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över tid i en anställning. Ett av våra delsyften är 
att urskilja likheter eller skillnader av det 
psykologiska kontraktets utveckling mellan de 
två studerande företagen. Vårt andra delsyfte är 
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Slutsatser:  Vår studie indikerar att organisationsstruktur kan 

vara av betydelse vid överträdelser av det 
psykologiska kontraktet. Liknande samband 
gäller vid brott av det psykologiska kontraktet. 
Respondenters psykologiska kontrakt byggdes 
initialt upp utifrån information om företagen från 
vänner och bekanta. Vidare visar vår studie på att 
olika typer av psykologiska kontrakt förändras 
över tid. Därav kan det vara av vikt att ta hänsyn 
till tid vid studier av det psykologiska kontraktet. 
Det finns fler kombinationer av det psykologiska 
kontraktet olika typer och faser än vad de 
befintliga teorierna behandlar.   
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Inledning 

1. Inledning 
 
I uppsatsens första kapitel introducerar vi läsaren om bakgrunden till vår studie. Detta för att 
tydliggöra den problematik som finns kring vår valda studie. Denna problembakgrund 
mynnar sedermera ut till studiens problemformulering och syfte. Vidare följer ett antal 
definitioner för begrepp som syftar till att öka läsarens förståelse för vår studie.  
 

 

1.1 Problembakgrund 
 
För att säkra sin egen plats och framgång på marknaden fokuserade sig företag tidigare på att 
utveckla tekniska lösningar som var kostnadseffektiva för att på så sätt skapa sig fördelar 
gentemot konkurrenter. (O´Neill och Adya, 2007) Idag har personalens talang blivit allt mer 
viktig och många företag fokuserar därför allt mer på hantering av dessa istället som en av 
företagets prioriteringar. Individuell personal har fått mer fokus på sig om att vara en källa till 
konkurrensfördelar och ett företags framgång kan påverkas av det sätt de anställda arbetar på. 
(Aggarwal, 2007) Två framgångsfaktorer vad gäller de anställda är att skapa högre motivation 
och engagemang. För att behålla och motivera personalen kan företag använda sig av är det 
psykologiska kontraktet. (IBEC) Det psykologiska kontraktet handlar främst om 
anställningsförhållandet mellan arbetsgivare och arbetstagare och de ömsesidiga löften och 
åtaganden båda parter ger varandra. (DelCampo, 2007) Det psykologiska kontraktet används 
allt mer av företag för att undersöka relationen mellan arbetsgivare och arbetstagare och 
därigenom kunna se vilka förväntningar arbetstagare har på sin arbetsgivare. En bra förståelse 
av det psykologiska kontraktets inverkan på en organisation är en förutsättning för att ett 
företag ska kunna bli framgångsrika. Genom att skapa en god uppfattning över detta kontrakt 
är det möjligt att eliminera felaktiga antaganden och förväntningar gällande exempelvis 
beteende, arbetsuppgifter och skyldigheter. Vidare kan denna kunskap medföra varierande 
fördelar för företaget, såsom mindre personalomsättning och högre arbetstillfredsställelse. 
(DelCampo, 2007) 
 
Utifrån den information företaget kommunicerar ut redan från en arbetstagares första kontakt 
med företaget skapas bilder och förväntningar hos arbetstagaren. Dessa ligger till grund för 
den utveckling som formar en arbetstagares psykologiska kontrakt. (Rousseau, 2004) En bra 
förståelse för det psykologiska kontraktet är även viktigt för att kunna uppfylla de löften och 
åtaganden ett företag kommunicerat ut. Om dessa åtaganden och löften inte uppfylls kan detta 
leda till att arbetstagaren blir missnöjd med sin arbetssituation. (Bratton & Gold, 2007) En 
känsla av ilska och irritation kan då uppenbara sig hos den anställda. (Thornhill & Saunders, 
2006) Detta kan medföra att relationen mellan arbetstagare och arbetsgivare tar skada, blir 
mindre viktig för den anställde, vilket kan leda till att den anställdes motivation och moral 
minskar. (Atkinson, 2002) Detta leder i sin tur till minskad effektivitet hos individen. (Pate, 
2006) 
 

 7   



Inledning 

Maguire (2002) menar att det psykologiska kontraktet, genom att fungera liknande som en 
hygienfaktor, kan förse företaget med en bas som fångar in komplexa företagsfenomen och 
underlättar arbetsrelationer. Maguire (2002) skriver att bättre prestationer på arbetsplatsen 
kanske inte är resultatet av ett bra uppfyllt psykologiskt kontrakt, men menar däremot att ett 
kontrakt som inte uppfylls kan leda till att de förpliktelser en individ känner för sitt företag 
försämras, att individerna blir mindre motiverade, frånvaro samt att företagets ekonomiska 
omsättning därmed minskar.  
 
De senaste åren har stort fokus vuxit fram vad gäller de psykologiska hänseendena i en 
arbetsrelation vilket även medfört att det psykologiska kontraktet fått stor uppmärksamhet. 
(Grimmer och Oddy, 2007) Forskning har visat på anställningstidens inverkan på det 
psykologiska kontraktet utveckling. Forskare menar att det psykologiska kontraktet förändras 
och utvecklas över tiden, och detta kan bero på olika saker såsom skiftande personliga behov 
eller förändringar i arbetsstrukturen. (Roheling, 1997) En anställd kan även känna mer att de 
har mer skyldigheter mot företaget ju längre de har varit anställda men även att företaget blir 
skyldiga dem mer med tiden. (Robinson et al, 94) Företag förändras över tid vilket även det 
psykologiska kontraktet gör. Om ett företag ska kunna göra de nödvändiga förändringarna i 
det psykologiska kontraktet så effektivt och smidigt som möjligt krävs en god relation till den 
anställde. Detta på grund av att det ömsesidiga förtroendet då är större. (Rousseau, 1996)  
 
O´Neill och Adya (2007) genomförde en studie vars syfte var att skapa en bättre förståelse om 
hur det psykologiska kontraktet ter sig och utvecklas under en anställning. Detta var enligt 
O’Neill och Adya (2007) ett område i forskningen där stora luckor fortfarande existerade. 
Deras forskning visade främst på olika faser av det psykologiska kontraktet, företag kan 
arbeta med för att minska risken för att ett kontraktsbrott uppstår, inte specifikt hur det 
psykologiska kontraktet utvecklades över tid. Från detta resonemang tillsammans med det 
faktum att vi inte funnit andra studier kring tidsaspektens betydelse, ger för oss indikationer 
att detta område i dagsläget är relativt outforskat. Detta menar vi vara en antydan till att det 
finns behov av ytterligare studier gällande tidsaspektens betydelse för utvecklingen av det 
psykologiska kontraktet hos medarbetare.   
 
