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Ett psykologiskt kontrakt hos en nyanställd börjar bildas i 
interaktionsprocessen vid den första anställningsintervjun. Ibland 
tidigare, redan vid en perception av kommunikation från företaget om 
hur detta är som arbetsgivare. Den subjektiva upplevelsen av löften 
mellan arbetsgivare och arbetstagare utgör det psykologiska kontraktet. 
IT-avdelningar växer som en viktig funktion på moderna företag och 
denna undersökning syftade till att genom intervjuer undersöka frågan 
om hur det psykologiska kontraktet bildas hos IT-anställda. Fem 
nyanställda på ett reseföretag i Sverige intervjuades för studien. En 
tematisk analys gav ett resultat med fyra teman som återger fyra källor 
till signaler inom det psykologiska kontraktet; företagets image, 
habituering, den närmaste chefen och jämförelse. Förslaget till framtida 
forskning är att väga in andra påverkansfaktorer än bara relationen 
mellan nuvarande arbetstagare och arbetsgivare; d.v.s. jämförelse med 
tidigare arbetsgivare. 

 
 
Ett psykologiskt kontrakt är en individs uppfattning om villkor för ett ömsesidigt utbyte 
individen har eller kommer att ha med sin arbetsgivare (Rousseau, 2012). Kontraktet 
utgörs av löften individen upplever sig få baserade på kommunikation eller beteende 
från arbetsgivaren. Dessa löften får individen tro att något ska hända, när det ska hända 
och varför. Sammantaget bildar löftena formen för utbytet (Briner & Conway, 2005).  
 
Denna studie fokuserade på nyanställda på IT-avdelningar. IT är en allt viktigare 
funktion på moderna företag i och med den snabba tekniska utvecklingen. Forskningen 
inom det psykologiska kontraktet specifikt på IT-anställda är begränsad i den mån att få 
studier är gjorda på IT-anställda i Europa; de flesta studier som hittats är gjorda i Asien 
eller USA. Det gör denna studie på IT-anställda i Sverige motiverad. 
 
Det psykologiska kontraktet 
Det psykologiska kontraktet påverkar hur den anställde agerar och dennes attityd till 
företaget (Schalk & Roe, 2007). Förändringar i den anställdes uppfattning om löften 
mellan honom eller henne och arbetsgivaren, påverkas av hur väl de egna prestationerna 
fallit ut likväl som uppfattningen om huruvida arbetsgivarens insats är tillfredställande 
(De Vos, Buyens & Schalk, 2003). Det psykologiska kontraktet är också ständigt 
pågående och i förändring beroende på hur de olika parterna agerar inom det. Den 
anställdas upplevelser av hur ett psykologiskt kontrakt bildas innefattar en mängd 
kommunicerade signaler hon tar in från olika individer i omgivningen eller från kanaler 
med text, bild eller annan typ av kommunikation från eller om arbetsgivaren (Rousseau, 
2001). Definitionen av signaler har här gjorts enligt Briner och Conways
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(2005) förklaring inom det psykologiska kontraktet; signaler innebär kommunikation i 
form av muntliga uttalanden, skriftlig kommunikation eller beteende, om det förväntade 
ömsesidiga utbytet mellan arbetsgivare och arbetstagare. Signaler som den anställde får 
från arbetsgivaren som ger den anställde anledning att tro att något ska hända, varför det 
ska hända och när det ska hända. Det är den upplevda överenskommelsen som är 
primär, inte den faktiska. 
 
Den största delen av forskningen på det psykologiska kontraktet har gjorts på hur det 
bryts och mindre på vad det består av och hur det bildas. Några teorier kring hur det 
bildas har dock tagits fram (Martinez, Sandoval & Suazo, 2009) och här följer ett par 
korta redogörelser för exempel på detta. Till att börja med presenterade Rousseau 
(2001) en artikel som beskrev det psykologiska kontraktet som bestående av tre 
byggstenar: scheman, löften och ömsesidighet. Ett schema är en kognitiv föreställning 
av olika faktorer och hur de är organiserade i förhållande till varandra. Det kan t.ex. röra 
sig om inslag i en arbetsdag och hur de hänger samman i en process för att 
verksamheten ska flyta. Schemat är ständigt föränderligt, kan vara mer eller mindre 
medvetet och ha både verbala och icke-verbala inslag. Löften är ord eller beteenden som 
arbetsgivaren uttalar eller agerar i en kontext där det blir meningsfullt och som innebär 
att den anställde får en uppfattning om vad han kan förvänta sig av arbetsgivaren. 
Ömsesidighet innebär i det här fallet flera saker; precishet i individens uppfattning, 
delad information mellan de två parterna, möjlighet att ta reda på villkor för insatserna 
och att ha makt att godkänna eller neka villkoren för överenskommelsen (Rousseau, 
2001). 
 
Vidare presenterade Herriot och Pemberton (1997) en teoretisk fyrstegsmodell; ett 
ramverk för skapande och underhållande av ett psykologiskt kontrakt. Deras modell 
speglade hur företag önskar bilda det psykologiska kontraktet med anställda. Steg ett 
bestod av att de båda parterna implicit lade fram sina behov tillsammans med vad de 
kunde tänka sig att erbjuda. Steg två innehöll förhandlingen om villkor för 
överenskommelsen dem emellan. Steg tre var att granska kontraktet och steg fyra att 
återigen förhandla för att sedan antingen få fram ett nytt kontrakt eller att relationen 
avbryts. Den här modellen kräver av parterna åtminstone till viss del är medvetna om 
vad de vill och vad de erbjuder. Respektive part kan behöva söka aktivt efter 
information om vad den andre parten erbjuder. Modellen Herriot och Pemberton (1997) 
presenterar tar ingen hänsyn till maktförhållanden och de menar att det psykologiska 
kontraktet bildas enbart med hänsyn till faktorer i förhållandet anställd – arbetsgivare. 
 
De senaste tio årens forskning har riktat sig mer mot personlighet, ideologier, 
socialiseringsteorier och kultur i det aktuella landet som bakgrundsfaktorer till det 
psykologiska kontraktet (Martinez, et al., 2009). 
 
