningsotrygghet) och upplevelsen av att det finns en 
diskrepans mellan vad arbetsgivaren lovat och vad den anställde har fått (värdering av det 
psykologiska kontraktet), är relaterat till sämre psykisk hälsa samt att arbetstagare som 
upplever en högre nivå av rättvisa och tillit har bättre psykisk hälsa.  
 
Ett flertal tidigare studier har visat att anställningsotrygghet är relaterat till sämre hälsa 
(Sverke et al., 2002). Hellgren et al. (1999) som använder samma mått både avseende 
anställningsotrygghet och psykisk hälsa visar att både kvantitativ och kvalitativ 
anställningsotrygghet är relaterat till sämre psykisk hälsa, vilket även föreliggande studie 
visar före det att de tre variablerna som mäter brott mot det psykologiska kontraktet har lagts 
in i modellen. När det gäller effekterna av brott mot det psykologiska kontraktet på hälsan 
finns det endast ett fåtal tidigare studier. Isaksson et al. (2003b) visar att brott mot det 
psykologiska kontraktet är relaterat till sämre hälsa samt att anställda som upplever tillit till 
ledningen mår bättre. Gakovic och Tertick (2003) visade att brott mot det psykologiska 
kontraktet var relaterat till att de anställda upplevde stress och psykiska påfrestningar i 
arbetet. Det är dock endast ett av de mått som använts i dessa undersökningar som är det 
samma som i föreliggande undersökning. Det är Gakovic och Tetricks (2003) mått för brott 
mot det psykologiska kontraktet.  
 
Sverke et al. (2002) har klassificerat arbetstillfredssällelse som en omedelbar 
arbetsattitydreaktion och hälsa som en individuell hälsoreaktion som tar längre tid att 
utveckla. Resultatet från föreliggande studies regressionsanalyser pekar mot att det finns en 
uppdelning mellan de två variabler som mäter anställningsotrygghet och mellan de variabler 
som mäter i vilken utsträckning de anställda upplever brott mot det psykologiska kontraktet. 
Det är framförallt kvalitativ anställningsotrygghet och affekt avseende brott mot det 
psykologiska kontraktet som är relaterat till mer omedelbara reaktioner 
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(arbetstillfredsställelse) samt att det framförallt är kvantitativ anställningsotrygghet och 
värdering av brott mot det psykologiska kontraktet som är relaterat till effekter som 
manifesteras efter en längre tid (hälsoeffekter). Affekt avseende brott mot det psykologiska 
kontraktet kan ses som en direkt reaktion. Det är då följdriktigt att det är affekt avseende brott 
mot det psykologiska kontraktet som är relaterat till generell arbetstillfredsställelse.  
 
För anställda som upplever ett hot mot att få behålla arbetet utgör detta en stark psykisk 
påverkan. Sverke et al. (2002) förklarar den underliggande logiken med Jahodas modell 
”latent deprivation”. Modellen visar att ett arbete bland annat innebär en inkomst, sociala 
kontakter, strukturering av tiden och personlig utveckling, vilket är centrala faktorer för att 
tillfredsställa ekonomiska och sociala behov hos individen. Anställningsotrygghet innebär att 
den anställde upplever ett hot mot att kunna tillfredsställa dessa behov (De Witte, 1999). Det 
kan vara så att anställningsotrygghet har en extra stor påverkan på grund av att det innebär en 
osäkerhet som är utdragen i tiden (Sverke et al., 2002). Detta är förenligt med att det är 
värdering av brott mot det psykologiska kontraktet och hot mot att få behålla arbetet som ger 
effekt på hälsan då upplevelsen av att det finns en diskrepans mellan vad den anställde blivit 
lovad och vad hon har fått kan kvarstå under en längre tidsperiod.  
 
Hellgren et al. (1999) visar att kvalitativ och kvantitativ anställningsotrygghet i ungefär lika 
stor grad är relaterat till sämre psykisk hälsa och att kvalitativ anställningsotrygghet är 
starkare relaterat till arbetstillfredsställelse, vilket även resultatet av regressionsanalyserna i 
föreliggande studie visade innan variablerna som mäter brott mot det psykologiska kontraktet 
fördes in i modellen. Författaren till föreliggande studie har inte funnit någon undersökning 
som studerat effekten av brott mot det psykologiska kontraktet tillsammans med 
anställningsotrygghet, på generell arbetstillfredsställelse och psykisk hälsa. Jämförelse med 
tidigare studier avseende hela regressionsmodellen har därför inte varit möjlig att göra. 
 