Isaksson och Bellaagh (1999) argumenterar i sin studie för att det finns tydliga skillnader i 
den psykosociala arbetsmiljön mellan ett företag där medarbetarna arbetar stationärt på 
arbetsplatsen och företag som befinner sig i bemanningsbranschen. Forskning kring det 
psykologiska kontraktets koppling till olika företag med olika organisationsstrukturer lyser 
dock med sin frånvaro. Winter och Jackson (2006) har med deras studie visat på 
omgivningsfaktorer som påverkar det psykologiska kontraktets utveckling. Däremot saknas 
även här forskning kring hur psykologiska kontrakt utvecklas och förändras för individer i ett 
givet företagssammanhang. Detta innebär vidare att det i dagsläget inte heller finns forskning 
kring det psykologiska kontraktets utveckling över tid tillsammans med andra aspekter, såsom 
mellan företag med olika organisationsstruktur. Det psykologiska kontraktet de anställda har 
med deras företag kan snabbt förändras och genom studier inom detta område kan företag få 
en indikation för hur dessa förändringar påverkar de anställdas beteende och attityder. 
(DelCampo, 2007)    
 
Utifrån dessa resonemang har vi formulerat en problemformulering som syftar till att 
undersöka områden i dagens forskning vi uppmärksammat brister inom. 
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1.2 Problemformulering 
Hur förändras medarbetares psykologiska kontrakt över tid och finns det någon skillnad 
mellan dessa förändringar på tjänsteföretag med olika organisationsstruktur? 
 

1.3 Syfte 
Vårt främsta syfte med den här studien är att söka en förståelse för hur det psykologiska 
kontraktet hos medarbetare på företag med olika organisationsstrukturer förändras och 
utvecklas över tid i en anställning. Ett av våra delsyften är att urskilja likheter eller skillnader 
av det psykologiska kontraktets utveckling mellan de två studerande företagen. Vårt andra 
delsyfte är att utröna vilka händelser som bidrar till förändringen av det psykologiska 
kontraktet hos våra respondenter. 
 

1.4 Begreppsdefinitioner  
 
Balanserat kontrakt; En typ av psykologiskt kontrakt. En kombination av komponenter från 
det relationella kontraktet och det transaktionella 
 
Brott; När ett brott av det psykologiska kontraktet inträffar, påverkas den anställde på det 
emotionella stadiet. Ilska, frustration och besvikelse är exempel på reaktioner som den 
anställde han uppleva. Ett brott kan leda till negativa konsekvenser på företaget, exempelvis 
att den anställda begär avsked.   
 
Förväntningar; Används som synonym till det psykologiska kontraktet 
 
Konsultföretag; Arbetar med uthyrningsverksamhet, det vill säga de anställda arbetar oftast 
hos de kunder som köper deras tjänster och inte stationärt på företagets kontor.  
 
Organisationsstrukturer; Beskriver hur olika företag kan vara uppbyggda intern inom 
företaget 
 
Psykologiskt kontrakt; Det psykologiska kontraktet definieras som båda parters uppfattning 
av anställningsförhållanden, organisationen och individen samt de därmed underförstådda 
skyldigheterna. Det psykologiska kontraktet är den sociala process varigenom parterna 
kommer fram till sina respektive uppfattningar. (Agryris i Kahlke och Schmidt, 2002 p 26) 
 
Relationellt kontrakt; En typ av psykologiskt kontrakt, vars fokus ligger på relationer, stöd 
och tillit samt andra emotionella komponenter.  
 
Stationärt företag; Ett företag där de anställda utför majoriteten av sina arbetsuppgifter i 
företagets lokaler.  
 
Transaktionellt kontrakt; En typ av psykologiskt kontrakt, vars fokus ligger på lön, 
belöningar samt arbetsuppgifters utformning.  
 
Utbildning och karriärskontrakt; En typ av psykologiskt kontrakt, vars fokus ligger på 
möjligheter för den anställde att få vidareutvecklas och exempelvis delta i olika utbildningar 
för att utvecklas kompetensmässigt.  
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Överträdelse; En mildare form av brott av det psykologiska kontraktet som inte leder till lika 
starka reaktioner från den anställdes sida.  
 
Övergångskontrakt; En form av psykologiskt kontrakt där det inte längre finns ett 
ömsesidigt utbyte mellan en arbetsgivare och en arbetstagare. Inträffar generellt i början eller 
i slutet av en anställning.  
 

 



Teoretisk metod 

2. Teoretisk metod 
 
I den teoretiska metoden redogör vi för våra vetenskapliga utgångspunkter i den här studien. 
Vårt syfte med detta är att visa vilka metoder vi använt i studien som vi ansett varit lämpliga 
utifrån angiven problemformulering och syfte. Med detta kapitel ämnar vi att underlätta för 
läsaren att kritiskt granska genomförandet av vår studie. 
 

 

2.1 Ämnesval 
Vi författare har tre och ett halvt års erfarenhet från att studera på Umeå Universitet. Under de 
tre första åren läste vi på Service Management programmet, en civilekonomutbildning med 
inriktning mot marknadsföring. Hösten 2007 åkte vi båda iväg på utlandsstudier för att läsa 
våra D-kurser inom området Management. Gemensamt var att vi båda läste kurser inom 
Human Resource Management. Vi ansåg det självklart att vår uppsats skulle behandla detta 
ämne eftersom vi hade det gemensamt och finner det intressant. Däremot var det lite mer 
oklart över vilket problem inom detta ämne vi ville undersöka. Efter diskussioner om ämnet 
Human Resource Management kom vi fram till att vi båda blivit introducerade i det 
psykologiska kontraktet under de kurser vi läst i samband med våra utlandsstudier. Eftersom 
vi endast läst tämligen översiktligt om detta område, fann vi ett gemensamt intresse i att 
studera detta fenomen djupare. Ämnet verkade också aktuellt med tanke på den betydelse 
personalen och deras kompetens har för företagen idag. Eftersom vi båda inom en snar 
framtid ska bli aktiva i arbetslivet, såg vi även ett egenintresse av att göra en studie om det 
psykologiska kontraktet. Att få en förståelse för hur detta fenomen ter sig hos framtida 
potentiella arbetsgivare anser vi vara en berikande kunskap att ha med oss den dag vi får en 
anställning. 