Det psykologiska kontraktet och nyanställda  
De Voos och Freese (2011) har genomfört en longitudinell studie över ett års tid med 
280 deltagare från fyra olika internationella bolag, kring hur nyanställda skapar 
meningsfullhet med hjälp av informationssökande under den första anställningstiden. 
De menade i resultatet från denna forskning att nyanställda börjar sin relation med 
arbetsgivaren hållandes bara ett elementärt, nästan obefintligt schema för det 
psykologiska kontraktet. Detta antas och utvecklas efter interaktion med representanter 
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från organisationen (De Vos & Freese, 2011). Ett psykologiskt kontrakt börjar därmed 
bildas i interaktionsprocessen vid den första anställningsintervjun, men ibland tidigare – 
redan vid en perception av kommunikation från företaget om hur detta är som 
arbetsgivare. Kontraktet fortsätter sedan löpande att formas och i alla lägen vara en 
utgångspunkt för den nyanställdes agerande inom anställningen (Schalk & Roe, 2007). 
Den nyanställda har behov som hon förväntar sig ska uppfyllas som ett resultat av 
anställningen. Både arbetsgivarkontexten och kontext som omger den nyanställda 
utanför arbetet har en inverkan på detta och därför bildandet en produkt av en komplex 
interaktion mellan individen, organisationen och faktorer i den externa miljön 
(Martinez, et al., 2009). Inom ramen för kontraktet håller den nyanställde sedan 
uppfattningar om vilka beteenden som är accepterade och socialt gångbara på företaget 
och vilka som inte är det (Schalk & Roe, 2007). Boswell, Shipp, Payne & Culbertson 
(2009) genomförde en studie på 132 nyanställda där data samlades in under fyra 
tillfällen det första anställningsåret. Resultatet visade att nyanställda varierar i sina 
förväntningar på den nya arbetsgivaren beroende personliga värderingar och behov, 
samt individuella erfarenheter under rekryteringsprocessen. Olikheter mellan vad som 
förväntas och vad som sedan upplevs är troligt att uppstå då en nyanställd kommer till 
ett företag. I takt med att kunskap om kultur, arbetet, värderingar på företaget samt 
villkor för anställningen skapas, får individen en uppfattning om huruvida förväntningar 
på företaget uppfylls. I studien gjord av Boswell et al. (2009) framkom att ju bättre 
”smekmånad”, desto värre ”baksmälla”. Med smekmånad menades 
introduktionsperioden och med baksmälla menades den tid som följer därefter. Med 
andra ord betydde detta att ju högre förväntningar den nyanställda har i början av sin 
anställning desto större risk är det för besvikelse inom det första året. De som hade lägre 
förväntningar i början av sin anställning upplevde mindre besvikelse som följd (Boswell 
et al., 2009). Tydlig kommunikation i början av arbetsgivarrelationen är av stor vikt för 
att begränsa missförstånd och för att undvika att bryta mot det psykologiska kontraktet 
senare (De Vos & Freese, 2011).  
 
Det finns olika uttalanden angående vilka de viktigaste faktorerna att finna information 
kring i början av en anställning är och ett par exempel följer här. Miller och Jablin 
(1991) nämner tre informationsfaktorer: definition av uppskattning – hur man får 
feedback på prestation, referens – vad som krävs för att göra ett bra jobb, och 
relationsinformation – hur relationer till andra organisationsmedlemmar fungerar. Chao, 
O´Leary-Kelly, Wolf, Klein och Gardner (1994) menade att det är sex faktorer man 
söker information kring; prestation, vad som är “politiskt korrekt” inom företaget, 
språk, organisationens mål, värderingar och historia. 
 
De Vos och Freese (2011) studie av hur nyanställda skapar meningsfullhet under den 
första anställningstiden med hjälp av informationssökande, visar att frekvent 
informationssökning under de första veckorna i den nya organisationen är positivt 
relaterad till balans i det psykologiska kontraktet efter tre månaders anställning. 
Sambandet mellan informationssökandet hos kollegor minskar därefter efter tre 
månaders tid och framåt men informationssökandet från chefen är stabilt över det första 
året av en anställning. Detta gör chefen till en viktig influent för det psykologiska 
kontraktet långsiktigt och interaktionen med chefen är en viktig grundsten för all typ av 
stöd och information i relationen med arbetsgivaren generellt (De Vos & Freese, 2011). 
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Relationen med den närmaste chefen är även viktigt för den nyanställds upplevelse av 
organisationen som helhet (Ashforth, Cobb, Ployhart & Sluss, 2012). 
 
De Vos och Freese (2011) menar att informationssökande ofta sker från tillgängliga och 
tillförlitliga organisationsmedlemmar i den nyanställdes närhet som anses inflytelserika 
och vars roller verkar ha en viss likhet med den egna rollen. Dessa andra 
organisationsmedlemmar påverkar den nyanställdas psykologiska kontrakt med 
arbetsgivaren eftersom de utgör viktiga ambassadörer för företaget.  
 
IT-anställda och det psykologiska kontraktet 
Skribenten för denna uppsats har som urval riktat undersökningen på yrkesgruppen IT-
anställda och en fördjupning av forskning inom området följer därför här. En 
fenomenologisk studie av Larson-Daugherty (2000) där tio IT-anställda inom olika 
branscher intervjuades bekräftade att även för IT-anställda gäller att det finns en 
uppfattning om en ömsesidig överenskommelse. Dessa IT-anställda såg anställningen 
som ett ömsesidigt utbyte av både formella och informella skyldigheter och 
förväntningar. Den anställda bidrar med teknisk kunskap och erfarenhet som 
organisationen behöver. För att stanna hos arbetsgivaren förväntar de sig i gengäld en 
uppsättning värden. Viktigast var kompetent ledarskap inom tekniska områden, men 
också allmänna ledaregenskaper. Utöver det ska tekniken de anställda ska arbeta med 
vara den senaste, de ska erbjudas lämplig kompetensutveckling för tekniken och betalas 
marknadsmässiga löner. Faktorer som var mer generella innefattade karriärmöjligheter, 
relationer med medarbetare och flexibla arbetstider (Larson-Daugherty, 2000).  
 
