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Forskningen om det psykologiska kontraktet är ofta okänd i 
organisationer som använder sig av mål- och prestationsstyrning 
(Petersitzke, 2009). Denna studies syfte var att undersöka med-
arbetares upplevelser av mål- och prestationsstyrning relaterad till 
innehållet i deras psykologiska kontrakt. Mål- och prestationsstyrning 
undersöktes utifrån måltydlighet och feedback respektive psykologisk 
empowerment. Det psykologiska kontraktets innehåll studerades 
utifrån löften och åtaganden samt tillit och rättvisa. Urvalet bestod av 
77 personer i olika organisationer som fick besvara en webenkät. 
Resultatet visade samband mellan upplevelsen av måltydlighet och 
feedback och tilliten till arbetsgivaren liksom ett samband mellan 
upplevelsen av måltydlighet och feedback och arbetsgivarens löften 
och åtaganden. Utifrån self-determinationteorin tycktes det finnas 
möjligheter att genom mål- och prestationsstyrning öka 
samstämmigheten mellan medarbetare och arbetsgivare gällande det 
psykologiska kontraktets innehåll.  

 
 
Enligt Oreg (2003) arbetar företag och organisationer aktivt för att öka prestationen och 
produktionen och därmed uppnå sina uppsatta mål. Detta ställer höga krav på 
medarbetarens flexibilitet och förändringsvilja varför dessa egenskaper premieras i 
organisationer. Fortsatt skriver Oreg (2003) att en anledning till att attityder som 
motstånd mot förändringar uppstår kan vara att organisationens mål inte 
överensstämmer med medarbetarens egna. En annan förklaring till attityder som kan 
medföra minskat engagemang hos medarbetaren kan vara att målen inte är tydligt 
förankrade hos medarbetaren (Latham & Locke, 2007). En viktig aspekt i detta 
sammanhang är det psykologiska kontraktet som kan definieras som gemensamma 
subjektiva uppfattningar om åtaganden och löften mellan medarbetare och organisation 
(Rousseau, 1989). Conway och Briner (2005) påpekar att kunskap om det psykologiska 
kontraktet kan bidra till bättre förståelse för medarbetares engagemang och motivation 
till sitt arbete. Tidigare forskning har visat på samband mellan medarbetares upplevelser 
av dåligt uppfyllda psykologiska kontrakt och utvecklandet av attityder som affektivt 
motstånd mot förändring (se ex van den Heuvel & Schalk, 2009; Schalk, Campbell & 
Freese, 1998). En del medarbetare upplever ett motstånd mot krav på flexibilitet och 
förändring vilket ibland kan medföra svårigheter vid implementering av nya direktiv 
(Jaros, 2010). Detta kan förstås som en diskrepans mellan medarbetarens och 
organisationens uppfattningar om det psykologiska kontraktet (Schalk et al, 1998).  
______________________________________ 

* Stort tack till vår handledare Kristina Langhammer som varit ett värdefullt stöd genom hela processen. 
Utan ditt engagemang och våra inspirerande möten hade denna uppsats inte blivit densamma.  
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Jaros (2010) tar upp vikten av att få med sig medarbetarna vid förändringsarbete för att 
lyckas med förändringen och behålla medarbetarnas engagemang. Att få medarbetarna 
engagerade och motiverade i sitt arbete är därför grundläggande för att företag och 
organisationer skall kunna överleva (Pulakos, 2009).  
 
Det finns ett glapp mellan forskning kring det psykologiska kontraktet och hur 
organisationer arbetar med kontraktet i praktiken (Petersitzke, 2009). Därför syftar 
denna aktuella studie till att undersöka medarbetares upplevelser av hur mål- och 
prestationsstyrning kan kopplas till upplevelsen av det psykologiska kontraktet. Utifrån 
tidigare organisationspsykologisk forskning finns anledning att tro att det finns samband 
mellan upplevelsen av det psykologiska kontraktet hos medarbetaren och hur 
organisationen arbetar med mål- och prestationsstyrning (Petersitzke, 2009). Hur det 
psykologiska kontraktet upplevs av medarbetaren kan bidra till dennes vilja att 
medverka till organisatoriska förändringar (Schalk et al, 1998). Mål- och 
prestationsstyrning (dvs performance management) är en vanligt förekommande modell 
i företag och organisationer för att få medarbetarna att arbeta i linje med organisationens 
mål (Pulakos, 2009). Enligt Petersitzke (2009) är sådan styrning ett bra sätt att 
förtydliga och därmed öka samstämmigheten i det psykologiska kontraktet hos 
medarbetarna. London, Mone & Scott (2004) argumenterar dock för att många 
organisationer saknar teoretisk kunskap kring vad det är som gör att mål- och 
prestationsstyrning kan leda till goda prestationer och hög måluppfyllelse hos 
medarbetarna. Vilket i sin tur kan leda till negativa arbetsrelaterade attityder som 
minskat engagemang och ökat motstånd mot förändringar (Schalk et al,1998).  
 
Ovanstående kan förklaras ur ett motivationspsykologiskt perspektiv. Ryan och Decis 
(2000) self-determinationteori förklarar hur motivation hos individer uppstår genom 
olika typer av reglering av yttre händelser i individens själv. Detta kan förstås i en 
organisationspsykologisk kontext som hur individen sammanfogar kravet på en uppgift 
som skall utföras med exempelvis sin yrkesroll. Ett annat exempel på sådan reglering 
baserat på self-determinationteorin kan vara när en medarbetare integrerar 
organisationens uttalade värdegrund med sina egna personliga värderingar, vilket ökar 
motivationen att aktivt delta i organisationen. Beroende på vilken typ av reglering 
individen använder sig av graderas motivationen på ett kontinuum från icke motiverad, 
genom externt motiverad till internt motiverad (Ryan & Deci, 2000). Fortsättningsvis 
anser Ryan och Deci (2000) att individens motivation förklaras av hur väl de tre 
grundläggande psykologiska behoven av kompetens, tillhörighet och autonomi blivit 
uppfyllda. Människor i allmänhet behöver få dessa behov tillfredsställda för att uppleva 
inre motivation kring en uppgift.  Utifrån ovanstående argumentation har den aktuella 
studien undersökt kopplingar mellan det psykologiska kontraktet och mål- och 
prestationsstyrning ur ett motivationspsykologiskt perspektiv baserat på Ryan och Decis 
(2000) self-determinationteori.  
 
Det övergripande syftet med denna studie har varit att undersöka medarbetarens 
upplevelse av mål- och prestationsstyrning och dess betydelse för det psykologiska 
kontraktet i en tillämpad kontext. Syftet har även varit att undersöka sannolikheten för 
att det finns innehåll i medarbetarens psykologiska kontrakt, samt i vilken mån mål- och 
prestationsstyrningen kan predicera graden av sådant innehåll. Då det psykologiska 
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kontraktet kan bidra till förståelse för medarbetarens tillit till arbetsgivaren undersöks 
även om måltydlighet och feedback kan predicera graden av tillit hos medarbetaren.  
 
Mål- och prestationsstyrning 
Samstämmighet mellan arbetsgivare och medarbetare är grundläggande för att mål- och 
prestationsstyrning skall kunna fungera som en praktiskt användbar modell för att öka 
medarbetarnas engagemang och prestation, vilket även ligger i linje med teorin om det 
psykologiska kontraktet (Petersitzke, 2009; Pulakos, 2009). Mål- och 
prestationsstyrning förklaras av Armstrong (2009) som en holistisk process som 
innefattar så väl organisation som ledarskap och som bygger på tre grundpelare: mål, 
kontroll och self-efficacy (dvs upplevelsen av den egna förmågan att prestera inom ett 
visst område, Bandura, 1991). Denna beskrivning ligger till grund för studiens upplägg 
där måltydlighet, feedback och psykologisk empowerment undersöks. Dessa tre 
variabler har valts då de innehållsmässigt motsvarar mål, kontroll och self-efficacy som 
de beskrivs av Armstrong (2009). Mål kan innefatta såväl individuella som 
organisatoriska målsättningar och i denna studie studeras mål som utgår från 
organisationen snarare än mål medarbetaren sätter upp själv. Kontroll avser hur 
arbetsgivaren kan kontrollera medarbetarens beteende och prestation genom feedback, 
snarare än medarbetarens möjligheter att kontrollera sitt eget arbete. Self-efficacy kan i 
den aktuella studien förstås som psykologisk empowerment vilket är ett fenomen som 
beskriver individens egen upplevelse av sitt handlingsutrymme (Spreitzer, 1995). Utan 
gemensam uppfattning om vad som skall göras och hur det skall utföras riskerar mål- 
och prestationsstyrningen att bli verkningslös eller till och med motverka sitt syfte att 
stötta medarbetarna till att nå sin fulla potential i arbetet (Biron, Farndale & Paauwe, 
2011; Pulakos, 2009). Pulakos (2009) beskriver syftet med mål- och 
prestationsstyrningen som ett organisatoriskt arbetssätt för att urskilja talanger, få 
medarbetarna att öka sin prestation samt att minska antalet oönskade uppsägningar. Ett 
annat syfte är att få medarbetarna att arbeta i linje med de organisatoriska målen vilket 
förutsätter tydligt uppställda mål och förväntningar kring medarbetarens arbete (Jones, 
1994). För att uppsatta mål lättare skall kunna uppnås i en organisation krävs att de är 
mätbara, går att utvärdera samt att feedback på resultatet lämnas till den som utfört 
arbetet (Pulakos, 2009). Skall målen kunna förankras hos medarbetaren och därmed 
kunna mätas efter prestation behöver målen och vad som förväntas av medarbetaren 
vara tydligt kommunicerade (Biron et al, 2011). Dessutom behöver medarbetaren rätt 
handlingsutrymme och möjlighet till autonomi för att vara motiverad att prestera och 
utvecklas enligt organisationens önskan (Gagné & Deci, 2005, Spreitzer, 1995).  
 