2.2 Förförståelse 
Varje tolkning en författare gör är byggt på dennes förväntningar och förförståelse om ett 
visst ämne och område. Dessa bör klargöras innan forskningsprocessen eftersom de har en 
inverkan på hur fenomenet betraktas. De ämneskunskaper, tidigare utbildning, företeelser, 
problem och lösningar forskaren besitter är det som kan ge uttryck för en förförståelse. Under 
en livstid kan en forskare samla på sig olika erfarenheter, teorier och synsätt vilka kan bilda 
en förförståelse. Tolkningsprocessen och förståelsen av en text kan underlättas för en läsare 
att göra om denne har kunskap om författarens intentioner. (Holme och Solvang, 1997)    
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2.2.1 Teoretisk förförståelse 
Det vi visste om det psykologiska kontraktet innan vi påbörjade vår magisteruppsats är det 
som främst kan ha kommit att påverka vår studie utifrån ett teoretiskt perspektiv. Vi hade en 
generell bild över vad det psykologiska kontraktet var och bestod av samt att det i hög 
utsträckning är subjektivt i sin karaktär. Dessutom visste vi sedan tidigare studier att detta 
fenomen är dynamisk i sin karaktär och ständigt ett ämne för förändringar beroende på 
personlighet, situation och individuella erfarenheter. Vi visste även att förändringar såsom 
ändrade arbetsförutsättningar och förändringar i omvärlden har en stor inverkan på hur 
individers psykologiska kontrakt ser ut och förändras. Vi gick alltså in i denna studie med 
bilden att fenomenet psykologiskt kontrakt är ett område i management litteraturen som 
påverkas av många olika omständigheter. Den inverkan denna förförståelse kan ha haft i 
studien är att vi kanske ägnade mer uppmärksamhet mot just förändringsfaktorer och 
förändringsprocesser. Av den anledningen kan vi ha begränsat oss själva att finna litteratur 
som ser det psykologiska kontraktet som något annat än dynamiskt och utsatt för ständig 
förändring. Vi är medvetna om denna begränsning, men menar samtidigt på att vår 
frågeställning är i linje med vår förförståelse, vilket för oss innebär att vi medvetet har valt att 
enbart studera den förändringsprocess det psykologiska kontraktet finns i.    
 
Det finns en hel del forskning kring det psykologiska kontraktet. Ändå är det ett relativt ungt 
begrepp och föremål för ständig förändring beroende på tid och omgivning. Efter att ha grävt 
och studerat tidigare studier fann vi ett område där forskningen var tämligen begränsad, 
nämligen tidsaspektens betydelse när det gäller förändringar av det psykologiska kontraktet.  
 

2.2.2 Praktisk förförståelse 
Vi har även praktisk förförståelse från ämnet. Den typen av förförståelse har vi fått från egna 
erfarenheter från att ha arbetat, både från sommarvikariat och från tillsvidareanställning. Vi är 
själva medvetna om de förväntningar vi byggt upp i olika anställningar, vissa förväntningar 
har uppfyllts och andra inte. Vi har alltså en praktisk förståelse för vikten av de förväntningar 
individer har och vad effekten kan bli om förväntningarna inte upplevs. Annika har vid ett 
tillfälle varit med om vilka negativa konsekvenser ett brustet psykologiskt kontrakt kan leda 
till. I hennes fall slutade detta med att hon lämnade företaget, eftersom hon upplevde att hon 
inte fick ett ömsesidigt utbyte av att arbeta där, det vill säga hon gav mer än hon ansåg att hon 
fick tillbaka. Denna praktiska förförståelse kan ha medfört att vi tydligare uppmärksammat 
brott och överträdelser i våra respondenters psykologiska kontrakt, eftersom vi identifierat 
dessa genom våra egna upplevelser. Fördelen med detta i vår studie torde vara att vi enklare 
kunnat identifiera komponenter i det psykologiska kontraktet hos våra respondenter. Negativa 
konsekvenser av denna praktiska förförståelse skulle kunna vara att vi missat att identifiera 
andra viktiga komponenter i våra respondenters psykologiska kontrakt, eftersom vi inte 
kunnat identifiera dessa med hjälp av vår egna förförståelse. Dessutom finns det risk för att vi 
tolkat vissa komponenter i det psykologiska kontraktet på felaktigt vis. Exempelvis kan vi ha 
sett situationer som allvarligare än vad de faktiskt var, utifrån egna upplevelser om när ett 
kontrakt brutits och eventuella konsekvenser från detta.  
 

2.3 Kunskapssyn 
Att tydliggöra vilken syn på kunskap en författare har är av stor vikt, då det finns tydliga 
kopplingar mellan detta och de olika formerna av undersökningsmetoder en studie bygger på. 
(Patel, 2003) Ett sätt att se på kunskap bygger på att författaren tolkar och ger uttryck för de 
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uppgifter och information som samlas in. Det här sättet kallas att se på kunskap kallas för 
hermeneutik. (Bryman, 2002) Enligt Alvesson och Sköldberg (1994) är hermeneutiken ett sätt 
att se på kunskap där en helhet aldrig kan förstås utan att hänsyn tas till de delar som 
tillsammans skapar helheten. Vidare menar Patel (2003) att hermeneutiker främst söker att 
förstå och tolka människor och deras livssituationer. För vår studie innebär detta att vi måste 
se det psykologiska kontraktet förändringsprocess över tid, som för oss blir vår helhet, 
tillsammans med delar som påverkar denna förändring. Genom att exempelvis titta på de 
förväntningar som inkluderas i det psykologiska kontraktet tar vi hänsyn till viktiga delar som 
är med och formar helheten, det vill säga förändringsprocessen. 