En annan studie, gjord av Bu och King (2005) på 395 IT-anställda i Kina och USA 
gällande anställdas upplevda skyldigheter mot arbetsgivaren, visade att det finns 
utmärkande faktorer som upplevs som extra viktiga just inom IT-funktioner. Anställda 
inom området känner att de borde få belöning för att ha arbetat hårt och nått en 
milstolpe i ett projekt eller t.ex. tagit IT-certifieringar. Även denna studie visade en 
förväntan som är tydlig inom branschen angående att ha möjligheten att arbeta med 
branschledande teknologi, med tanke på den snabba utvecklingen som sker just inom 
teknik. Arbetsgivaren förväntas erbjuda ett självständigt arbete, spännande projekt, 
ekonomiska belöningar och tillhandahålla god vägledning för nyanställda. Anställda 
inom IT bär med sig en uppfattning om skyldigheten att de ska hålla sina kunskaper 
uppdaterade och färdigställa projekt i tid (Bu & King, 2005).  
 
Syfte och frågeställning 
Tidigare forskning på det psykologiska kontraktet behandlar till största del brytandet av 
kontraktet och villkor kring ett sådant brytande. Efterfrågan finns på mer förståelse av 
hur det psykologiska kontraktet bildas, liksom på att undersöka ämnet djupare med 
kvalitativ metod (Briner & Conway, 2005). Forskning på det psykologiska kontraktet 
specifikt hos IT-anställda är också begränsad. IT-anställda är en allt viktigare 
yrkesgrupp i modern tid. Denna undersökning syftar därför till att få djupare förståelse 
av hur det psykologiska kontraktet initieras och bildas hos individer anställda inom IT-
sektorn. Med den bakgrunden var den inledande fasen under det första året på en IT-
avdelning mest intressant att undersöka. Frågeställningen var: Hur bildas det 
psykologiska kontraktet hos en nyanställd inom IT, ur dennes perspektiv? 
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Metod 
 
Undersökningsdeltagare 
Alla undersökningsdeltagare arbetade på en IT-avdelning på ett reseföretag i Sverige, 
med verksamhet och anställda i hela norden. Sex personer med varierande nationalitet 
intervjuades. Efter bortfall p.g.a. bristande validitet utgjorde fem personer det slutliga 
analysunderlaget för undersökningen. En kvinna och fyra män i åldern 25-35, anställda i 
den nordiska organisationen för företaget. De var alla anställda det senaste året och hade 
alla anställts på ungefär samma sätt; genom ansökan, första intervju med chef, andra 
intervju med chef och två medarbetare. Därefter hade samtliga nyanställda genomgått 
någon form av introduktion planerad av sin chef då anställningen påbörjades. 
 
Ett första urval av deltagare skedde bland anställda som inom de senaste två åren 
påbörjat sin anställning på företaget, inom en avdelning. Syftet med urvalskriteriet var 
att öppna upp för att hitta både heterogenitet och homogenitet i urvalet. Heterogenitet 
genom att öppna för så olika roller inom IT som möjligt för att få ett så rikt urval som 
möjligt där alla önskvärda kvaliteter kan finnas. Homogenitet genom avgränsningen till 
de som har anställts under de senaste två åren och sedan ett urval till anställda inom 
senaste året. Tjugofyra personer som uppfyllde kriterierna om att vara anställd inom de 
senaste två åren och arbeta på IT- och webbavdelningen, kontaktades via mail med 
förfrågan om intresse att delta i studien. Tretton anställda anmälde att de ville delta. Av 
dessa sållades de som varit anställda längre än 1,5 år genast bort och därefter valdes 
deltagare utifrån en önskan om ett heterogent urval innehållandes så rika fall som 
möjligt med så mycket information som möjligt kring hur det psykologiska kontraktet 
bildas. De anställda hade därför olika roller inom IT och olika lång anställningstid. I 
intervjuerna undersöktes endast upplevelser från det första anställningsåret, oavsett total 
anställningstid. Ledningen på företaget hade ingen insyn i vilka som deltog i 
undersökningen mer än att avgränsningen gjordes till IT-anställda. 
 
Datainsamling 
Materialet samlades in i intervjuform. En semistrukturerad intervjuguide användes med 
mycket öppenhet för vad som kunde dyka upp under intervjuerna. Intervjuguiden 
innehöll först breda frågor kring hur den nyanställda upplevde första tiden på företaget 
och sedan smalare med följdfrågor kring olika värden och löften den nyanställda 
upplevt från arbetsgivaren; hur var det, hur märkte du detta, vem kommunicerade 
värdet/löftet, vad kände du då, osv. Vidare behandlade frågorna den nyanställdes 
förväntningar på företaget och upplevda förväntningar från företaget, vad av detta som 
upplevs som skyldigheter, samt frågor kring behov av information och 
informationssökning. Intervjuerna genomfördes på företaget, i enskilda mötesrum där 
intervjupersonerna kunde tala ostört utom hörhåll för andra anställda på företaget. 
Intervjuerna spelades in efter samtycke från deltagarna och transkriberades sedan från 
tal till text. Respektive transkribering skickades sedan till respektive deltagare som läste 
igenom intervjutexten och gav sitt godkännande för användning som analysunderlag i 
undersökningen. I och med detta gavs också deltagarna möjlighet att ändra eller stryka 
uttalanden som gjorts i intervjuerna. Ingen av de nyanställda ändrade i sitt textmaterial.  
En person föll bort efter intervjuer på grund av att han inte hann validera sitt resultat 
innan tidsgränsen för undersökningens genomförande gick ut. Hans intervjumaterial 
togs därför inte med i analysen för denna rapports resultat. 
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I inledningen av undersökningen skickades en fråga om intresse att delta ut via mejl till 
samtliga potentiella nyanställddeltagare. I mejlet gavs information om undersökningen 
och dess sammanhang; att det var en undersökning företaget gjorde i samarbete med en 
uppsatsstudent vid Stockholms universitet. Där berättades om studiens syfte; att 
undersöka hur en nyanställd bildar sig en uppfattning om sin arbetsgivare. I mejlet stod 
att det var frivilligt att delta men att deltagandet uppmuntrades av företaget, att 
deltagandet var anonymt och att företaget inte på något sätt skulle ha information om 
vilka som valts att delta. I mejlet stod också att undersökningen skulle ske i form av en 
45-60 minuter lång intervju, att anmälan skulle ske direkt till författaren och 
kontaktuppgifter fanns med. Informerat samtycke inhämtades sedan genom det mejl de 
nyanställda skickade om intresse att delta, upprepades i följande telefonsamtal med 
första kontakt och i början av varje intervju. Information om konfidentialitet lämnades 
också till samtliga deltagare i undersökningen både i första telefonsamtal och i början på 
respektive intervjutillfälle.  
 