Mål och feedback. 
För att mål- och prestationsstyrning skall ge optimalt resultat krävs väl förankrade mål 
och återkoppling till medarbetaren (Pulakos, 2009). Målsättningsteorin beskriver hur 
tydligt uppställda mål ökar prestationen och möjligheten att uppnå ett uppsatt mål, 
jämfört med när mål saknas eller är otydligt formulerade (Locke, Shaw, Saari & 
Latham, 1981). Vidare hävdar Locke och hans kollegor att mål som är specifika, 
utmanande och svåra anses öka prestationen jämfört med lätta mål eller sådana där 
medarbetaren uppmanas att göra sitt bästa. Målet hjälper den som skall prestera att 
fokusera, uppbringa rätt energi och hålla sig motiverad att fullfölja uppgiften (Locke & 
Latham, 2006). För att detta skall fungera optimalt behöver dock målen kombineras 
med informativ återkoppling (Nemeroff & Cosentino, 1979). Även målacceptans är en 
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viktig del för att målen skall uppnås och medarbetaren skall prestera väl. Målacceptans 
uppstår när medarbetaren integrerat de uppsatta målen i sitt själv och därmed upplever 
dem som sina egna. Sådan integrering sker genom delaktighet när målen sätts upp och 
genom den feedback som sedan ges kring målen från arbetsgivaren (Roberts & Reed, 
1996).  
 
Att målen är mätbara och kan följas upp är viktigt för att kontrollera hur väl mål- och 
prestationsstyrning fungerar i en organisation. Dessa mätbara mål kopplas sedan ihop 
med den feedback som ges till medarbetaren i samband med att dennes prestation 
utvärderas tillsammans med arbetsgivaren (Pulakos, 2009). Deci och Ryan (1987) 
poängterar emellertid att alla yttre händelser en individ upplever kan uppfattas 
kontrollerande eller positiva för individens upplevelse av autonomi i alla situationer i 
livet. Det innebär att mål som utgår från arbetsgivaren inte bör uppfattas som 
kontrollerande av medarbetaren då detta kan minska dennes motivation för arbetet.  
 
Feedback är en central del i många organisationers human resource-arbete (Anseel, van 
Yperen, Janssen & Duyck, 2011). Med utgångspunkt i self-determinationteorin (Ryan & 
Deci, 2000) har en nominell definition av feedback formulerats som explicit och 
implicit återkoppling från organisationen till medarbetaren gällande organisatoriska och 
individuella mål. Feedback hjälper medarbetaren att se hur denne utvecklas i 
förhållande till målet och vad som behövs för att målet skall uppnås (Locke & Latham, 
2006). Liksom andra yttre händelser har feedback såväl en informativ som en 
kontrollerande funktion. Den kontrollerande aspekten påverkar individens beteende 
vilket kan minska upplevelsen av autonomi. Den informativa aspekten stärker istället 
individens upplevelse av kompetens och i förlängningen även autonomin (Deci & Ryan, 
1987). När den feedback som ges stämmer överens med mottagarens egen självbild 
integreras informationen lättare och såväl upplevelsen av kompetens som autonomi 
stärks, vilket är viktiga komponenter för motivation enligt self-determinationteorin 
(Deci & Ryan, 1987; London & Smither, 2002; Ryan & Deci, 2000).  
 
Endast uppsatta mål eller endast informativ feedback ger inte tydliga resultat i 
prestationen hos medarbetarna (Bandura 1991). Det är därför nödvändigt att kombinera 
svåra, tydliga och utmanande mål med informativ feedback för att medarbetarnas 
prestation skall öka (se ex Erez, 1977; Locke, 1968; Nemerof & Consentino, 1974). 
Neubert (1998) har i sin metaanalys visat att mål och feedback tillsammans har större 
effekt på medarbetarnas prestation än endast mål utan feedback. Vidare har Kuvaas 
(2007) visat att prestationen ökas av informativ feedback då detta ökar medarbetarens 
grad av inre motivation. Informativ feedback minskar diskrepansen mellan 
medarbetarnas och organisationens uppfattningar kring de mål som finns uppsatta för 
medarbetaren (Kuvaas, 2011). Dessa forskningsresultat bekräftar Ryan och Decis 
(2000) self-determinationteori. Dessutom finns det samband mellan hur feedback 
framställs till medarbetaren och medarbetarens attityd mot såväl arbetsledning som 
organisation. Feedback som syftar till att kontrollera beteende snarare än stötta 
medarbetarens känsla av autonomi kan därför skapa negativa attityder, som minskad 
tillit till arbetsgivaren (Baard, Deci & Ryan, 2004; Deci & Ryan, 1987) och därmed 
minska medarbetarens engagemang och prestation (London & Smither, 2002). Kuvaas 
(2011) menar att medarbetare i organisationer som arbetar med mål- och 
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prestationsstyrning och som får frekvent och regelbunden feedback från sin 
arbetsledning upplever stärkt engagemang i arbetet och ökad motivation. 

 
Psykologisk empowerment. 

Begreppet psykologisk empowerment beskriver hur medarbetarens upplevelse av 
motivation är riktad mot arbetet och arbetsrollen (Spreitzer, 1995). Vidare beskriver 
Spreitzer (1995) hur psykologisk empowerment består av fyra dimensioner. Mening 
innebär att medarbetaren värderar arbetet och målen i relation till sina egna värderingar 
och principer. Kompetens liknas av Spreitzer (1995) vid medarbetarens self-efficacy, 
dvs dennes uppfattning av den egna förmågan att klara sina arbetsuppgifter och i vilken 
grad medarbetaren bemästrar sitt arbete (se Bandura, 1991). Self-determination innebär 
medarbetarens upplevelse av att själv kunna initiera och reglera sitt arbete och denna 
dimension bygger på Ryan och Decis (2000) teori med samma namn. Sista 
dimensionen, Påverkan behandlar den grad av påverkan medarbetaren upplever sig ha 
på sin organisation. Saknas någon av dessa dimensioner hos medarbetaren så påverkas 
dennes upplevelse av psykologisk empowerment negativt.  
 
Spreitzer (1995) definierar psykologisk empowerment som ett dynamiskt fenomen 
snarare än ett dikotomt. Det går alltså att gradera upplevelsen av psykologisk 
empowerment hos medarbetaren då psykologisk empowerment är ett fenomen som 
medarbetaren kan ha i olika grad i förhållande till olika uppgifter i arbetet (Spreitzer, 
1995). Gagné & Deci (2005) menar att arbetsgivarens stöd för medarbetarens 
upplevelse av autonomi leder till att medarbetaren upplever en högre grad av 
arbetstillfredsställelse, större tilltro till sin organisation och ledning samt större 
acceptans för organisatoriska förändringar.  
 
Mål och feedback leder enligt tidigare forskning till ökad upplevelse av psykologisk 
empowerment (Spreitzer, 1995) samt ökad prestation (Biron et al, 2011). Detta kan 
anses ske genom integrering av uppsatta mål och feedback från organisationen i 
medarbetarens psykologiska kontrakt (Petersitzke, 2009). Teorin kring det psykologiska 
kontraktet bidrar därför till förståelse för relationen mellan organisation och 
medarbetare och medarbetarens engagemang (se ex Conway & Briner, 2005, Rousseau, 
1996; Schalk et al, 1998). Många organisationer saknar dessa kunskaper om det 
psykologiska kontraktets betydelse (Petersitzke, 2009). Det finns även problem med att 
få engagerade och motiverade medarbetare med hjälp av mål- och prestationsstyrning 
(Pulakos, 2009) vilket visar på ett behov av att närmare studera kopplingarna mellan 
mål- och prestationsstyrning och psykologiska kontrakt.  
 