”Hermeneutik innebär ungefär tolkningslära och är numera en vetenskaplig 
inriktning där man studerar, tolkar och försöker förstå grundbetingelser för den 
mänskliga existensen. Man menar att den mänskliga existensen kan tolkas och 
förstås genom språket.” Patel (2003) 

Vi författare menar på att vi i den här studien tenderar åt att vara mer åt det hermeneutiska 
hållet i vår kunskapssyn. Inledningsvis i vårt uppsatsskrivande diskuterade vi hur vi ville 
genomföra vår studie och vad vi ville ta reda på. Vi bestämde tidigt att vi ville skapa en 
djupare förståelse för det psykologiska kontrakt som var och en av våra respondenter besatt. 
Eftersom det psykologiska kontraktet är så individuell och subjektiv i sin karaktär, ansåg vi att 
det inte skulle vara möjligt för oss att på förhand skriva ett standardiserat enkätformulär till 
våra respondenter, då vi inte med säkerhet kunde veta hur våra respondenters psykologiska 
kontrakt sett ut och förändrats över tid. Vi insåg tidigt att vi istället skulle använda oss av 
intervjuer för att på så sätt skapa en förståelse för vårt studerande fenomen.  

Eftersom det psykologiska kontraktet inte går att beskåda med blotta ögat, innebär det att vi 
måste lyssna och tolka våra respondenters svar vid intervjun för att på så sätt skapa en 
förståelse för just detta fenomen. För att förstå respondenternas egna tolkningar av sina 
förväntningar, krävs det av oss författare att vi dels kan tolka respondenternas beskrivning av 
deras verklighet och dels att vi kan sätta oss in i deras verklighet. Detta beskriver Alvesson 
och Sköldberg (1994) som empati, och menar vidare på att genom att vara innovativ kan 
författaren utvidga sin förståelse för en annan människas agerande och därmed kunna tolka 
den andra människans handlingar genom att kunna sätta det i ett större sammanhang. För vår 
del innebär det att vi kommer tolka våra respondenters svar tillsammans med andra 
respondenters svar. Vi tenderar alltså att vara mer hermeneutiska i vår kunskapssyn än något 
annat, eftersom vi vill skapa en förståelse för ett sådant subjektivt fenomen det psykologiska 
kontraktet är samt så vill vi veta mer om enskilda respondenters egna uppfattningar kring det 
givna ämnet. Detta är alltså några saker som utmärker en hermeneutisk kunskapssyn. 

2.4 Verklighetssyn 
Vi är i den här studien intresserad av att undersöka olika individers psykologiska kontrakt i 
olika faser i deras anställning, hur detta utvecklas över tid samt likheter eller skillnader mellan 
företag med olika organisationsstruktur. Genom detta vill vi skapa en förståelse för olika 
individers bild av deras förväntningar över tid. Detta innebär i vår studie att varje enskild 
medarbetare skapar sin egen bild av vad som finns i det psykologiska kontraktet, och även en 
bild av hur företagen lever upp till dessa förväntningar. Det är alltså människan själv som 
tolkar och skapar sin verklighet. Vidare vill vi skapa en förståelse för hur olika individer 
upplever sitt psykologiska kontrakt över tid. Bryman (2002) menar på att det finns olika sätt 
att se på vekligheten och det som sker. Ett sätt är att människan själv har makten att påverka 
verkligheten, och ett annat sätt är att yttre faktorer i omgivningen oavkortat styr våra liv. En 
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verklighetssyn som bygger på den förstnämnda förklaringen kallas för en konstruktionistiskt 
verklighetssyn. Konstruktionism innebär att en verklighet är i ständig förändring och varje 
människa skapar själv sin egen bild av sin verklighet. Vi kommer alltså utifrån ett 
hermeneutiskt synsätt genomföra intervjuer och göra tolkningar. De tolkningar vi gör är 
utifrån respondenternas förklaringar av den verklighet de lever i, vilket är i linje med 
konstruktionismen.   
 
2.5 Perspektiv 
Vi har valt att utgå från medarbetarnas perspektiv i den här studien om det psykologiska 
kontraktets förändringsprocess. Detta var ett val vi gjorde i ett tidigt skede i vår studie. Detta 
föll sig för oss naturligt då vi valde att undersöka hur det psykologiska kontraktet tar form och 
utvecklas över tid och mellan olika företag med olika organisationsstrukturer. Det perspektiv 
vi utgått från framkommer i vår problemformulering vilket gör valet av perspektiv tydligt då 
vi ville undersöka medarbetarnas förväntningar. Den datainsamling vi gör i denna studie har 
vi bestämt utifrån det perspektiv vi valt vilket även påverkar resultatet av studien. I de 
intervjuer vi genomfört har vi ställt frågor till respondenterna över hur de reflekterar och 
uppfattar det psykologiska kontraktet vilket för oss bidrar till större insikt och förståelse för 
vårt studerade område.  
  
2.6 Angreppssätt    
Att välja ett angreppssätt på en studie är också en fråga författare måste ta ställning till. Ett 
sätt att koppla samman teori och empiri med varandra är att utgå från givna teoretiska ramar 
och sedan testa dessa ramar i verkligheten på ett valt undersökningsobjekt. Detta sätt att gripa 
sig an en studie kallas för ett deduktivt angreppssätt. (Alvesson och Sköldberg, 1994) Vidare 
menar Patel (2003) på att det deduktiva angreppssättet ibland även kallas för ”bevisandets 
väg”, vilket innebär att utifrån enskilda fall och händelser dras vissa slutsatser med stöd från 
tidigare inhämtade teorier och vetenskapliga artiklar. Eftersom författaren tar hjälp från andra 
befintliga källor minskar den enskilda författarens subjektiva inverkan på studien, och därmed 
stärks istället objektiviteten även om författarens subjektiva uppfattning fortfarande dominerar 
studien. (Patel, 2003) Vi har i vår studie till viss del använt ett deduktivt angreppssätt. Detta 
påstående grundar sig på att vi initialt inledde vår studie med en noggrann litteratursökning. 
Utifrån våra resultat från vår litteratursökning påbörjade vi vår teoretiska del i vårt arbete. 
Huvudområden såsom psykologiska kontraktet, kontraktsbrott, kontraktsöverträdelser, 
förtroende och olika former av psykologiska kontrakt var områden vi betonade i vårt 
teoretiska avsnitt innan vi begav oss ut för att genomföra vår empiriska studie. Vi fann dock 
att den befintliga teorin kring tidsaspektens betydelse samt betydelsen av 
organisationsstruktur för det psykologiska kontraktet var tämligen begränsad, vilket innebär 
att vi inte enbart varit deduktiva i denna studie. Gällande tidsaspektens betydelse för det 
psykologiska kontraktet fann vi endast teorier där olika faser i anställningen behandlades, utan 
angivna tidsaspekter. Dessa teorier behandlade främst olika faser som olika medarbetare kan 
uppnå någon gång under anställningen, inte definierat när och hur. När det gällde 
organisationsstruktur fann vi inga teorier som direkt var överförbara till vår studie, då dessa 
teorier främst kom att beröra organisationsstrukturer i allmänhet samt i kombination med 
psykosocial arbetsmiljö.  