Analys 
En tematisk analys genomfördes på intervjumaterialet från de fem deltagarna, i syfte att 
sammanställa deras upplevelser av hur det psykologiska kontraktet formas hos 
nyanställda. Den tematiska analysen genomfördes enligt instruktionerna för de sex 
faserna i tematisk analys som finns att läsa i Braun och Clarkes (2006) artikel om 
metoden. Artikeln avses vara en handfast steg för steg-manual vid tematisk analys. 
Materialet har från transkribering av det verbala materialet, d.v.s. inspelningen av 
intervjuerna, utifrån helheten brutits ner i citat meningsfulla för frågeställningen med 
koppling till det psykologiska kontraktet. Därefter har materialet komprimerats och 
kodats till olika potentiella teman som kan utgöra delar i bildandet av det psykologiska 
kontraktet. En tidskrävande process som i det här fallet innebar att materialet har 
arbetats igenom cirka sju-åtta gånger i sin helhet. En gång vid lyssnande och 
transkribering, ett par genomläsningar med parallell markering av relevanta citat och 
innebörder av dessa, samt flertalet gånger till vid komprimering och kodning. För 
förankringen i data har analysen innehållit att ständigt gå tillbaka i materialet och 
säkerställa korrekta tolkningar utifrån de erhållna data. De potentiella teman som togs 
fram bakades om från en mind map där överlappande och närliggande teman slogs 
samman och formades utifrån syftet att finna särskiljande men kohererande teman för 
att besvara forskningsfrågan. De slutgiltiga teman som framträdde namngavs utifrån 
kriteriet om tydlighet i definitionen av dem och för att de skulle vara lätta att förstå. 
 
 

Resul ta t  
 
I den tematiska analys som genomförts på intervjumaterialet framträdde fyra teman som 
handlar om olika källor till signaler den nyanställda tar emot och formar till ett 
psykologiskt kontrakt; företagets image, habituering, den närmaste chefen och 
jämförelse. Dessa teman handlar om anställningsmässigt signifikanta andra, 
informationskanaler där faktorer som påverkar den nyanställdas anställning 
kommuniceras, samt den anställdes egna erfarenheter och den uppfattning han eller hon 
bär med sig in i anställningen. I den här rapporten kallas dessa individer eller kanaler 
”källor” och det kommunicerade den nyanställde tar in kallas ”signaler”.  
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En skillnad har gjorts på något som kan kallas direkta signaler och indirekta signaler. 
Direkta signaler är sådana som arbetsgivaren genom företagskommunikation eller chef 
kommunicerar muntligt, skriftligt eller genom beteende till den nyanställda. Indirekta 
signaler är sådana som kommer från andra eller annat håll än 
företagskommunikation/chef. Ett exempel på en direkt signal är att den nyanställde läser 
på intranätet att det är okej att gå tidigare från jobbet en dag och jobba in det en annan 
dag. En indirekt signal kan handla om att den nyanställde ser eller uppfattar det som att 
andra anställda går tidigare en dag och jobbar in det en annan dag. Direkta signaler har 
en större tillförlitlighet och en större styrka som underlag för den nyanställdes 
uppfattning om det psykologiska kontraktet. Med andra ord blir en förväntan och en 
uppfattning om ett löfte starkare om den grundar sig i en direkt signal från arbetsgivaren 
och lite svagare om den grundar sig i en indirekt signal. 
 
Nedan följer mer detaljerade beskrivningar av de fyra temana, eller källorna, som 
påverkar hur det psykologiska kontraktet formas; företagets image, habituering, den 
närmaste chefen och jämförelse. 
 
Företagets image 
Innan anställning har den då potentiellt anställda fått intryck som gör att han eller hon 
har en uppfattning om företaget som arbetsgivare. Intrycken kommer från vänner, 
bekanta eller branschkollegor som uttalar sig i form av nu eller tidigare anställda på 
företaget; om hur det är att arbeta på företaget. Flertalet av de intervjuade för den här 
undersökningen uttalade sig angående ”rykten” de hört om företaget att vara flexibelt 
med arbetstider och att det är verksamt i en spännande bransch. Dessa rykten kom från 
vänner och bekanta som berättade om egna erfarenheter av företaget.  Ryktena tog de 
potentiellt anställda vid anställningens början med sig och lade till i förväntningarna på 
företaget som arbetsgivare. De bar detta med sig då de formade sin bild av arbetsgivaren 
och därmed också sitt psykologiska kontrakt. Dessa signaler är indirekta signaler 
eftersom de inte kommer direkt från företaget/chef på företaget.  
 
Det är inte möjligt för den potentiellt anställda att ha en helt klar uppfattning om ett 
utbyte med företaget som arbetsgivare i det här läget, men däremot en uppfattning om 
företaget som hon lägger till grund för förväntningar om hur det är att arbeta där. Detta 
är viktigt av den enkla anledning att det påverkar hur den senare nyanställde ska se på 
sin arbetsgivare och därmed bidrar till en grund för det utbyte han eller hon då förväntar 
sig av företaget. Motiverande argument för den anställdes fördelar i utbytet med 
arbetsgivaren skapas därmed i och med företagets image redan innan anställningens 
början. En första om än otydlig bild av hur det är att jobba på företaget.  
 
Habituering 
De starkaste direkta signalerna från företaget får den anställde oftast under anställnings-
intervjun. Där sker den första verkliga kontakten med chef eller representant från 
företaget och den nyanställde skapar sig många intryck som ligger till grund för 
upplevda löften han eller hon bär med sig under anställningens första tid. Vanligtvis är 
också den blivande närmsta chefen en av dem som intervjuar och i de fallen bli löften 
extra starka i och med att det handlar om direkta signaler chefen sänder till den 
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nyanställda. När rekryteraren, eller chefen om så är fallet, berättar om företaget och hur 
det är att jobba på det, formas en uppfattning som oftast har många löften i sig.  
 