Psykologiska kontrakt 
Enligt Rousseau (1989) kan psykologiska kontrakt definieras som de upplevda 
överenskommelser och åtaganden som uppstår mellan en individ och dennes 
arbetsgivare. Det saknas konsensus i litteraturen angående vilken definition av 
begreppet som är mest giltig och det psykologiska kontraktet har i forskningen bland 
annat förklarats som en mental bild hos medarbetaren eller som ett relationellt utbyte 
mellan arbetsgivare och medarbetare (Petersitzke, 2009). Rousseaus (1989) definition 
baseras på medarbetarens upplevelse, vilket har kritiserats för att enbart behandla ena 
halvan av det psykologiska kontraktet (Freese & Schalk, 2008; Guest, 1998). 
Forskningen har i huvudsak koncentrerat sig på medarbetarens bild av relationen till 
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arbetsgivaren (Petersitzke, 2009). På senare år har dock några studier undersökt såväl 
arbetsgivare och medarbetare (se ex Guest, Isaksson & DeWitte, 2010) Att fånga in 
arbetsgivarens bild av kontraktet är svårt då arbetsgivaren som medarbetarens motpart 
kan manifesteras på flera olika sätt. Då kontraktet är individuellt och subjektivt upplevt 
av medarbetaren kan arbetsgivaren uppfattas som en chef lika väl som organisationen i 
sin helhet. Olika nivåer i organisationen kan ses som ansvariga för olika löften och 
åtaganden gentemot medarbetaren (Petersitzke, 2009). Denna aktuella studie syftar till 
att undersöka den mentala bilden av det psykologiska kontraktet hos medarbetaren då 
inga chefer har undersökts utifrån sin ledarroll. Utifrån Coyle-Shapiro och Kessler 
(2000) kan det psykologiska kontraktet även förstås som ett ramverk för att förklara de 
förändringar som uppstår i relationen mellan arbetsgivare och medarbetare. Morrison 
(1994) visar på vikten av att medarbetaren får rätt bild av arbetet och vad som förväntas 
av sin arbetsgivare då det tycks finnas en tendens hos människor att annars söka den 
informationen i sin övriga omgivning, något som kan leda till missuppfattningar kring 
mål och förväntningar.  
 

Psykologiska kontraktets innehåll. 
En betydelsefull del av teorin kring det psykologiska kontraktet är kontraktets innehåll 
och hur det kan definiera hur pass starkt kontraktet upplevs av endera parten (Freese & 
Schalk, 2008; Guest, 2004). Det är också detta innehåll som ger förutsättningarna för 
hur mål accepteras av medarbetaren (Conway & Briner, 2005). Flera forskare menar att 
psykologiska kontrakt kan kategoriseras utifrån dess innehåll och uppfattningen om hur 
utbytet mellan arbetsgivaren och medarbetaren kring detta innehåll ser ut (se ex Conway 
& Briner, 2005; Freese & Schalk, 2008). Rousseau (2000) utgår ifrån ett kontinuum 
mellan rent transaktionella kontrakt och relationella kontrakt och detta synsätt har 
sedermera utvecklas av såväl Rousseau som andra forskare (se ex Conway & Briner, 
2005).  
 
Transaktionella kontrakt består till största del av explicita överenskommelser, ofta i 
skrift, som ersätts med lön. Dessa transaktionella kontrakt består av ett fåtal upplevda 
löften och överenskommelser och återfinns oftast i visstidsanställningar som har ett 
tydligt slutdatum (Guest, Isaksson & DeWitte, 2010). De relationella kontrakten 
innehåller fler delar än de transaktionella och återfinns generellt hos personer med 
tillsvidareanställning (Rousseau, 2000; Guest et al, 2010). Innehållet är också svårare 
att uppfylla och oftare av implicit slag än de transaktionella (Conway & Briner, 2005). 
Rousseau (2000) utvecklade senare modellen genom att lägga till balanserade kontrakt.  
 
I ett balanserat psykologiskt kontrakt ingår såväl transaktionella som relationella delar 
och bygger på balans mellan det medarbetaren upplever att arbetsgivaren lovat och 
åtagit sig, och medarbetarens egna löften och åtaganden (Guest et al, 2010; Rousseau, 
2000). Det balanserade kontraktet kan förklaras genom sociala utbytesteorier där 
forskare menar att människor strävar efter balans i relationer till andra (se ex Shore & 
Barksdale, 1998). Medarbetaren anpassar därför antalet löften och åtaganden gentemot 
arbetsgivaren till det antal vederbörande upplever sig få av sin arbetsgivare (Robinson, 
Kraatz & Rousseau, 1994). Då den aktuella studien endast omfattar tillsvidareanställda 
är det relationella och balanserade kontraktet av särskilt intresse. Vilket innehåll 
kontraktet har ger förutsättningarna för om ett brott mot kontraktet också upplevs som 
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en kränkning av medarbetaren då vissa kontraktsbrott kan vara lättare att förstå än andra 
(Conway & Briner, 2005).  
 
Relationen organisation och individ. 
När uppfattningarna om innehållet så som löften och åtaganden i det psykologiska 
kontraktet går isär mellan arbetsgivaren och medarbetaren ökar risken för såväl 
kränkningar som upplevda kontraktsbrott hos medarbetaren (Robinson & Morrison, 
2000). Då innehållet i kontraktet ger grunden för relationen till arbetsgivaren och 
därmed tilliten till att arbetsgivaren uppfyller sina åtaganden gentemot medarbetaren är 
ouppfyllda löften en viktig förklaring till misstro mot arbetsgivaren (Conway & Briner, 
2005). Tydlig kommunikation mellan medarbetare och arbetsgivare är därför av största 
vikt (Schalk et al, 1998). Utvecklad kommunikation mellan arbetsgivaren och 
medarbetaren ger arbetsgivaren förutsättningar att förändra innehållet i kontraktet.  
 
Förändrat innehåll i det psykologiska kontraktet kan bestå av nya eller omformulerade 
mål som baseras på arbetsgivarens feedback inom ramen för mål- och 
prestationsstyrning. Därmed kan risken för diskrepans minskas mellan arbetsgivaren 
och medarbetaren gällande kontraktets innehåll avseende exempelvis de mål som 
medarbetaren förväntas uppfylla (Robinson et al, 1994). För att få medarbetare att 
arbeta mot rätt mål behöver målen förmedlas så att de uppfattas som tydliga för 
medarbetaren som då kan acceptera dem (Locke et al, 1981). Dessutom behöver 
medarbetaren uppleva sig ha handlingsutrymme för att kunna uppnå de uppsatta målen 
(Biron & Bamberger, 2011). Cawley, Keeping & Levy (1998) pekar på vikten av att 
medarbetaren får känna sig delaktig och att denne har möjlighet att påverka sina mål 
och utvärderingen av dem, vilket ligger i linje med forskning kring det psykologiska 
kontraktet (se ex Robinson, 1996; Robinson & Morrison, 2000; Schalk et al, 1998). 
 
Den forskning som presenterats ovan har visat på samband mellan mål, feedback, 
psykologisk empowerment och psykologiska kontraktets innehåll. Även forskning som 
visar på kopplingar mellan individens psykologiska kontrakt och dennes upplevelse av 
tillit till arbetsgivaren har tagits upp liksom hur det psykologiska kontraktet kan bidra 
med förklaringar till medarbetares motivation, engagemang och prestation. Utifrån 
denna tidigare forskning samt behovet av ytterligare forskning som sammanfogar 
teorier kring mål- och prestationsstyrning med teorier kring det psykologiska kontraktet  
formulerades följande hypoteser: 
 

Hypotes 1: 
De individer som skattar högt på måltydlighet, feedback samt 
psykologisk empowerment har innehåll i sina psykologiska kontrakt i 
form av upplevda löften och åtaganden från arbetsgivaren (a) samt 
egna löften och åtaganden gentemot arbetsgivaren (b). De individer 
som skattar lågt på ovanstående skalor saknar därmed innehåll i det 
psykologiska kontraktet.  
  
 
 
 
 



 8 

Hypotes 2: 
De individer som skattar högt på skalan för måltydlighet, feedback 
samt psykologisk empowerment skattar också högt på antalet löften 
och åtaganden från arbetsgivaren (a) samt egna löften och åtaganden 
gentemot arbetsgivaren (b). De individer som skattar lågt på 
ovanstående skalor skattar också lågt på antalet löften och åtaganden i 
det psykologiska kontraktet.  
 

Dessutom kan det uppstå motstånd mot uppfyllande av organisatoriska mål när 
medarbetaren upplever att arbetsgivaren bryter mot kontraktet, vilket kan leda till 
minskat engagemang (Rousseau, 1996). Även medarbetarens attityd till arbetet kan 
försämras och om brottet bidrar till minskat förtroende för arbetsgivaren kan även 
önskan att byta arbete öka (Freese, Schalk & Croon, 2011; Guest, 1998). Robinson et al 
(1994) menar att ett relationellt kontrakt är mer öppet och flexibelt vilket skulle kunna 
göra kontraktet något mindre känsligt för kränkningar. Ett psykologiskt kontrakt som 
präglas av hög tillit till arbetsgivaren är mer motståndskraftigt mot upplevd kränkning 
av kontraktet när arbetsgivaren inte uppfyller ett löfte eller ett åtagande (Morrison & 
Robinson, 1997). Denna tillit ger också en högre grad av engagemang i arbetet (Guest 
& Clinton, 2011). Chan, Taylor och Markham (2008) har funnit kopplingar mellan 
psykologisk empowerment och arbetstagarnas tillit till arbetsgivaren. Det är därför 
troligt att måltydlighet, feedback och empowerment har kopplingar med tillit hos 
medarbetaren. Därför har följande hypotes formulerats: 
 

Hypotes 3: 
De individer som skattar högt på måltydlighet, feedback samt 
psykologisk empowerment skattar också högt på tillit och rättvisa. De 
individer som skattar lågt på ovanstående skala skattar även lågt på 
tillit och rättvisa. 