Efter vår genomförda empiriska studie valde vi att återvända till vår teoretiska referensram 
och komplettera den med teorier kring organisationsstrukturer som stämde in på våra 
studerade företag. Vi valde dessutom att ytterligare komplettera vårt teoretiska avsnitt om 
tidsaspektens betydelse i förändringsprocessen av det psykologiska kontraktet. Ett abduktivt 

 14   



Teoretisk metod 

angreppssätt innebär att en författare initialt genomför en empirisk studie med genomarbetade 
teorier i bagaget. Under den empiriska studiens genomförande uppmärksammas dock nya 
mönster och vinklingar som inte funnits med inledningsvis i teorin. Detta leder sedermera till 
att författare kompletterar det teoretiska avsnittet för att på så sätt finna stöd för de nya 
infallsvinklar den empiriska studien genererat. (Alvesson och Sköldberg, 1994) Författaren är 
alltså med ett abduktivt angreppssätt fri att förändra det teoretiska avsnittet genom att 
exempelvis lägga till delar som saknades utifrån de resultat som genererats från den empiriska 
studien. (Patel, p 24) Av detta kan vi inte säga att vi helt och hållet antagit ett deduktivt eller 
ett abduktivt angreppssätt. Vad vi kan säga är att vi till största del tenderar att vara mer 
deduktiv i vårt angreppssätt, eftersom vi hade en stor del av vår teoretiska datainsamling 
färdig innan vi gav oss ut på fältet för att undersöka vår empiri. Att vi även till viss del antagit 
ett abduktivt angreppssätt är för oss viktigt att poängtera, då vår empiriska studie visade oss 
att vi hade brister i vår initiala teoretiska referensram gällande tidsaspekter och 
organisationsstrukturer. Detta går även att koppla samman med att vi till största del tenderar 
att vara hermeneutiska i vår syn på kunskap. Vi valde att genomföra intervjuer istället för 
enkäter, då vi förstod att vi inte med säkerhet skulle kunna veta på förhand vilka typer av svar 
vi skulle kunna tänkas få från våra respondenter. Genom intervjuer kunde vi be våra 
respondenter att utveckla sina svar, ge ytterligare förklaringar till oss, och på så sätt ge oss en 
djupare förståelse om delar i deras psykologiska kontrakt.   

2.7 Val av teorier 
De två olika kategorier som nämns när datainsamling diskuteras är primära och sekundära 
källor. Primära källor är de källor forskaren själv samlat in under arbetets gång och de 
sekundära källorna är de källor samlats in av någon annan, till exempel böcker och artiklar. 
(Bell, 1999) De primära källor vi använt i denna studie har samlats in genom intervjuer under 
arbetets gång. De sekundära källorna består huvudsakligen av böcker och artiklar men vi har 
även använt oss av Internet.  De teorier vi i huvudsak har kommit att använda oss av i den här 
studien berör det psykologiska kontraktet som begrepp, brott och överträdelser, uppfyllande 
av kontraktet, förtroende, kommunikation, olika typer och faser av det psykologiska 
kontraktet, tidsaspekter, organisationsstrukturer samt stabila och dynamiska arbetsplatser. 
Nedan visas en figur som tydliggör de fyra huvudsakliga teoretiska områden vi valt att bygga 
upp vår teoretiska referensram efter.    

 
Figur 1; Teoretiska områden 
 
Vi har valt att använda engelska citat i teorin då vi ansett att en översättning försvårar 
tolkningen av det budskap citatet försöker förmedla. Vi har även valt att ibland använda 
engelska begrepp då vi ansett att en översättning av dessa ger en svårtolkad bild av vad det 
ursprungligen stod för. Vi anser att detta är en smaksak men enligt vårt tycke anser vi att 
engelske citat i dess ursprungliga form och språk passat bättre än en svensk översättning. Där 
vi funnit svensk översättning av exempelvis definitioner, har vi valt att använda dessa 
översättningar istället.  
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2.8 Litteratursökning 
Syftet med att göra en litteratursökning är att finna litteratur av betydelse för den egna studien 
samt att sortera bort litteratur ej relevant med studiens syfte. Arbetet med att söka tillämpbar 
litteratur till en studie är generellt en aktivitet som kräver mycket tid och arbete av författarna 
att genomföra. En litteratursökning avslutas dock inte när tillämpbar litteratur funnits och 
problemet blivit formulerat. Istället bör sökandet efter litteratur vara en del av arbetsprocessen 
när en studie genomförs och bör därför inte avslutas förrän studien är avslutad. (Patel, 2003) 
Ett av våra första steg i den här studien var att söka och läsa in oss på de teorier och 
vetenskapliga studier som fanns att tillgå inom vårt valda ämne inom Management. Vi har 
uppskattningsvis lagt ner två veckors arbetstid på denna process, en vecka under d-uppsatsens 
officiella kursperiod och en vecka fördelat på tiden innan denna kurs började. Utöver denna 
tid har vi under uppsatsskrivandets gång kontinuerligt försökt finna ytterligare teorier att 
komplettare vår teoretiska referensram med. Det vi efter ett tag upptäckte var att de teorier vi 
funnit relevanta för vår studie, användes som referenser till andra forskares studier. Detta 
tolkade vi som att det var erkända och pålitliga teorier vi funnit, eftersom även andra forskare 
använt dessa referenser. Vid användning av olika sökord hamnade våra valda vetenskapliga 
artiklar högt upp på söklistan ett flertal gånger, vilket vi tolkade som att de var av relevans för 
vår studie.      