Habituering innebär i det här fallet att vänja sig in med och lära sig accepterade 
tillvägagångssätt inom företaget. Det är under habitueringen som intervjudeltagarnas 
grund till upplevelser av villkoren för det psykologiska kontraktet utformas. 
Habitueringens inverkan kan sägas vara i huvudsak en fas som pågår från första 
intervjutillfället till dess att den anställde har skapat sig en plats i företagets kultur och 
hittat sin roll i kontexten.  
 

Det tog ett halvår innan jag började känna att nu har jag koll på företaget. Innan 
jag kände att folk har förtroende för mig, innan jag kände att jag förstår vad folk 
höll på med. Jag kan känna en hemmakänsla när jag kommer hit. Jag kan känna 
att jag kan peka på en person och säga vad den personens roll är. Av de som jag 
jobbar med. Ja, det är nu det har börjat kännas så.  

 
Signaler under denna tid befäster och avgör det psykologiska kontraktets utformande. 
Under perioden består källan av flertalet olika mindre influenter i den nyanställdes 
kontext som är bidragande i det psykologiska kontraktets utformning. Introduktionen är 
den kanske intensivaste intrycksfasen för den nyanställde, då den i de fall som 
undersökningen omfattar har bestått av ett par möten med den närmaste chefen där 
direkta signaler tas in och i övrigt bokade möten med anställda på andra avdelningar 
under de sju till fjorton första dagarna. Mängder av indirekta signaler strömmar här in 
till den nyanställda. Under den första tiden kommer indirekta signalerna från kollegor 
på den egna avdelningen, kollegor på andra avdelningar, upplevelsen av utbildningar, 
upplevd kultur på företaget, m.m. Konkreta indirekta signaler kan t.ex. vara att den 
nyanställda får saker berättade för sig av kollegor om hur det är att arbeta på företaget 
eller att den nyanställda ser hur andra anställda gör och beter i olika situationer och hur 
detta är gångbart eller icke gångbart. Exempel på att se hur andra gör kan handla om hur 
de hanterar arbetstider och prioriterar sin arbetsbelastning.  
 

Om man ser att nån annan gör samma sak. (…) Men att man ser att hela kulturen 
är sån, då kan man ju ta efter. Det är rätt vanligt. Så det kan nog hända. Att man 
ser att kulturen är sån. 

 
De handlingarna signalerar till den nyanställda hur villkoren är kring flexibilitet med 
arbetstider och vad arbetsgivaren förväntar sig av den anställda kring detta. En annan 
konkret signal som är mer direkt är teambildande aktiviteter för personalen utanför 
arbetstid, eller hur enkelt den nyanställda upplever från chefen att det är att få tillgång 
till resurser vid behov. Teambildande aktiviteter signalerar omtanke och satsning på 
personal, och tillgång på material och resurser signalerar satsning på verksamheten. 
Dessa värden är sedan värden den nyanställda kan förvänta sig av arbetsgivaren, d.v.s. 
de innebär att den nyanställda kan räkna med detta och därmed ett utbyte för sin 
arbetsinsats; kommunikation som inneburit indirekta signaler i bildandet av den 
nyanställdes psykologiska kontrakt. Den nyanställde uppfattar med andra ord komplexa 
mängder av signaler genom introduktion, hur han eller hon behandlas under den första 
tiden samt genom den kultur som finns på företaget. I intervjuerna framkom uppfattade 
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psykologiska kontraktslöften som flexibilitet, kompetensutveckling, löften om 
resurstillgångar, modern teknik och karriärsutveckling.  
 
Intranätet är en betydande påverkansfaktor på den aktuella arbetsplatsen för den här 
undersökningens deltagare. De intervjuade berättar om ett intranät som innehåller 
mycket stora mängder information men att det pratas bland kollegorna under 
introduktionen att intranätet är dåligt uppdaterat, svårt att använda och att framförallt 
viktiga grundläggande dagliga rutiner som tidsrapportering och företagsinformation är 
svår att hitta. Samtidigt är det också via intranätet som flera av de intervjuade fått 
uppfattningen om företagets karriärmöjligheter och rutiner för internrekrytering. Detta 
är en faktor som för samtliga intervjuade betyder mycket i val av arbetsgivare och även 
om de inte visste detta förrän de började på företaget blir faktorn därmed i hög grad en 
del av det psykologiska kontraktet. Huruvida intranätet är bra eller dåligt är något som 
är specifikt för den här arbetsplatsen, men det informationen säger är att det sänds 
indirekta signaler via intranätet som bidrar till upplevda löften från arbetsgivaren. 
 
När den nyanställde har kommit så långt att hon ”känner sig hemma” på företaget har 
den nyanställde hittat sin plats i kontexten och är så pass bekväm att hon börjar veta hur 
saker och ting ska hanteras på företaget och vad hon tycker om företaget. Deltagarna 
uppger varierande tid för hur lång tid det tar innan detta har uppnåtts; mellan sex 
månader och ett år in i anställningen. Det är därför så länge som habituering kan sägas 
vara som starkast som influent för det psykologiska kontraktet. 
 
Utöver det finns det en uppfattning hos de intervjuade att det har en påverkan på det 
psykologiska kontraktet huruvida man är anställd som konsult eller med ett 
tillsvidarekontrakt. Detta är något som enligt de intervjuade har en stor betydelse på just 
det här företaget. Det handlar om att intervjudeltagarna har en uppfattning att man som 
fast anställd är mer medveten om de konsekvenser insatserna man gör har för det egna 
framtida arbetet. Uppfattningen hos deltagarna är att som konsult tänker man inte lika 
långsiktigt utan gör fler snabba lösningar som man senare inte behöver handskas med 
konsekvenserna av. För de anställda som var intervjudeltagare i den här 
undersökningen, och som var fast anställda, betydde konsult eller icke konsult snarare 
en orolighet för dem själva och deras arbetsbörda i och med den signal från 
arbetsgivaren det innebar; att arbetsgivaren tar till snabba lösningar och har lägre krav 
på kvalitetsnivån i arbetet.  
 