 
 

Metod 
 

Litteraturgranskning 
För att kontrollera för forskningsläget och ämnets aktualitet för denna studie 
genomfördes en litteratursökning som omfattade åren 2007 – 2012. Även tidigare 
litteratur togs fram för att, så långt som det var möjligt, kunna använda originalkällor. 
Litteraturen hämtades i första hand från PsychInfo (http://search.proquest.com) som är 
en databas för bland annat psykologiska forskningsartiklar. En systematisk genomgång 
av databasen gjordes på ett antal sökord där resultaten begränsades till vetenskapliga 
artiklar vilket utelämnade doktorsavhandlingar och andra källor. 
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I vissa fall användes även Stockholms universitetsbiblioteks databas för artiklar då vissa 
källor inte fanns tillgängliga i PsychInfo. Även böcker om mål- och prestationsstyrning 
liksom psykologiska kontrakt användes.  
 
Undersökningsdeltagare 
Ett kedjeurval användes för att finna respondenter till denna studie (Bryman, 2002). 
Kontaktpersoner i ett antal organisationer i såväl offentlig som privat sektor tillfrågades 
för att säkerställa att organisationen arbetade aktivt med mål- och prestationsstyrning. 
Dessa kontaktpersoner spred sedan enkäten till kollegor i sin organisation. För att få 
delta i studien ställdes ett antal krav. Respondenten skulle ha en anställningsgrad om 
minst 75% samt vara tillsvidareanställd av den organisation vederbörande arbetade i. 
Syftet med dessa krav var att säkerställa att respondenterna omfattades av alla delar av 
organisationernas mål- och prestationsstyrningsarbete. Totalt påbörjade 87 personer 
enkäten och 77 enkäter besvarades i sin helhet. Av de som besvarade enkäten i sin 
helhet var 22 män (28,6%) och 55 kvinnor (71,4%). De respondenter som påbörjat 
enkäterna arbetade till 70 % inom den offentliga sektorn och 30 % inom den privata 
sektorn (kommunanställda, handelsanställda, it-tekniker och industrianställda). 
Respondenternas anställningstid var som lägst ett år och som mest 29 år. Medianen för 
antal år som anställd i organisationen var 2 år och anställningstidens medelvärde var 
1,69 år. Samtliga respondenter som ingick i studien arbetade i Stockholm eller i västra 
Sverige och organisationerna var av varierande storlek. Ingen organisation hade mindre 
än 70 anställda. Forskningsetiska principer gällande rätten att avbryta, konfidentialitet 
och samtycke presenterades initialt i enkäten tillsammans med en kort beskrivning av 
studiens syfte liksom kontaktuppgifter för den respondent som önskade ställa frågor 
kring studien. I den inledande informationstexten meddelades att fullständigt ifylld 
enkät skulle komma att ingå i den färdiga studien detta för att möta såväl tekniska 
begränsningar som samtyckes- och konfidentialitetskraven. 
 
Material  
Enkäten för denna studie skapades i ett program för web-baserade enkäter 
(www.surveymonkey.com). En länk till enkäten mailades ut till respondenterna via en 
kontaktperson i varje organisation och enkäten gick att fylla i på såväl dator som 
mobiltelefon eller surfplatta. De personer som valt att inte svara på enkäten har endast 
haft tillgång till förstasidan där instruktioner och information om studien presenterades 
tillsammans med kontaktuppgifter. Webenkäten konstruerades så att det inte gick att gå 

Tabell&1:&Resultat&litteratursökning&vetenskapliga&artiklar.

Sökord:& Antal&artiklar

all(feedback)&AND&all(organizational&psychology) 344

all(feedback)&AND&all(organizational&psychology)&AND&all(goal) 64

all(goal&setting)&AND&all(organizational&psychology)& 126

all(goal&setting)&AND&all(engagement) 101

all(goal&setting)&AND&all(organizational&psychology)& 126

all(psychological&contracts) 496

All(psychological&Empowerment) 127
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vidare till nästa sida i frågeformuläret utan att ha svarat på samtliga frågor eller 
påståenden under aktuell rubrik. På en avdelning i en organisation fick de anställda 
istället tillgång till enkäten på papper, då avdelningen saknade datorer. Dessa enkäter 
kodades sedan separat i statistikprogrammet SPSS.  

  
Skalorna för att mäta det psykologiska kontraktet hämtades från Psyconesstudien (Guest 
et al, 2010) och bestod av tre skalor: Arbetsgivarens löften och åtaganden, 
arbetstagarens löften och åtaganden samt tillit och rättvisa. Dessutom användes en skala 
för att mäta brott och kränkningar mot kontraktet. Denna skala användes endast som 
kontrollvariabel. Detta för att säkerställa att eventuell förekomst av brott och kränkning 
mot kontraktet överensstämde med skalan för arbetsgivarens löften och åtaganden. 
Samtliga skalor från Psyconesstudien fanns tillgängliga på svenska.  
 
Skalan för att mäta Arbetsgivarens löften och åtaganden bestod av 15 frågor och 
instruktionen var ”Här följer en lista med några löften och åtaganden som 
organisationer ibland gör till sina anställda. Ange för vart och ett av dem om du anser 
att ett sådant löfte har givits (antingen formellt eller informellt) i denna organisation, 
samt i vilken utsträckning löftet har hållits.” Som exempel på en sådan fråga kan anges 
”har din organisation lovat eller åtagit sig att erbjuda arbete som innebär en utmaning 
för dig?”. Svaren graderades från håller inte alls med (1) till håller med fullständigt (5) 
för att mäta hur pass uppfyllda de löften och åtaganden som getts var. Det fanns också 
möjlighet att svara att inget sådant löfte getts (0) vilket gav en dikotom skala gällande 
innehållet i medarbetarens psykologiska kontrakt. Tidigare uppmätt Cronbachs alfa för 
arbetsgivarens åtaganden var 0,89 – 0,91 (Guest et al, 2010).  
 
Arbetstagarens löften och åtaganden mättes med 17 frågor som exempelvis ”har du 
lovat eller åtagit dig att frivilligt åta dig extra arbete utöver dina vanliga 
arbetsuppgifter?” Svaren graderades på en skala från 1 till 5 där 1 innebar ”Ja, men jag 
har inte alls hållit det löftet” och 5 ” ja, och jag har hållit löftet helt”. Respondenten 
kunde också ange 0 för att visa att de inte hade lovat det som påståendet angav. I 
Psyconesstudien uppmättes Cronbachs alfa mellan 0,88 och 0,92 för denna skalas 
dikotoma del (Guest et al, 2010).  
 
Båda skalorna för löften och åtaganden dikotomiserades för att mäta graden av innehåll 
i det psykologiska kontraktet. Förekomsten av ett löfte eller åtagande kodades som 1 
och avsaknaden av löfte kodades som 0. Möjlighet fanns också att mäta graden av 
uppfyllt löfte på en skala 1-5 men då detta låg utanför studiens syfte har sådan mätning 
inte gjorts. Dessa skalor har behandlats på liknande sätt i tidigare studier (Guest et al, 
2010).  
 
För att mäta upplevd tillit och rättvisa användes två skalor från Psycones (Guest et al, 
2010). Dessa två skalor blandades i enkäten och behandlades sedan som en gemensam 
skala i analyserna. Ett exempel på en fråga var ”Anser du att anställda i stort sätt 
belönas på ett rättvist sätt för sina insatser i arbetet?” Frågorna besvarades på en skala 
från inte alls (1) till helt och hållet (5). I Psycones uppmättes Cronbachs alfa för 
tillitskalan 0,81 och 0,78 för rättviseskalan (Guest et al, 2010).  
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En kontrollskala för att undersöka om brott eller kränkningar mot det psykologiska 
kontraktet förekom hämtades från Psycones där denna skala uppmätt ett Cronbachs alfa 
på 0,85 (Guest et al, 2010). Respondenten ombads känna efter hur pass väl 
organisationen hade uppfyllt sina löften och åtaganden för att sedan gradera sex olika 
adjektiv som beskrev känslor på en skala, från instämmer absolut inte (0) till instämmer 
absolut (5). Adjektiven som graderades var glad, arg, nöjd, besviken, kränkt och 
tacksam. De negativt laddade adjektiven i skalan reverserades så att skalan visade i 
vilken grad respondenten upplever att det psykologiska kontraktet kränks. Detta gav en 
skala där de som skattat högt på skalan efter att de negativa adjektiven reverserats 
uppvisade en låg grad av brott och kränkningar mot kontraktet.  
 