I det teoretiska avsnittet sökte vi vetenskapliga artiklar genom Umeå universitetsbibliotekets 
databaser, då främst genom Emerald Fulltext och Business Source Premier. Vi sökte efter 
artiklar som blivit peer-reviewed för att försäkra oss om att kvaliteten och tillförlitligheten i 
våra källor. Nedan följer de sökord som givit oss bäst träffar. Dessa har vi använt var för sig 
och i olika kombinationer för att på så sätt hitta de artiklar vi ansåg vara av betydelse för vår 
studie och just den inriktning vi valt inom det psykologiska kontraktet:  
 
- Psychological contract - Expectations - Contract breach 
- Commitment - Trust - Different stages 
- Changing psychological contract - Employment relations - Dynamic     
- Employee and employer relations - Satisfaction -Human resource management 
– Organizational structure - Psykologiskt kontrakt - Organisationsstrukturer 
- Förväntningar - Kommunikation  -Communication
    
Inledningsvis sökte vi enbart på ord som exempelvis Psychological contract. Detta gav oss 
1000-tals träffar, och vi insåg tidigt att detta ord tillsammans med andra kombinationer av ord 
gav oss ett mer begränsat urval av artiklar att bearbeta. I stort sett i varenda sökning valde vi 
att ta med ordet Psychological contract, eftersom vi ville ha tydliga kopplingar mellan vårt 
teoretiska avsnitt och den empiriska studie vi skulle genomföra. I vissa sökningar ersatte vi 
dock sökordet det psykologiska kontraktet med ord som exempelvis expectations. Även i 
dessa fall fick vi upp vetenskapliga artiklar med tydliga kopplingar till det psykologiska 
kontraktet. Av denna anledning har vi ibland valt att i vårt teoretiska avsnitt använda ordet 
förväntningar istället för det psykologiska kontraktet, även om det är detta kontrakt vi 
fortfarande syftar på.  Vi är medvetna om att det kan ha funnits brister i våra valda sökord 
som kan ha kommit att påverka vår studie. Vi fann ytterst begränsade artiklar som behandlade 
just tidsaspekten och organisationsstrukturens betydelse på det psykologiska kontraktet. Vi 
valde att tolka detta som att det inte fanns så mycket forskning kring detta ämne. Samtidigt 
kan vi aldrig med säkerhet säga att det är på detta vis. Andra sökord, kombinationer av sökord 
eller andra sökvägar skulle ha kunnat visa på ett annat resultat. Vi hävdar ändå att det finns 
luckor inom dessa områden i litteraturen, eftersom vi varken stött på artiklar eller identifierat 
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referenser till sådana studier i andra artiklar. Detta är för oss en tydlig indikation att det 
faktiskt existerar luckor av teorier inom detta område.  
 
Efter valet av olika sökord i litteratursökningsprocessen är det hög tid att börja bedöma de 
vetenskapliga artiklar som funnits genom givna sökord. Ett sätt att bedöma är att granska 
artikelns titel, för att på så sätt avgöra om artikeln är av relevans för den studie som nu ska 
genomföras.  Andra saker att ta hänsyn till är exempelvis om artikeln är publicerad i en 
tidsskrift av vetenskaplig karaktär och vilket år artikeln gavs ut. (Patel, 2003) Av de 
vetenskapliga artiklar vi upptäckte genom våra sökord, valde vi främst att studera vissa mer 
ingående än andra. Detta val baserade vi först och främst på artikelns titel. När vi såg artiklar 
vi ansåg kunde vara av relevans för vår studie valde vi dessa framför artiklar som hade en 
mindre passande titel. Vi är medvetna om att detta kan ha kommit att påverka vår studie och 
det resultat som genererats, då det alltid finns en liten risk att vi bortsett från artiklar som kan 
ha innehållit relevanta teorier trots att titeln inte signalerade det. I de fall vi varit osäkra på 
artikelns innehåll utifrån titeln, valde vi även att läsa den första delen i artikeln, abstract, för 
att få en tydligare bild om vad artikeln behandlade. 
 
En princip som gäller för all forskning, oavsett vilket teoretiskt område som behandlas, är att 
litteraturen bör ha sin utgångspunkt nära i tiden relativt till den studie som ska genomföras av 
en forskare. Dessutom bör litteratur sökas som eventuellt har kopplingar till den studie 
författarna ska genomföra. Trots att den initiala litteratursökningen fokuserar på närhet till den 
stundade studien, innebär det alltså inte att mer avlägsen samt äldre forskning ska förkastas då 
dessa ändå kan spela en viktig roll i författarens studie. (Befring, 1992) För vår del innebär 
detta att vi valt att ta med teorier från exempelvis Agryris och Rousseau trots att dessa kan ses 
ha bidragit med äldre forskning, eftersom dessa forskare har spelat en betydande roll för 
forskning kring det psykologiska kontraktet.  

2.9 Källkritik  
Det är av vikt att bedöma tillförlitligheten i det tryckta material en forskare använder sig av i 
en studie. Ejvegård (2003) redogör för fyra kriterier en forskare bör bedöma vid nyttjandet av 
tryckta källor, nämligen äkthetskravet, oberoendekravet, färskhetskravet och 
samtidighetskravet. Äkthetskravet innebär att forskaren bör vara noga med att bedöma det 
tryckta materialets äkthet, att det inte är förfalskat. I vår studie har vi främst använt oss av 
vetenskapliga artiklar, som i sin tur blivit vetenskapligt granskade. Detta menar vi på stärker 
äktheten i vår studie. För att öka källans värde bör forskaren granska från vart informationen i 
källan härstammar Ejvegård (2003) kallar detta kriterium för oberoendekravet, och säger 
vidare att primärkällor kan ses som en mer tillförlitlig källa än en sekundärkälla. Detta 
eftersom det alltid finns en risk att använda information som blivit urplockat från sitt 
sammanhang, vilket kan medföra en förvrängd bild av informationen. Vi har försökt att 
använda oss av ursprungskällor i så stor utsträckning vi ansett vara möjligt.  I vissa fall har vi 
dock valt att använda oss av andrahandskällor, eftersom vi inte alltid haft tillgång till de 
förstahandskällor andrahandskällorna refererat till. Vi anser dessutom att nyttjandet av 
andrahandskällor i vår studie har bidragit med att vi kunnat använda teorier som var 
avgränsade till ett specifikt område, och inte behandlade exempelvis det psykologiska 
kontraktet i generella termer. Vi är medvetna om att detta sätt att plocka ut teorier från sitt 
sammanhang kan minska trovärdigheten i vår studie. Med färskhetskravet menar Ejvegård 
(2003) att det är att föredra en nyare källa framför en äldre. Slutligen diskuteras 
samtidighetskravet, som i kort innebär att det är önskvärt att använda källor som befinner sig i 
samma tid som det studerade fenomenet. Som vi nämnt tidigare har vi försökt att använda oss 
av nyare källor framför äldre i vår studie. Dock har vi valt att använda äldre forskning då vi 
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ansett att den varit aktuell, bland annat eftersom den fortfarande omnämns genomgående i 
nyare forskning. Samtidighetskravet innebär för vår del att vi i så stor utsträckning som det 
var för oss möjligt använda källor från aktuell tid för att på så sätt studera fenomenet det 
psykologiska kontraktet. Från vår förförståelse och pågående litteratursökning var vår bild av 
det psykologiska kontraktet att det är dynamiskt i sin karaktär och ständigt utsatt för 
förändringar från exempelvis omgivningen och arbetsförhållanden. Av den anledningen valde 
vi efter en viss tids litteratursökning att begränsa våra sökresultat till forskning med nyare 
publicerings datum. Dock har vi även valt att inkludera äldre vetenskapliga artiklar och 
litteratur i de fall vi funnit dessa tillämpbara och relevanta för vår studie.  
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3. Att bära med oss på färden 
 