När variablerna som mäter brott mot det psykologiska kontraktet fördes in i 
regressionsanalysernas tredje steg, i föreliggande studie, var kvalitativ anställningsotrygghet 
inte längre lika starkt relaterat till generell arbetstillfredsställelse och upphörde att vara 
signifikant relaterat till psykisk hälsa. Kvalitativ anställningsotrygghet står för att de anställda 
upplever ett hot mot att få behålla viktiga aspekter av arbetet. När brott mot det psykologiska 
kontraktet ”tar över” förklaring av variansen i både arbetstillfredssällelse och psykisk hälsa är 
det möjligt att de anställde upplever brott mot det psykologiska kontraktet i och med att de 
upplever att viktiga aspekter av arbetet som de blivit lovade inte längre uppfylls, vilket i sin 
tur pekar mot att omorganisationen som bland annat har inneburit en förändring av 
arbetsuppgifter med mera, upplevs som ett brott mot det psykologiska kontraktet. 
 
Begränsningar i studien och framtida forskning 
För att fånga den förändring som en omorganisation innebär för de anställda bör framtida 
forskning baseras på mätningar som görs före respektive efter omorganisationen. Det finns 
dock ett antal problem med att fånga denna förändring. Några av problemen kan illustreras 
genom att titta på den organisation där föreliggande studie har genomförts. Om en mätning 
hade gjorts före omorganisationen hade den endast omfattat ca 30 % av personalstyrkan efter 
omorganisationen. Mätningen efter omorganisationen hade kunnat omfatta endast den andelen 
av anställda som berörts av omorganisationen och en jämförelse hade då omfattat ca 50 % av 
berörd personal, på grund av att det före omorganisationen inte var möjligt att veta vilken 
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personal som skulle övergå till Solna tingsrätt. Det kan också vara svårt, eller näst intill 
omöjligt, att fånga ögonblicket innan de anställda ens har hört några rykten om att en 
omorganisation ska genomföras (Bellou, 2006). När det gäller denna studie var 
omorganisationen ett led i arbetet med att reformera tingsrättsorganisationen i hela landet, 
vilket inleddes den 1 maj 1999. Det är möjligt att de anställda länge har påverkats av att en 
omorganisation skulle genomföras även i Stockholms län. 
 
Det finns en risk för att effekten av kvantitativ anställningsotrygghet har underestimerats i 
denna undersökning då drygt 50 % av de anställda är ordinarie domare, fiskaler och 
tingsnotarier. Fiskaler och tingsnotarier är visstidsanställda vid tingsrätten under sin 
utbildning och kan därför inte sägas upp och ordinarie domare är i princip oavsättliga, vilket 
innebär att dessa personalgrupper förmodligen inte i någon större utsträckning upplever hot 
mot att få behålla arbetet. Vid jämförelse med tidigare studie (Hellgren et al., 1999) visade 
denna liknande resultat avseende effekten både på generell arbetstillfredsställelse och psykisk 
hälsa. Det vill säga att kvantitativ anställningsotrygghet inte har signifikant effekt på generell 
arbetstillfredsställelse och att kvalitativ och kvantitativ anställningsotrygghet i ungefär lika 
stor grad är relaterat till sämre psykisk hälsa (vilket resultatet av regressionsanalysen i 
föreliggande studie visade i steg 2). Studierna är inte helt jämförbara då de demografiska 
kontrollvariablerna, ålder och kön var inkluderade i modellen, i föreliggande studie vilket har 
påverkat effekterna. Det är därför viktigt att studien replikeras i en annan organisation eller 
grupp där inte så stor andel av de anställda är i princip oavsättliga eller visstidsanställda.  
 
Det är möjligt att resultatet har påverkats av den ojämna könsfördelningen (71 % är kvinnor 
och 29 % är män) och det kan därför vara mest applicerbart i branscher där övervägande andel 
anställda är kvinnor. Även grupperna av anställda (anställda före omorganisationen, anställda 
som övergått och anställda efter omorganisationen) är ojämna, vilket kan ha påverkat resultatet. 
Indelningen i dessa grupper var inte möjligt att ändra på då de olika grupperna förväntades 
skilja sig åt avseende upplevelse av brott mot det psykologiska kontraktet. Framtida forskning 
bör utföra flera replikeringar för att utvärdera om resultatet är det samma i populationer med 
olika sammansättning avseende kön och grupper av anställda. 
 