För att mäta psykologisk empowerment användes Spreitzers (1995) skala bestående av 
tolv påståenden fördelade på fyra dimensioner. Dessa dimensioner var mening, 
kompetens, self-determination och påverkan. Ett exempel på ett påstående är ”Jag 
beslutar till stor del själv hur jag utför mitt arbete.” Påståendena besvarades på en skala 
från håller absolut inte med (1) till håller verkligen med (5). Skalan har testats flera 
gånger i olika studier, bland annat i Sverige där den fått en Cronbachs alfa på 0,82 – 
0,87 (se ex Hochwälder & Brucefors, 2005; Kazlauskaite, Buciuniene & Turauskas, 
2011; Spreitzer, 1995).  
 
Måltydlighet och feedbackskalan baserades på tio påståenden från Kuvaas (2007). Inför 
denna studie lades ytterligare två påståenden till från Podsakoff, Niehoff, MacKenzie 
och Williams (1993) för att säkerställa att respondenterna uppfattat skillnaderna mellan 
formella och informella mål samt instruktioner från arbetsgivaren. Denna modifierade 
skala testades därför för första gången i denna studie. Måltydligheten studerades som 
hur väl organisationen kommunicerat de mål som satts upp för medarbetaren. Feedback 
studerades här som återkoppling från organisationen till medarbetare utifrån 
organisatoriska och prestationsbaserade mål och på vilket sätt detta kommunicerats. 
Andra typer av feedback så som lön, bonus eller liknande prestationsbaserade 
belöningar har inte ingått i mätverktyget. Två exempel på påståenden från skalan är 
”Min organisation ger mig tydliga mål som jag kan fokusera på” (måltydlighet) och 
”Min organisation förser mig med tydlig och direkt information om hur jag står i 
förhållande till avdelningens mål” (feedback). Påståendena besvarades på en skala från 
håller absolut inte med (1) till håller verkligen med (5). 
 
De skalor som användes för att mäta måltydlighet och feedback (Kuvaas, 2007) samt 
psykologisk empowerment (Spreitzer, 1995) översattes av två oberoende översättare 
från engelska och sedan tillbaka till engelska genom back-translation. Dessa 
översättningar testades därför för första gången i denna studie.  
 
Analys 
Samtliga skalors reliabilitet kontrollerades genom att den interna konsistensen 
beräknades med hjälp av Cronbachs alfa-koefficienten. För att närmare kunna studera 
sambanden mellan mål- och prestationsstyrning och det psykologiska kontraktet 
användes såväl hierarkisk multipel regression som hierarkisk logistisk regression. 
Hierarkisk logistisk regression användes för att studera sannolikheten, mätt i odds, för 
att mål- och prestationsstyrning kunde predicera innehåll i det psykologiska kontraktet. 
Hierarkisk multipel regression användes för att se hur mål- och prestationsstyrning 
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kunde predicera om särskilt innehåll fanns i medarbetarens psykologiska kontrakt. I 
bägge fall lades skalan för måltydlighet och feedback in i steg ett och psykologisk 
empowerment i steg två. Inspiration för denna modell hämtades från en studie av Gupta 
(2007) där mål och feedback ansågs skapa förutsättningar för att psykologisk 
empowerment skall kunna uppstå hos individen. De statistiska analyserna utfördes i 
statistikprogrammet SPSS version 20.  
 
 

Resul ta t  
 

Medelvärden, standardavvikelser och interitemkorrelationer presenteras i tabell 2. 
Samtliga skalor uppvisade reliabilitet som enligt vanligt förekommande tumregler kan 
anses vara god (Hammond, 2006). Två påståenden som skulle ha bidragit till en lägre 
reliabilitet lyftes ur skalan för arbetsgivarens löften och åtaganden. Detta gav en skala 
på 15 påståenden som användes i de övriga statistiska analyserna i studien. Endast de 
dikotoma versionerna av skalorna för arbetsgivarens respektive arbetstagarens löften 
och åtaganden har reliabilitetstestats med Cronbachs alfa efter rekommendation från 
Guest et al (2010). Skalan för arbetstagarens egna löften och åtaganden saknade 
signifikant korrelation med samtliga skalor. 
 
 

 
 
 
För att undersöka det statistiska sambandet mellan måltydlighet och feedback samt 
psykologisk empowerment och det psykologiska kontraktets innehåll utfördes tre 
hierarkiska multipla linjära regressioner i två steg. I steg ett fick måltydlighet och 
feedback predicera hur stor del av medarbetarnas psykologiska kontrakt som bestod av 
arbetsgivarens, respektive medarbetarens löften och åtaganden, samt hur stor del av 
medarbetarens tillit till arbetsgivaren som kunde prediceras. Måltydlighet och feedback 
visade ett medelstarkt statistiskt samband med medarbetarnas tillit till arbetsgivaren, 
med en förklarad varians på 38,9 % (p<0,001). När samma prediktorer ställdes mot 
arbetsgivarens löften och åtaganden visades ett svagt statistiskt samband som gav 17, 4 
% förklarad varians (p<0,001). I steg två lades psykologisk empowerment till vilket 
dock inte visade något signifikant resultat i någon av dessa multipla hierarkiska 
regressioner. Även övriga multipla hierarkiska regressioner visade sig vara icke 
signifikanta (se tabell 3).  
 

Tabell&2.&Deskriptiv&data,&antal&items&(I),&medelvärden&(M),&standardavvikelse&(S.D),&Cronbachs&alfa&(α)
samt&interitemkorrelationer&mätt&med&Pearsons&korrelationskoefficient&(N=77).

Skala I M S.D α M&&&FB PE AGL ATL T&&&R B&&&K

Måltydlighet&&&feedback&(M&&&FB) 12 3.02 .81 .91 1

Psy.&Empowerment&(PE) 12 3.77 .59 .84 .49*** 1

Arbetsgivarens&löfte&åtaganden&(AGL) 15 0.88 .32 .89 .33** .21 1
Arbetstagarens&löfte&åtaganden&(ATL) 15 0.98 .11 .79 [.19 [.13 [.042 1

Tillit&och&rättvisa&(T&&&R) 7 3.07 .08 .95 .62*** .33** .38*** [.18 1

Brott&&&kränkning&(B&&&K) 6 3.44 .88 .87 .66*** .35** .29* [.21 .71*** 1

Not:&Signifikansnivå&&*p<0.05,''**p<0.01,''***p<0.001.&
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För att predicera sannolikheten för att det skall finnas innehåll i medarbetarens 
psykologiska kontrakt avseende arbetsgivarens (se tabell 4) respektive medarbetarens 
löften och åtaganden genomfördes två hierarkiska logistiska regressioner i två steg. De 
binära versionerna av skalorna för löften och åtaganden användes och förekomsten av 
ett löfte eller ett åtagande kodades som 1 och avsaknaden av visst löfte eller åtagande 
kodades som 0. I steg ett användes måltydlighet och feedback som prediktor och i steg 
två lades psykologisk empowerment till.  
 

 

 
 
 

Den hierarkiska logistiska regressionen visade ett odds på 89,6% för att måltydlighet 
och feedback skulle kunna predicera innehåll avseende arbetsgivarens löften och 
åtaganden i steg ett i modellen. I steg två fanns ingen signifikans gällande psykologisk 
empowerment och oddsen för att måltydlighet och feedback skulle kunna predicera 
arbetsgivarens löften och åtaganden minskade till 88,3%. För att kontrollera att de data 
som använts i denna studie passade för modellerna med logistisk regression användes 
ett Hosmer och Lemeshow goodness of fit-test (Pallant, 2011). Testet visade p>0,05 i 
båda regressionerna. Då signifikansnivån ej får understiga 5% innebar detta att de data 
som användes passade för modellerna (Pallant, 2011). 
 

Tabell&3:&Effekter&(standardiserade&koefficienter&β)&av&måltydlighhet&&&feedback&samt&psykologisk&empowerment&på

andel&innehåll&hos&arbetstagarens&löften&&&åtaganden,&arbetsgivarens&löften&och&åtaganden&samt&tillit&och&rättvisa

Arbetsgivaren&löften&&&åtaganden Arbetstagarens&löften&&&åtaganden Tillit&&&rättvisa

steg&1 steg&2 Steg&1 steg&2 steg&1 steg&2

Måltydlighet&&&

feedback .417*** .429*** .117 .178 .623*** .609***

Psykologiskt&

empowerment Q.029 Q.123 .029

R
2 (adjusted) .163*** .152 .001 Q.001 .380*** .373

Not:&Signifikansnivå&*&p<0.05,&**&p<0.01,&***&p<0.001.

Tabell&4:&Effekt&av&måltydligthet&&&feedback&samt&psykologiskt&empowerment&på&
innehåll&arbetgivarens&löften&&&åtaganden,&beta,&standardavvikelse,&wald,&signifikansnivå.