I det här avsnittet redogör vi för de teorier vi funnit relevanta för just den studie vi genomfört. 
Avsnittet är indelad i fyra huvudrubriker, närmare bestämt det psykologiska kontraktet, olika 
typer och faser av det psykologiska kontraktet, det psykologiska kontraktet över tid och 
slutligen det psykologiska kontraktet i olika företag.  
 

 

3.1 Det psykologiska kontraktet 
 
Det osynliga kontraktet i ett anställningsavtal – det psykologiska kontraktet – utvecklades 
som teoretiskt begrepp i början av 1950-talet. Agryris (i Kahlke & Schmidt, 2002) var den 
forskare som först presenterade detta teoretiska begrepp inom forskningsvärlden. Den första 
definitionen han gav ut löd enligt följande: 
 

”Det skiljer sig från ett vanligt anställningskontrakt, bland annat genom att det 
inte alltid är explicit och inte äger någon juridisk giltighet” (Agryris i Kahlke & 
Schmidt, 2002 p 26) 

 
Ungefär ett decennium senare utgav Agryris än mer detaljrik definition av det psykologiska 
kontraktet: 

 
”Det psykologiska kontraktet definieras nu som båda parters uppfattning av 
anställningsförhållanden, organisationen och individen samt de därmed 
underförstådda skyldigheterna. Det psykologiska kontraktet är den sociala 
process varigenom parterna kommer fram till sina respektive uppfattningar.” 
(Agryris i Kahlke & Schmidt, 2002 s. 26) 

 
Andra forskare har även försökt definiera det psykologiska kontraktet, och nedan följer ett 
urval av dessa definitioner;  
 

“The psychological contract concept deals with the pattern of unwritten and 
implied beliefs held by the employee and organization about what each should 
offer, and what each is obligated to provide, in the exchange relations that 
operate between them.” (O’Donohue & Sheehan, 2007, s73) 

 
“The psychological contract has been defined as individual beliefs, shaped by the 
organization, regarding the terms of an exchange agreement between individuals 
and their organization”. (Rousseau i Guerrero & Herrbach, 2008, 4) 
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“The psychological contract refers to the expectations of employer and employee 
which operate over and above the formal contract of employment” (Agryris i 
Smithson & Lewis, 2000, s 26) 
 

Som citaten ovan visar på består ett psykologiskt kontrakt av de förväntningarna en 
arbetsgivare och en arbetstagare har på varandra. Definitionerna ser lite olika ut beroende på 
vilken författare som försökt definiera detta begrepp. Budskapet om att det finns ett 
ömsesidigt utbyte mellan två parter och olika typer av förväntningar på varandra finns att 
utröna i samtliga definitioner vi funnit, vilket visar på att samtliga forskare haft en gemensam 
bild av vad det psykologiska kontraktet innebär när de försökt definiera det. Vi har i vår studie 
valt att främst betona komponenten förväntningar när vi behandlat det psykologiska 
kontraktet. Därmed har vi även valt att ibland använda ordet förväntning som synonym till det 
psykologiska kontraktet.  
 
Enligt Rousseau ( i O’Donohue & Sheehan, 2007) skapas ett psykologiskt kontrakt när en 
person, i det här fallet en medarbetare, upplever att det bidrag hon ger företaget förutsätter en 
reciprocitet, en ömsesidighet, från företagets sida. Det är just detta sätt att tänka, att en person 
förväntar sig något för det arbete eller beteende han eller hon presterat, som är en stomme i 
det psykologiska kontraktet. (O’Donohue & Sheehan, 2007). Grundstenen i det psykologiska 
kontraktet är ömsesidighet, vilket visar sig i ett inbördes utbyte av förväntningar och 
åtaganden mellan två parter, i vår studies fall mellan en anställd och en arbetsgivare på olika 
företag. En viktig del av det psykologiska kontraktet är just den individuella uppfattningen av 
att löften och skyldigheter utväxlas. Det psykologiska kontraktet kallas ofta för den ”mjuka” 
delen av anställningsavtalet i motsats till det skrivna anställningsavtalet som ofta benämns 
den ”hårda” delen. Det psykologiska kontraktet mellan en arbetsgivare och en arbetstagare 
kan variera i dess karaktär beroende på vilken individ det handlar om, med anledning av 
kontraktets subjektiva karaktär. Den relation som innefattas inom gränserna för det 
psykologiska kontraktet är dynamisk, och förutsättningar kan omförhandlas och till och med 
leda till avslut i anställningsrelationen. (Dainty & Neale m.fl, 2004)  
 
Atkinson (2004) framhåller att det finns olika delar som skulle kunna ingå i ett psykologiskt 
kontrakt och säger samtidigt att det inte finns en tydlig enighet eller överenskommelse om vad 
som konsekvent ingår. Däremot finns det många studier som visar på förslag på vad som 
skulle kunna ingå i detta kontrakt. Exempel på identifierade komponenter är trygghet på 
arbetet, utbildning och utvecklingsmöjligheter, belöningar, karriärmöjligheter, rättvis lön och 
bra arbetsförhållanden. Det kan här diskuteras om komponenter i det psykologiska kontraktet 
varierar beroende på arbetsplats och arbetssituation och inte enbart bygger på subjektiva 
uppfattningar oberoende på arbetssituation. Vidare kan det diskuteras huruvida 
komponenterna i det psykologiska kontraktet kan kopplas till olika tidpunkter i en anställning 
och om detta skiljer sig åt över tid och i olika företag med olika organisationsstruktur. 