Den närmaste chefen 
Den helt klart dominerande källan till signaler från arbetsgivaren som formar det 
psykologiska kontraktet är chefen och dess kommunikation. Det handlar om direktiv, 
beteenden, närvaro/icke-närvaro, lyhördhet och uppföljning, m.m. Här sänds bara 
direkta signaler, vilket ger källan en del av dess styrka.  
 
Om chefen är en av dem som genomfört anställningsintervjun för den nyanställda börjar 
naturligtvis signalerna om löften komma redan där. Det kan t.ex. i den här 
undersökningen handla om att chefen under intervjun har svarat på en fråga från den då 
potentiellt anställde om vilka resurser företaget har och hur företaget hanterar växande 
verksamhet och i och med det ökat behov av servrar. Att chefen under intervjun svarat 
att ”det är bara att vrida på kranen så kommer det fyllas på med servrar” innebär ett 
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löfte från arbetsgivaren till den potentiellt anställde och senare nyanställde som ingår i 
det psykologiska kontraktet. Under intervjun kan den potentiellt anställde också 
förmedla sina egna förväntningar genom att ställa valda frågor och därmed lyfta viktiga 
faktorer för honom eller henne. Även krav på speciell utrustning eller önskan om 
karriärsutveckling kan förmedlas här från den som vill börja på företaget. Detta är ett av 
de få tillfällen den nyanställde verkar förmedlar sina förväntningar enligt resultatet från 
intervjuerna. De andra tillfällena är på medarbetarsamtal, uppföljningsmöten och vid 
eventuella workshops. 
 
De anställda vill ha sitt informationsflöde från den närmsta chefen i alla fall som berör 
den egna anställningen; initial introduktion, vid behov av vägledning, feedback på 
arbetet, direktiv kring arbetsprioriteringar, arbetsvillkor, lön, hjälp med vem man ska 
vända sig till i vilket läge, m.m. Alla dessa förväntningar på den närmaste chefen 
öppnar upp för att den nyanställde ska vara som mest receptiv på signaler från just den 
närmaste chefen. Det avgör därmed att den närmaste chefen är den som innehar störst 
del i det psykologiska kontraktet mellan arbetsgivaren och den nyanställda. På 
intervjudeltagarnas företag är det chefens ansvar att utforma den nyanställdas 
introduktion. Om den första tidens introduktion har varit välplanerad eller inte verkar 
påverka intrycket den nyanställda får av sin närmaste chef. Eftersom den närmaste 
chefen är den som är störst innehavare av företagets del i det psykologiska kontraktet 
hänger introduktionen och närmaste chefen nära ihop. Ett dåligt eller bra intryck av 
introduktionen bidrar på så sätt till utformningen av det psykologiska kontraktet.  
 
Känslan av närvaro från chefen utgör basen för intervjudeltagarnas intryck av allt annat 
chefen kommunicerar på olika sätt. En icke närvarande chef sjunker genast i styrka som 
påverkansfaktor, men verkar inte i dessa intervjuer kunna falla så lågt att han eller hon 
tappar sin ställning som den viktigaste påverkansfaktorn för utformande av det 
psykologiska kontraktet. En deltagare delade med sig av följande förväntning: 
 

Ja, men det är väl egentligen chefens huvudsyssla att intressera sig för de 
anställdas utveckling och se till att alla anställda har det som just de behöver och 
får det bästa möjliga de kan få. Utifrån budget och sånt förstås… 

 
Om den nyanställde tar upp saker med chefen är det direkt formande för det 
psykologiska kontraktet om denne får gehör eller inte för sin sak. I den här 
undersökningen har starka önskemål om flexibilitet framkommit. Något som 
arbetsgivaren dels signalerat via företagets image innan anställningens påbörjan, men 
också med direkta signaler under anställningsintervjun, där den blivande chefen och 
rekryterare kommunicerat företaget som flexibelt med arbetstider. När den nyanställde 
sedan börjat på företaget har det för vissa av de intervjuade inte alls visat sig vara 
flexibelt med arbetstider och detta har lett till en besvikelse. För ett par andra har det 
varit oklart, men när de har tagit upp detta med sin chef har de fått gehör och fortsatt ha 
uppfattningen om att flexibla arbetstider ingår i det psykologiska kontraktet.  
 
Kommunikation från och med chefen är helt grundläggande för de signaler som 
kommer från denna källa. Tydlighet, öppenhet och lyhördhet från chefens sida är 
förutsättningar för att signaler ska uppfattas riktigt av den nyanställda och när detta 
saknas uppstår en förvirrad känsla hos den nyanställda.  
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Jämförelse  
Parallellt med att intryck tas emot från båda de andra källorna spelar de egna tidigare 
erfarenheterna av andra arbetsgivare en stor roll och de jämförelser den nyanställde gör 
mot dessa. Källan jämförelse handlar om att den nyanställde både medvetet och 
omedvetet jämför den nu nya arbetsgivaren med tidigare arbetsgivare. I jämförelsen 
höjer eller sänker den nyanställda den nya arbetsgivaren i förhållande till den tidigare, 
genom att den nya är bättre eller sämre än den förra på olika parametrar. I första hand 
handlar det som nämns ovan om att den nyanställde har haft arbetsförhållanden eller 
upplevt något hos tidigare arbetsgivare som den nu antingen upplever eller inte upplever 
hos den nya arbetsgivaren. Dessa erfarenheter av tidigare arbetsgivare tar den 
nyanställda med sig in i den nya anställningen och de finns då som latenta förväntningar 
på den nya arbetsgivaren. Därmed är de en bidragande faktor i bildandet av det 
psykologiska kontraktet med den nya arbetsgivaren. Om den nya arbetsgivaren visar sig 
vara sämre än den gamla på någon parameter, blir detta en besvikelse för den 
nyanställda vilket bidrar till formandet av det psykologiska kontraktet och dess 
uppfyllelse eller brytande. 

 
Figur 1. Teman för bildandet av det psykologiska kontraktet och dess förhållanden över 
tid. 
 