Beta S.E. Wald&x2 p

Steg&1

Måltydlighet&&&feedback 1.360 .517 6.906 .009

Steg&2

Måltydlighet&&&feedback 1.261 .564 4.997 .025

Psykologiskt&empowerment .291 .655 .197 .657
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De hierarkiska multipla regressionsanalyserna kontrollerades för bakgrundsvariablerna 
kön och arbetsledande funktion utan signifikant resultat. Data för bakgrundsvariabeln 
antal år i organisationen var så pass snedfördelade att de regressioner som utfördes inte 
kunde omfatta denna variabel.  
 
 

Diskussion 
 
Syftet med denna studie var att studera kopplingar mellan mål- och prestationsstyrning 
och upplevelsen av det psykologiska kontraktets innehåll hos medarbetaren i en 
tillämpad kontext. Resultatet visade att det fanns ett medelstarkt stöd för hypotes 3, 
vilket visar på ett positivt samband mellan upplevelserna av måltydlighet och feedback 
och medarbetarens upplevelse av tillit och tilltro till arbetsgivarens rättvisa. Dessutom 
gav studien ett visst stöd för hypoteserna 1a och 2a. Detta innebar att det fanns svaga 
signifikanta samband mellan måltydlighet och feedback, och löften och åtaganden från 
arbetsgivaren gentemot medarbetaren. Det fanns dock inga signifikanta samband med 
psykologisk empowerment och resultatet gav inte heller stöd för övriga hypoteser. 
Utifrån dessa resultat kan det anses troligt att det finns ett statistiskt samband mellan 
upplevelsen av organisationens mål- och prestationsstyrningsarbete och förekomsten av 
innehåll i medarbetarens psykologiska kontrakt hos medarbetaren. Måltydlighet och 
feedback tycks dessutom kunna predicera hur mycket sådant innehåll kontraktet har.  
 
Gemensamt för de hypoteser som fick stöd i studien tycks vara att de omfattar sådana 
delar av relationen mellan arbetsgivare och medarbetare som arbetsgivaren i hög grad 
kan påverka direkt genom kommunikation och explicit samverkan med medarbetarna, 
exempelvis genom fackliga förhandlingar eller tydliga överenskommelser. De hypoteser 
som inte hade stöd i studien tycks istället beröra mer implicita delar i medarbetarens 
upplevelse av relationen till arbetsgivaren. Detta gäller exempelvis hypotes 1b som 
avsåg visa kopplingar mellan mål, feedback och empowerment och arbetstagarens egna 
löften och åtaganden. Denna hypotes hade inget stöd i studien. Implicita element, som 
egna löften och åtaganden, kan vara svårare för arbetsgivaren att påverka direkt då 
medarbetaren först behöver tolka arbetsgivarens agerande. Enligt Conway och Briner 
(2005) behöver förändringar i det psykologiska kontraktet omförhandlas av 
medarbetaren innan dessa kan integreras med det existerande kontraktet. De 
korrelationer som uppvisas i studien mellan tillit till arbetsgivaren och upplevelsen av 
arbetsgivarens löften och åtaganden antyder att respondenterna generellt har relationella 
psykologiska kontrakt som kännetecknas av mindre tydligt uttryckt innehåll utan fasta 
tidsramar jämfört med transaktionella kontrakt (Robinson et al, 1994). Denna tolkning 
av kontrakten som relationella stärktes ytterligare av de korrelationer som visat på 
positiva samband mellan skalorna för brott och kränkningar mot kontraktet, 
arbetsgivarens löften och åtaganden samt tillit och rättvisa. Dessutom tycks 
respondenterna uppleva låg grad av affektiv kränkning mot sina kontrakt. Tidigare 
forskning kring det psykologiska kontraktet utifrån sociala utbytesteorier har visat att 
kränkningar mot kontraktet kan kopplas till medarbetarnas egna löften och åtaganden 
(Petersitzke, 2009). I de fall kränkningar upplevs mot det psykologiska kontraktet 
anpassar medarbetaren antalet egna löften gentemot arbetsgivaren för att upprätthålla 
balansen mellan vad som ges och vad som fås i kontraktet (Robinson et al, 1994). 
Utifrån denna forskning kan denna studies resultat kunna tolkas som att respondenterna 
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upplever en balans mellan vad de själva åtagit sig och vad de förväntar sig av 
arbetsgivaren. Tolkningen stöds av att respondenterna tycks uppleva arbetsgivaren som 
pålitlig och rättvis vilket ytterligare tyder på ett balanserat kontrakt.  
 
Tillit till arbetsgivaren är viktigare för medarbetarens engagemang i arbetet än vad ett 
uppfyllt psykologiskt kontrakt är (Guest & Clinton, 2011). Upplever medarbetaren tillit 
till arbetsgivaren så upplever denne inte lika snabbt brott eller kränkningar mot det 
psykologiska kontraktet jämfört med en medarbetare med låg tillit (Robinson, 1996). 
Det innebär att det affektiva tillstånd som särskilt ligger bakom effekter som motstånd 
inte uppstår lika lätt (Schalk et al, 1998). Sådant motstånd går emot syftet med mål- och 
prestationsstyrning som istället syftar till att få medarbetaren att arbeta i linje med de 
mål som satts upp av organisationen (Pulakos, 2009). Denna studie ger stöd för dessa 
kopplingar mellan tillit och avsaknad av brott och kränkningar mot det egna 
psykologiska kontraktet då respondenterna angett att de upplever låg grad av 
kränkningar och brott mot det psykologiska kontraktet. Respondenterna skattar också 
högt på skalan för tillit och rättvisa. Deci och Ryan (1987) menar att feedback som 
stöttar medarbetarens upplevelse av autonomi och kompetens leder till ökad tillit till 
arbetsgivaren. Det finns därför skäl att tro att det samband som studien uppvisat mellan 
måltydlighet och feedback-skalan och skalan för tillit och rättvisa kan bero på att sådan 
informativ och stöttande feedback har tillhandahållits respondenterna.  
 
Studiens resultat ger delvis stöd för Petersitzkes (2009) rekommendation för mål- och 
prestationsstyrning som ett bra sätt att förtydliga det psykologiska kontraktet hos 
medarbetaren. Detta då mer måltydlighet och feedback ökar innehållet i medarbetarens 
psykologiska kontrakt avseende arbetsgivarens löften och åtaganden. Dock visar denna 
studie starkare stöd för att måltydlighet och feedback kan öka medarbetarnas tillit till 
arbetsgivaren och därmed möjligheterna för bättre prestationer, än för vikten av rätt 
innehåll i det psykologiska kontraktet. Detta kan tolkas som att relationen mellan 
medarbetare och arbetsgivare kommer före tydligheten i uppsatta mål och informativ 
feedback i sig.  
 
Det kan finnas flera orsaker till att respondenterna uppfattar sina egna löften och 
åtaganden annorlunda och mer homogent än när det gäller de övriga delarna av det 
psykologiska kontraktet. Tidigare forskning tar upp skillnaderna mellan de implicita och 
de explicita delarna av kontraktet och hur personer som arbetat längre i en organisation 
tenderar att förvänta sig mer av sin arbetsgivare än en person som är nyanställd (se ex 
Conway & Briner, 2005; Robinson et al, 1994). Även Rousseau (1996) tar upp 
förskjutningen från stort eget ansvar hos den nyanställda till ett större krav på 
arbetsgivaren hos den medarbetare som arbetat längre, även om forskningen än så länge 
inte sträcker sig längre än till medarbetare som arbetat upp till två år (Robinson et al, 
1994). Till skillnad från respondenterna i Robinson et als (1994) studie har 
respondenterna i denna studie angett fler egna löften och åtaganden jämfört med 
upplevda löften och åtaganden från arbetsgivaren. Dock kan de löften som 
medarbetaren själv avger ha fler mottagare då medarbetaren kan uppfatta flera olika 
motparter i sitt psykologiska kontrakt (Petersitzke, 2009). Resultatet behöver därför inte 
uppfattas som att det motsäger tidigare forskning då medianarbetstiden för 
respondenterna är två år och de uppvisar fler egna löften och åtaganden än löften från 
arbetsgivaren i sina psykologiska kontrakt. Denna studie undersökte medarbetarnas 
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psykologiska kontrakt vid endast ett tillfälle, jämfört med Robinson et als (1994) studie 
som följde upp medarbetarna efter två år. Detta gör att jämförelser mellan resultaten 
måste göras med försiktighet.  
 