Resultatet kan ha påverkats av att måttet för upplevelse av brott mot det psykologiska 
kontraktet är avgränsat till brott mot löften. En av respondenterna svarade att det inte fanns 
några löften och att frågorna därför inte kunde besvaras. Detta tolkar jag som att respondenten 
upplevde att det inte fanns några uttalade löften men att det ändå finns någon form av 
psykologiskt kontrakt mellan den anställde och arbetsgivaren. I svenskt språkbruk är det svårt 
att dra en skiljelinje mellan förväntningar och löften, då båda orden behövs för att fånga in det 
outtalade innehållet i överenskommelsen (Isaksson, 2001). Det finns risk för att det är fler med 
mig som uppfattar löften som mer konkreta och uttalade och det som är informellt och outtalat 
som förväntningar. Isaksson (2001) skriver att Jacobson i sin psykologexamenuppsats fann 
betydande svårigheter med att fånga in det psykologiska kontraktets innehåll med enbart ordet 
löfte. Den interna konsistensen för måttet var dock utmärkt i föreliggande studie (Cronbach 
alpha = 0,90). För att bättre kunna fånga det som är outtalat och informellt avseende det 
psykologiska kontraktet, bör framtida forskning arbeta med att ta fram och utvärdera mått som 
gör en distinktion mellan allmänna förväntningar, och förväntningar som baserar sig på att den 
anställde utfört en handling som ger en förväntan om att arbetsgivaren i sin tur ska utföra en 
viss handling i gengäld. 
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Det kan också vara av intresse att i framtida forskning studera om känslan av sammanhang 
(KASAM) modererar effekten av brott mot det psykologiska kontraktet på generell 
arbetstillfredsställelse och psykisk hälsa. De tre dimensionerna som mäter KASAM, är 
begriplighet, hanterbarhet och meningsfullhet (Antonovsky, 1991). Dessa tre dimensioner kan 
förväntas påverka upplevelsen av brott mot det psykologiska kontraktet. Exempelvis kan 
anställda med hög KASAM förmodligen handskas med förändringar på ett bättre sätt än 
anställda med låg KASAM. 
 
Sammanfattning och slutsatser 
Denna studie ger ett bidrag till förståelsen av att en omorganisation kan upplevas som ett brott 
mot det psykologiska kontraktet. I föreliggande studie analyseras vilken effekt 
anställningsotrygghet och brott mot det psykologiska kontraktet har tillsammans och i relation 
till varandra på generell arbetstillfredsställelse och psykisk hälsa. Det visade sig att de olika 
variablerna som mäter brott mot det psykologiska kontraktet och anställningsotrygghet är 
olika relaterade till generell arbetstillfredsställelse och psykisk hälsa enligt följande; affekt 
avseende brott mot det psykologiska kontraktet och kvalitativ anställningsotrygghet är 
relaterat till lägre generell arbetstillfredsställelse samt att värdering av det psykologiska 
kontraktet och kvantitativ anställningsotrygghet är relaterat till sämre psykisk hälsa. Det 
visade sig också att arbetstagare som upplever en högre nivå av rättvisa och tillit också 
upplever en högre nivå av generell arbetstillfredsställelse och bättre psykisk hälsa.  
 
Dessa resultat pekar på vikten av att arbetsgivare är medvetna om att en omorganisation kan 
innebära brott mot det psykologiska kontraktet. Personalens hälsa och arbetstillfredsställelse 
är av stor betydelse både för individen och för organisationen. Det är därför viktigt att 
ledningen genomför omorganisationer med stor försiktighet och ger de anställda möjlighet att 
utveckla ett psykologiskt kontrakt som passar de nya anställningsförhållanden som 
omorganisationen medför. Turnley & Feldman (1998) rekommenderar bland annat att 
ledningen tydligt och ärligt ska redogöra för de externa krafter som gjort omorganisationen 
nödvändig, att före och under omorganisationens gång ge de anställda tydlig information om 
de beslut som fattas så fort det är möjligt och hur dessa beslut påverkar de anställda samt att 
bygga stödjande nätverk mellan anställda och chefer för att mildra negativa effekter av brott 
mot det psykologiska kontraktet. 
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