I bilden ovan syns de fyra temana, eller källorna till signaler och bilden ger en översikt 
för när i tid de olika källorna har sitt inflytande. Det psykologiska kontraktet bildas som 
en kombination av dessa olika källor. Företagets image sträcker sig även utanför själva 
kontraktsbildningen eftersom den källan existerar innan första kontakt med företaget. 
Den närmaste chefen är bestående som källa från första kontakt och framåt. 
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Diskussion 
 

Syftet med den här undersökningen var att få en djupare förståelse för hur det 
psykologiska kontraktet bildas genom att med intervjuer undersöka hur det 
psykologiska kontraktet bildas hos en nyanställd inom IT ur dennes perspektiv. 
Intervjumaterialet från fem personer utgjorde underlaget för en tematisk analys som 
resulterade i fyra teman; företagets image, habituering, den närmaste chefen och 
jämförelse.  
 
Denna rapport pekar ut möjliga påverkansfaktorer som för de intervjuade tillsammans 
bidrar till att bygga ett psykologiskt kontrakt mellan nyanställd och dess arbetsgivare. 
Komplexiteten i bildandet av ett psykologiskt kontrakt för dessa deltagare är hög och 
gör att processen kan se annorlunda ut från individ till individ. I varje enskilt fall beror 
processens utformning på sammansättningen av de olika signalerna och ordningen för 
mottagandet av dem. I konkreta ordalag handlar formandet av det psykologiska 
kontraktet om de signaler den nyanställde uppfattar från arbetsgivaren och förväntningar 
den nyanställdes förmedlar till densamma. Hur dessa signaler och förväntningar 
uppfattas eller tros uppfattas är inte alltid som avsetts, men det primära är som tidigare 
nämnts den upplevda överenskommelsen, inte den faktiska.  
 
Den tematiska analysen resulterade i fyra teman som var och en utgjorde källor till 
signaler. Tillsammans utgör temana en samling av signaler som för den här 
undersökningens deltagare bidrar till hur det psykologiska kontraktet påbörjas, bildas 
och upprätthålls. Resultatet av denna undersökning behandlar det psykologiska 
kontraktets påbörjan och hur det bildas, precis som syftet med undersökningen är, men 
berör oundvikligen områden om hur kontraktet upprätthålls och i enstaka fall hur det 
bryts. Uppdelningen av teman är menad att tydliggöra olika möjliga påverkansfaktorer 
med olika grad av inflytande för den nyanställda vid olika tidpunkter.   
 
Temat företagets image har en stark påverkan innan och precis i början av en 
anställning, för att sedan avta när dessa rykten bekräftas eller byts ut mot de starkare 
direkta signalerna som kommer från habituering och den närmaste chefen. Likaså temat 
jämförelse har stark påverkan i början av kontraktsformningen. Den nyanställda har då 
fortfarande tidigare erfarenheter av andra arbetsgivare färskt i minnet och befinner sig i 
en situation då han eller hon har sökt sig från något annat, d.v.s. den tidigare 
arbetsgivaren, till nuvarande arbetsgivare. Bytet innefattar en värderande jämförelse, 
något som varit tydligt genom hela intervjumaterialet. Skillnaden mellan temat 
företagets image och temat jämförelse blir därmed att företagets image handlar om 
andras erfarenheter av den kommande arbetsgivaren och jämförelse handlar om de egna 
erfarenheterna av tidigare arbetsgivare. 
 
Resultaten har en stark förankring i arbetsförhållanden specifika för IT-sektorn och i 
intervjumaterialet framkommer flera gånger faktorer som krav på modern teknik, 
flexibilitet i och med att man jobbar med just teknik och att den inom IT vanliga 
anställningsformen konsultarbete påverkar synen på både arbetet och arbetsgivaren. De 
intervjuade pratade om en skillnad mellan konsulter och fast anställda som speglade en 
form av oro för hur kvaliteten på arbetet skulle bli. Att de själva inte var konsulter, även 
om flera hade varit tidigare, påverkades ändå av att andra anställda runtomkring dem 
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var det. Detta signalerade för flera stycken negativa värden till de fast anställda, så som 
beskrivs i resultatet.  
 
De intervjuade hade varit anställda olika länge och hade olika perspektiv på sin 
anställning och på arbetsgivaren. Detta innebär att resultatet ska läsas med tanke på att 
det är en sammanfattning av vad nyanställda sagt som varit på företaget mellan fyra 
veckor och ett och ett halvt år. Resultatet går i linje med det som Boswell et al. (2009) 
benämner smekmånad och baksmälla. I en initial fas av anställningen upplever den 
nyanställda ofta en stark positiv känsla som sedan ju starkare den varit byts ut mot en 
hårdare baksmälla. Teorin går att applicera på det här resultatet genom att titta på de 
deltagarna i denna undersökning som beskrivit upplevelser med höga förväntningar i 
början och ”platt fall” och nedtagna förväntningar några månader in i anställningen. Det 
psykologiska kontraktet har då förändrats likt den besvikelse Boswell et al. (2009) 
beskriver ofta händer en nyanställd med hög positivitet i början. 
 
Resultatet styrker befintlig forskning kring hur det psykologiska kontraktet bildas. Först 
och främst i och med Rousseaus (2001) faktor om löften som ord eller beteenden 
arbetsgivaren uttalar eller agerar i en kontext där det blir meningsfullt och som innebär 
att den anställde får en uppfattning om vad han kan förvänta sig av arbetsgivaren. 
Vidare är den utmärkande betydande rollen hos närmaste chef (Ashforth et al., 2012, De 
Vos & Freese, 2011) tydlig och återspeglas rakt igenom denna undersökning. Samtliga 
intervjuade refererar till den närmaste chefen vid diskussion kring problemlösning, 
lärande, överenskommelser, introduktion, krav och utbyte. Däremot är det delvis svårt 
att relatera den modell som resultatet av denna studie gett med den modell Herriot och 
Pemberton (1997) presenterade. Framläggandet av behov och vad man kan erbjuda 
stämmer överens med det resultat föreliggande studie gett. Däremot är förhandling av 
villkor och granskning av kontraktet är inte lika tydligt i nuvarande studie. 
 