Psykologisk empowerment uppvisade signifikanta medelstarka korrelationer med tillit 
och rättvisa liksom med brott och kränkningar mot kontraktet. Detta resultat antyder att 
det finns kopplingar mellan de två variablerna. De regressioner som utfördes visade 
dock att måltydlighet och feedback förklarade en stor del av variansen i steg två 
(R2=0.389, p<0.001). Sambandet mellan psykologisk empowerment och skalan för tillit 
och rättvisa var istället icke signifikant. Mone, Eisinger, Guggenheim, Price och Stine 
(2011) menar att empowerment är starkt förknippat med tillit till arbetsgivaren vilket 
stöds av korrelationen i denna studie. Dock menar Mone et al (2011) att detta innebär 
att empowerment snarare kan ses som en förutsättning för hur individen tar emot 
feedback vilket skulle kunna ge en förklaring till att måltydlighet och feedback bättre 
kunde predicera tillit och rättvisa än skalan för psykologisk empowerment. Detta skulle 
närmare kunna förstås utifrån self-determinationteorin (Ryan & Deci, 2000) då hög 
psykologisk empowerment skulle kunna öka möjligheten att tolka mål och feedback 
från arbetsgivaren som autonomistödjande snarare än kontrollerande. En sådan tolkning 
underlättar integreringen av mål och feedback i individens själv vilket är positivt för 
medarbetarens motivation (Deci & Ryan, 1987).  
 
En annan orsak till att varken måltydlighet och feedback eller psykologisk 
empowerment kunde predicera medarbetarnas egna löften och åtaganden, trots generellt 
höga skattningar, kan vara att de mål som satts upp av arbetsgivaren inte integrerats 
internt av medarbetaren. Respondenterna i studien tycks uppleva att de får tydliga mål 
och feedback. Dock verkar dessa delar som kommuniceras från arbetsgivaren inte 
relatera till de faktorer som medarbetaren själv upplever som viktiga och meningsfulla i 
arbetet. Detta skulle kunna leda till att medarbetaren justerar innehållet i sitt 
psykologiska kontrakt då vederbörande inte upplever att de mål och den feedback som 
utdelas från arbetsgivaren är relevant och efterfrågad. För att upprätthålla balansen i 
kontraktet finns risk att medarbetaren minskar antalet löften och åtaganden gentemot 
arbetsgivaren då förväntningen på adekvat feedback inte uppfyllts. Därför kan 
avsaknaden av signifikanta samband mellan variablerna tolkas som att medarbetarna 
inte uppnått tillräcklig målacceptans. Möjligen beror detta på att målen som förmedlas 
av arbetsgivaren inte stämmer överens med medarbetarnas egna mål för arbetet. Enligt 
self-determinationteorin är upplevelsen av meningsfullhet och integreringen av målen 
grundläggande för mer internt reglerad motivation (Ryan & Deci, 2000).  
 
I enlighet med self-determinationteorin kan mål och feedback som medarbetaren 
upplever som allt för tydliga i de delar av det psykologiska kontraktet som behandlar 
relationella överenskommelser med arbetsgivaren upplevas som kontrollerande. Detta 
leder inte heller till förbättrad prestation trots att tydligheten ökat och färre 
överenskommelser upplevs outtalade (Kuvaas, 2007). Särskilt personer med starkt 
behov av autonomi kan reagera negativt på detaljerad mål- och prestationsstyrning 
(Deci & Ryan, 1987; Kuvaas, 2007). Det finns också en risk att feedback som uppfattas 
som beteendekontrollerande minskar medarbetarens upplevelse av kompetens vilket 
också är negativt för motivationen och därmed även prestationen (Baard et al, 2004; 
Deci & Ryan, 1987).  
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Denna studie är förenad med ett antal begränsningar såsom generaliserbarhet på grund 
av bristande varians i urvalet och detta kommer att diskuteras nedan. De vanligare 
definitionerna av det psykologiska kontraktet omfattar två parter (Petersitzke, 2009). 
Trots detta har arbetsgivarnas bild av det ömsesidiga kontraktet utelämnats i denna 
studie för att begränsa undersökningens omfattning. I en större studie bör därför även 
arbetsgivarens bild av vilka löften och åtaganden som avgetts undersökas för att ge en 
mer fullständig bild. En sådan studie skulle även kunna förtydliga vem eller vilken del 
av organisationen som medarbetaren uppfattar som motpart gällande olika delar av det 
psykologiska kontraktet. Att endast studera medarbetaren är dock ett vanligt förfarande 
när det psykologiska kontraktet undersöks (Petersitzke, 2009).  
 
Det fanns aspekter som inte kunde mätas med studiens sammansatta mätinstrument då 
skalorna från Psyconesstudien (Guest et al, 2010) tagits fram med delvis annat syfte. 
Utifrån rekommendationer i Freese och Schalk (2008) samt utifrån den litteratursökning 
som gjorts inför denna studie föreföll dock dessa skalor vara mest lämpliga för att mäta 
innehållet i det psykologiska kontraktet. Det fanns inget standardiserat mätverktyg då 
det som undersöks måste vara anpassat till den kontext där studien utförs (Freese & 
Schalk, 2008). Dock skapades inget nytt mätverktyg för kontraktets innehåll inför denna 
studie då riskerna att brista i såväl validitet som reliabilitet skulle vara allt för stora. 
Istället användes de skalor som utvecklats för Psyconesstudien (Guest et al, 2010) då 
dessa tidigare använts i flera branscher i Sverige. Två frågor togs bort från den 
ursprungliga listan med arbetstagarens löften då de inte verkade uppfattas som det var 
tänkt av respondenterna.  
 
Den web-enkät som användes för studien kunde besvaras på mobiltelefon, surfplatta 
eller egen dator när det funnits möjlighet för respondenten, vilket var en stor fördel när 
svaren samlades in. Detta har gett bättre möjligheter för större svarsfrekvens än om 
enkäten genomförts på papper. Då studien utförts i en tillämpad kontext har detta varit 
mycket väsentligt för genomförandet. Webenkätens konstruktion att inte tillåta 
respondenten att gå vidare till nästa avsnitt innan samtliga frågor besvarats har minskat 
risken för bortfall bland dem som haft för avsikt att svara på hela enkäten. Ett problem 
har dock varit att det inte funnits någon möjlighet att kontrollera för det hypotetiska 
bortfallet då ett problem med kedjeurval är att det är svårt att säkerställa hur många 
individer undersökningen når. Endast de tio personer som börjat svara på enkäten och 
sedan avbrutit har kunnat registreras som bortfall. De personer som enbart öppnat 
enkäten och läst förstasidan med instruktioner och information om studien har ej varit 
möjliga att kontrollera. Övrigt hypotetiskt bortfall innefattar därför både sådana 
personer som valt att ej öppna länken till studien alls och personer som öppnat enkäten 
men valt att avbryta efter att ha läst förstasidan. Detta borde ha minskat risken för 
avbrutna enkäter på grund av frågornas art eller hur de varit formulerade. Samtliga 
personer som fick enkäten i pappersform svarade på enkäten i sin helhet.  
 
Svårigheterna att finna signifikanta samband i de regressioner som utförts skulle kunna 
bero på restriction of range-problem i det urval som legat till grund för studien, det vill 
säga att urvalet är begränsat i varians. Att skalan för arbetstagarens egna löften och 
åtaganden inte korrelerar signifikant med någon annan av skalorna i mätverktyget visar 
på möjlig bristande varians i urvalet. En anledning till ett sådant problem med 
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variationsbredden kan vara att endast 28,6 % av respondenterna var män. Baard et al 
(2004) tar upp svårigheterna att kontrollera för att den feedback som ges till manliga 
och kvinnliga medarbetare är likvärdig eller uppfattas likvärdigt. Detta skulle kunna ge 
en förklaring till att inga korrelationer fanns mellan skalorna för måltydlighet och 
feedback och psykologisk empowerment. Det fanns också en snedfördelning i data 
avseende anställningstid där medianarbetstiden endast är två år trots en stor spridning i 
anställningstid. Det var därför inte möjligt att undersöka om anställningstid kunde 
kopplas till uppfattningen om det egna psykologiska kontraktet utifrån hur 
respondenterna upplevt mål- och prestationsstyrningen. Det är dock värt att notera att 
samband visat sig mellan flera av skalorna trots trolig restriction of range-problematik. 
Därför skulle vidare forskning kring kopplingarna mellan mål- och prestationsstyrning 
och det psykologiska kontraktet, utöver att innefatta arbetsgivarperspektivet, med fördel 
genomföras longitudinellt. På så vis skulle förändringar i arbetsrelaterade attityder som 
engagemang och tillit kunna undersökas. Även innehållet och dess förändringar över tid 
i det psykologiska kontraktet hos individerna skulle kunna studeras på ett värdefullt sätt.  
 