Shalk och Roe (2007) menade att ett psykologiskt kontrakt börjar bildas i 
interaktionsprocessen vid den första anställningsintervjun, men ibland tidigare; redan 
vid en perception av kommunikation från företaget om hur detta är som arbetsgivare. 
Nuvarande studies resultat är koherent med detta eftersom det visar att intryck den 
potentiellt anställde får från vänner och bekanta har påverkan på de förväntningar den 
senare nyanställde tar med in i anställningen. Likaså att kontraktet har viktiga signaler 
att hämta i anställningsintervjuerna stödjer Shalk och Roes teori. 
 
Som tidigare tagits upp nämner Miller och Jablin (1991) tre informationsfaktorer som är 
viktiga i början av en anställning: definition av uppskattning – hur man får feedback på 
prestation, referens – vad som krävs för att utföra ett bra arbete, och 
relationsinformation – hur relationer till andra organisationsmedlemmar fungerar. 
Samtliga dessa tre faktorer styrks av resultatet från denna studie. Vidare styrker 
resultatet att den nyanställda samlar information från de närmaste kollegorna den första 
tiden men att chefen stadigt är informationskälla från anställningens början och under 
hela det första året, forskningsresultat som De Vos och Freese (2011) tidigare tagit 
fram. 
 
I nuvarande studie erhölls resultatet om förväntningar på arbetsgivaren gällande 
flexibilitet, kompetensutveckling, löften om resurstillgångar, modern teknik och 
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karriärsutveckling. Specifikt för IT menar Bu och King (2005) att IT-anställda förväntar 
sig att arbetsgivaren ska erbjuda ett självständigt arbete, spännande projekt, ekonomiska 
belöningar och tillhandahålla god vägledning för nyanställda. Nuvarande studie har 
därmed visat ett resultat som går i linje med flera av de faktorer Bu och King funnit 
viktiga för IT-anställda. 
 
Uppsatsen ger också en ny vinkel för vad som influerar bildandet. Rousseau (2012) 
menar att det psykologiska kontraktet enbart innefattar faktorer som är direkt kopplade 
till förhållandet arbetsgivare – arbetstagare. Det talar resultatet av den föreliggande 
undersökningen till viss del emot. Det tema som kallas jämförelse ligger utanför 
resonemanget från Rousseau. Temat jämförelse handlar som tidigare nämnts om att den 
nyanställde både medvetet och omedvetet jämför den nu nya arbetsgivaren med tidigare 
arbetsgivare och i jämförelsen höjer eller sänker den nya arbetsgivaren i förhållande till 
den tidigare. Om den nya arbetsgivaren visar sig vara sämre än den gamla, blir detta en 
besvikelse för den nyanställda vilket bidrar till formandet av det psykologiska 
kontraktets och dess uppfyllelse eller brytande. Detta är något som inte återfunnits i den 
litteratursökning som gjorts i samband med undersökningen. Hur risken med detta ska 
hanteras av arbetsgivaren är en undersökning i sig och rekommenderas som fördjupning 
i framtida forskning. De möjliga begreppen inom bildandet av det psykologiska 
kontraktet som redovisats i denna studies resultat, kan i framtida forskning prövas med 
kvantitativ metod för att undersöka dess giltighet. 
 
Den kvalitativa metoden som undersökningsmetod kring det psykologiska kontraktet är 
ovanlig enligt vad som kan förstås i den litteratursökning som gjorts i samband med den 
här studien. Detta tillför undersökningen ett större värde och vidare kvalitativ 
forskningen på bildandet av det psykologiska kontraktet, med ansats inom den möjliga 
påverkansfaktorn jämförelse rekommenderas.  
 
Metodkritik 
Vad som är att vara medveten om är att denna undersökning genomförts på ett enskilt 
företag, på en enskild avdelning och att detta innebär en begränsning för den kvalitativa 
generaliserbarheten av resultatet. Processen för bildande av ett psykologiskt kontrakt är 
i detta fall mycket nära bundet med rutiner och utformning av introduktion på det 
aktuella företaget och speglar detsamma i resultatet. Intervjuerna gjordes med anställda 
som hade olika anställningstid och olika roller inom IT, vilket bidrar till att urvalet 
gjorts på ett lämpligt sätt. Studien har gjorts på relevanta deltagare för den kvalitativa 
generaliserbarheten och med goda chanser för förekomsten av de egenskaper och 
kvaliteter som är önskvärda i undersökningen; nyanställda inom IT med en uppfattning 
om hur de bildar sin överenskommelse med sin arbetsgivare. Resultatets validitet är 
därmed hög för nyanställda inom IT. Att deltagarna bestod till största del av män tros i 
det här fallet inte ha påverkat undersökningens resultatet nämnvärt.  
 
En brist i resultatet är att endast författaren hanterat intervjumaterialet och analyserat 
det. För att stärka studiens validitet hade även en oberoende tredje part kunnat 
genomföra den tematiska analysen. 
 
Resultatet kan anses ha god samstämmighet med tidigare forskning, men breddar också 
synen på vad som kan påverka bildandet av det psykologiska kontraktet i och med temat 
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jämförelse. I framtida forskning rekommenderas göra en studie med fler deltagare och 
genomföra upprepade intervjuer med dessa för att undersöka förändringen av det 
psykologiska kontraktet över tid. En begränsning finns i denna undersökning i att 
intervjuerna genomförts vid ett enda tillfälle och därefter inte följts upp i form av en till 
intervju vid ett senare tillfälle för att plocka upp reflektioner eller förändringar i 
deltagarnas perspektiv. Möjligheten för deltagarna till en andra eller flera reflektioner 
under längre tid kring bildandet är något som rekommenderas till framtida forskning.  
 
Intressant vidare forskning vore även att undersöka om det erhållna resultatet i den 
föreliggande studien är applicerbart på andra nyanställda inom IT, liksom att undersöka 
om det erhållna resultatet är applicerbart på andra nyanställda än IT-anställda. 
 
Slutsats 
Studien utgör ett bidrag till den begränsade mängden kvalitativ forskning på bildandet 
av det psykologiska kontraktet som finns. Den här studien utvidgar synen på bildandet 
och kan vara utgångspunkt för vidare forskning inom ett bredare perspektiv på det 
psykologiska kontraktet; nämligen att bildandet påverkas av jämförelser med tidigare 
arbetsgivare, utanför relationen mellan nuvarande arbetstagare och arbetsgivare. 
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