Sammanfattningsvis ger resultatet ett visst stöd åt Petersitzkes (2009) uppfattning om att 
mål- och prestationsstyrning kan underlätta för ett samstämmigt psykologiskt kontrakt 
hos medarbetaren där mål och feedback uppfattas tydligt från arbetsgivaren. Mål- och 
prestationsstyrning som utgår ifrån kunskaper om det psykologiska kontraktet tycks 
därför ha goda förutsättningar för att kunna bidra till bättre relationer mellan 
medarbetare och arbetsgivare och därmed bättre prestationer i organisationer Denna 
studie visar att det psykologiska kontraktet är en fortsatt viktig teori för att förstå hur 
mål- och prestationsstyrning kan bidra till engagerade och motiverade medarbetare. 
Studien visar att hur medarbetare uppfattar organisationers arbete med måltydlighet och 
feedback har ett statistiskt samband med statusen på det egna psykologiska kontraktet. 
Detta gäller särskilt medarbetarens tilltro till arbetsgivaren. Tidigare forskning har visat 
att hög tilltro till arbetsgivaren liksom ett samstämmigt psykologiskt kontrakt har 
positiva kopplingar till medarbetarens upplevelse av autonomi och kompetens och 
därmed engagemanget i arbetet. Vi rekommenderar därför de praktiker som arbetar med 
organisations- och personalfrågor att använda kunskaperna om det psykologiska 
kontraktet som ett analytiskt verktyg för en djupare förståelse av medarbetarnas 
motivation i det dagliga arbetet.  
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(h)( Jag(kan(välja(själv(hur(jag(ska(utföra(mitt(arbete.(
(i)( Jag(har(rätt(stor(möjlighet(utföra(mitt(arbete(fritt(och(självgående.(
(j)( Det(som(sker(på(min(avdelning(påverkas(påtagligt(av(mig.(
(k)( Jag(har(en(hel(del(kontroll(över(vad(som(sker(på(min(avdelning.(
(l)( Jag(har(rätt(mycket(inflytande(över(vad(som(sker(på(min(avdelning.(
(
Måltydlighet*och*feedback*
Vänligen(besvara(följande(påståenden(med(hur(väl(de(överensstämmer(med(din(
upplevelse.(1=(Håller(absolut(inte(med,(2,(3,(4,(5=(Håller(verkligen(med(
(
( Måltydlighet:*
(a)( Min(organisation(hjälper(mig(att(förstå(vad(som(förväntas(av(mig(på(ett(sätt(

som(gör(att(jag(kan(bidra(till(organisationens(effektivitet.(
(b)( Min(organisation(ger(mig(tydliga(mål(som(jag(kan(fokusera(på.(
(c)( Min(organisation(informerar(mig(om(organisationens(mål.(
(d)( Det(finns(tydliga,(skriftliga(syften(och(mål(för(mitt(jobb.(
(e)( Min(organisation(hjälper(mig(att(prioritera(olika(arbetsuppgifter.(
(f)( Min(organisation(hjälper(mig(att(förstå(organisationens(vision(och(strategi.(
(g)( Skriftliga(scheman,(program(och(arbetsdetaljer(finns(tillgängliga(som(

vägledning(i(mitt(arbete(
(h)( Jag(ser(tydlig(samstämmighet(mellan(mitt(eget(arbete(och(hur(avdelningen(

utför(arbetet.(
( (

Feedback:*
(a)( Den(feedback(jag(får(från(min(organisation(stämmer(överens(med(det(jag(

faktiskt(åstadkommit.(
(b)( Den(feedback(jag(får(från(min(organisation(hjälper(mig(att(förstå(

organisationens(strategi.(
(c)( Min(organisation(förser(mig(med(tydlig(och(direkt(information(om(hur(jag(

står(i(förhållande(till(avdelningens(mål.(
(d)( Min(organisation(bekräftar(när(jag(utfört(mitt(arbete(väl.(
(
( (



Psykologiska*kontrakt.*
Här(följer(en(lista(med(några(löften(och(åtaganden(som(organisationer(ibland(gör(till(sina(
anställda.(Ange(för(vart(och(ett(av(dem(om(du(anser(att(ett(sådant(löfte(har(givits(
(antingen(formellt(eller(informellt)(i(denna(organisation,(samt(i(vilken(utsträckning(
löftet(har(hållits.(Har(din(organisation(lovat(eller(åtagit(sig(att…(
0(=(nej,(1(=(ja,(men(löftet(har(inte(alls(hållits,(2(=(ja,(men(löftet(har(bara(hållits(i(liten(
utsträckning,(3(=(ja,(löftet(har(hållits(ungefär(till(hälften,(4(=(ja,(och(löftet(har(hållits(i(stor(
utsträckning,(5(=(ja,(och(löftet(har(hållits(helt.(
(
a)( se(till(att(du(har(intressant(arbete?(
b)( ansvara(för(att(du(har(relativ(anställningstrygghet?(
c)( se(till(att(du(har(rimlig(lön(för(det(arbete(du(utför?(
d)( att(erbjuda(arbete(som(innebär(en(utmaning(för(dig?(
e)( att(tillåta(dig(att(delta(i(beslutsfattande?(
f)( att(erbjuda(dig(karriärmöjligheter?(
g)( att(skapa(en(trevlig(stämning(på(arbetsplatsen?(
h)( att(försäkra(sig(om(att(anställda(behandlas(rättvist(av(chefer(och(

arbetsledare?(
i)( flexibilitet(när(det(gäller(att(arbetet(ska(passa(ihop(med(andra(livsroller?(
j)( att(erbjuda(möjligheter(att(arbeta(tillsammans(på(ett(trevligt(sätt?(
k)( att(ge(dig(möjlighet(att(växa(och(utvecklas(i(arbetet?(
l)( erbjuda(en(säker(och(trygg(arbetsmiljö?(
m)( förbättra(dina(framtida(möjligheter(på(arbetsmarknaden?(
n)( erbjuda(en(arbetsmiljö(fri(från(våld(och(trakasserier?(
o)( att(hjälpa(dig(klara(av(problem(du(möter(utanför(arbetsplatsen?(
(
Om(du(tänker(på(i(vilken(utsträckning(den(här(organisationen(har(hållit(sina(löften(totalt(
sett,(hur(instämmer(du(då(i(följande(påståenden?(Jag(känner(mig…(
1(=(instämmer(absolut(inte,(2(=(Instämmer(inte,(3(=(instämmer(delvis(,(4(=(instämmer(
5(=(instämmer(absolut(
(
a)(glad,(b)(arg(
c)(nöjd(
d)(kränkt(
e)(besviken(
f)(tacksam(
(
Följande(lista(består(av(löften(och(åtaganden(som(du(eventuellt(kan(känna(dig(skyldig(att(
göra(för(organisationen.(Ange(för(vart(och(ett(av(dem(om(du(anser(att(du(har(åtagit(dig(
det((antingen(formellt(eller(informellt)(hos(denna(organisation,(samt(i(vilken(
utsträckning(du(har(fullföljt(det.(Har(du(lovat(eller(åtagit(dig(att…(
0(=(nej,(1(=(ja,(men(löftet(har(inte(alls(hållits,(2(=(ja,(men(löftet(har(bara(hållits(i(liten(
utsträckning,(3(=(ja,(löftet(har(hållits(ungefär(till(hälften,(4(=(ja,(och(löftet(har(hållits(i(stor(
utsträckning,(5(=(ja,(och(löftet(har(hållits(helt.(
(
a)( Gå(till(arbetet(även(om(du(inte(mår(riktigt(bra?(
b)( Skydda(ditt(företags(ansikte(utåt?(
c)( Visa(lojalitet(med(organisationen?(
d)( Arbeta(övertid(eller(extra(timmar(om(det(skulle(behövas?(



e)( Vara(artig(mot(kunder(eller(allmänheten(även(om(de(är(otrevliga(mot(dig?(
f)( Vara(en(bra(medlem(i(arbetsgruppen?(
g)( Komma(i(tid(till(arbetet?(
h)( Hjälpa(andra(med(deras(arbete?(
i)( Frivilligt(åta(dig(extra(arbete(utöver(dina(vanliga(arbetsuppgifter?(
j)( Utveckla(din(kompetens(så(att(du(presterar(bra(i(det(här(arbetet?(
k)( Klara(prestationskraven(i(ditt(arbete?(
l)( Acceptera(intern(förflyttning(om(det(är(nödvändigt?(
m)( Ge(arbetsgivaren(kreativa(förslag(på(förbättringar?(
n)( Utveckla(ny(kompetens(och(förbättra(dina(nuvarande(kunskaper?(
o)( Respektera(organisationens(regler(och(normer?(
p)( Entusiastiskt(arbeta(också(med(uppgifter(som(du(helst(skulle(vilja(slippa?(
q)( Ta(ansvar(för(din(egen(karriärutveckling?(
(
Var(vänlig(besvara(följande(frågor.(
1=inte(alls,(2,(3,(4,(5=Helt(och(hållet(
(
a)( Anser(du(att(anställda(i(stort(sett(belönas(på(ett(rättvist(sätt(för(sina(insatser(

i(arbetet?(
b)( I(vilken(utsträckning(litar(du(på(att(högsta(ledningen(ska(bevaka(de(

anställdas(intressen?(
c)( Anser(du(att(organisationsförändringar(genomförs(på(ett(rättvist(sätt(i(

organisationen?(
d)( Anser(du(att(organisationen(i(allmänhet(håller(löftetn(och(åtaganden(till(

anställda?(
e)( Anser(du(att(du(får(rättvist(betalt(för(ditt(arbete?(
f)( I(vilken(utrsträcking(litar(du(på(att(din(närmaste(arbetsledare(ska(bevaka(

dina(intressen?(
g)( Känner(du(dig(rättvist(behandlad(av(chefer(och(arbetsledare?(
(
(
(