3.1.1 Brytning och överträdelse av det psykologiska kontraktet 
Många forskare har använt orden brott och överträdelse av det psykologiska kontraktet som 
synonymer. Enligt Guerrero och Herrbach (2008) finns det däremot en tydlig skillnad mellan 
de båda och de föreslår att en överträdelse av ett psykologiskt kontrakt är:  
 

“The cognition that one’s organization has failed to meet one or more obligations 
within one’s psychological contract in a manner commensurate with one’s 
contributions” (Guerrero & Herrbach, 2008, s.5) 
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Ett brott är däremot enligt Guerrero och Herrbach (2008):  
 

”The emotional and affective state that may, under certain conditions, follow 
from the belief that one’s organization has failed to adequately maintain the 
psychological contract” (Guerrero & Herrbach, 2008, s.5) 

 
Det finns en rad olika uppfattningar om brott och överträdelse av det psykologiska kontraktet 
då vissa forskare ser det som samma sak och andra vill särskilja de båda orden. Med tanke på 
att den senare forskningen om brott och överträdelse av det psykologiska kontraktet särskiljer 
orden kommer även vi att göra detta i denna studie. 
 
En överträdelse av ett psykologiskt kontrakt handlar om att en anställd vill känna att hon får 
tillbaka lika mycket hon ger organisationen. Beroende på den anställdas insats anser personen 
att företaget har vissa skyldigheter att återgälda dessa insatser. Konsekvenserna av en 
överträdelse av det psykologiska kontraktet ses av den anställda som missgynnsamma för sig 
själv. Ett brott av det psykologiska kontraktet handlar om då en anställd inte finner att 
företaget på ett lämpligt sätt uppfyller det psykologiska kontraktet. Detta är mer allvarligt än 
en överträdelse och påverkar den anställda känslomässigt. Vid ett brott av det psykologiska 
kontraktet kan en anställd känna ilska, frustration eller en känsla av att ha blivit sviken av 
företaget. (Guerrero & Herrbach, 2008) Pate och Malone (2000) anser att en överträdelse av 
ett psykologiskt kontrakt kan resultera i ett brott. Brott av det psykologiska kontraktet handlar 
om den känslomässiga respons individen ger på ouppfyllda skyldigheter från en arbetsgivare.  
 
3.1.1.1 Brott 
Om organisationer inte klarar av att leva upp till medarbetarnas psykologiska kontrakt kan 
detta leda till ett brott av det psykologiska kontraktet, vilket i sig kan leda till medarbetarens 
effektivitet och emotionella sinnestillstånd rubbas. (Pate, 2006) Ett brott av det psykologiska 
kontraktet är mer allvarligt än en överträdelse. Detta eftersom ett brott av det psykologiska 
kontraktet blir mer personligt då en anställd kan uppleva att ett löfte från företagets sida har 
brutits. (Pate m.fl., 2003) Hopplöshet, frustration eller ilska kan vara exempel på emotionella 
känslor som uppkommer vid ett brott av det psykologiska kontraktet. Brott av det 
psykologiska kontraktet kan ske om anställda eller arbetsgivare har orimliga förväntningar. 
Ett exempel kan vara om en arbetsgivare och arbetstagare vill att den anställda ska göra 
karriär men det inte finns någon anställningstrygghet i de förutsättningar som ges 
arbetstagaren.  (Pate & Malone, 2000) 
 
Enligt Pate (2006) finns det tre sätt en organisation kan orsaka ett brott av det psykologiska 
kontraktet på och dessa är distributivt brott, procedurbrott och interaktionistiskt brott. Ett 
exempel på ett distributivt brott kan vara om finansiella belöningar anses ojämnt fördelade. 
Orättvis fördelning av till exempel ansökningar om befordring har att göra med procedurbrott 
och interaktionistisk brott rör arbetstagares syn på organisationen som helhet och det 
förtroende de känner för sina arbetsgivare. Dessa tre sätt handlar om organisatorisk rättvisa. 
Figur 2 visar attityder och beteenden i en organisation som kan bli resultaten om dessa inte 
upplevs som rättvisa av de anställda. (Pate & Malone, 2000)  
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Figur 2; Psychological contract violation model (Pate, 2003) 
 
Ökad cynism, minskad arbetsglädje och minskat åtagande gentemot organisationen är några 
av de ställningstaganden en arbetstagare kan påvisa vid brott av det psykologiska kontraktet. 
En ökad cynism hos individen leder till att denne kan känna att den organisation den arbetar i 
saknar integritet, får ett kritiskt synsätt mot organisationen samt att de känslor individen har 
mot sin arbetsgivare blir negativa. (Pate m.fl., 2003) 
 
Vi frågar oss i vilken mån våra respondenter upplevt ett brott av det psykologiska kontraktet 
och i sådana fall hur detta brott kan tänkas ha påverkat eller förändrat deras psykologiska 
kontrakt. Det kan diskuteras vilken påverkan ett brott har på det psykologiska kontraktets 
förändring och utveckling. Vidare skulle det vara av intresse att få en bild av vilka typer av 
brott som förekommer eller har förekommit i företag med olika organisationsstrukturer.  
 
3.1.1.2 Överträdelser 
Orsaken till en överträdelse av det psykologiska kontraktet kan vara att en arbetsgivare eller 
närmaste chef har misslyckats när det gäller att hålla löften eller skyldigheter. (Pate & 
Malone, 2000) Överträdelser rör händelser eller förhållanden på arbetsplatsen en arbetstagare 
anser vara orättvisa men som inte medför emotionella reaktioner från anställda. Överträdelser 
kan ske kontinuerligt. (Pate, 2006) En överträdelse av det psykologiska kontraktet har ofta att 
göra med att en organisation har misslyckats med sitt löfte gällande kompensation, högre 
befattning, träning och utveckling av individen ifråga. Det kan dock vara svårt att uppfylla det 
psykologiska kontraktet i situationer då organisationen ofta förändras. (Pate m.fl., 2003) I vår 
studie kan det diskuteras om det finns någon skillnad mellan överträdelser i ett konsultföretag 
kontra ett företag som arbetar mer stationärt. Det skulle kunna argumenteras för att fler 
överträdelser äger rum i konsultföretaget, eftersom det är en form av företag där anställda ofta 
byter uppdrag, arbetsgivare och även arbetskamrater. 
 
Anställda kan komma att bli missnöjda om de förväntningar de haft inte blir uppfyllda och 
detta kan leda till en överträdelse av psykologiska kontraktet. (Bratton & Gold, 2007:395) 
Organisationen och den anställdes prestationer kan bli påverkade negativt om det 
psykologiska kontraktet överträds. (Pate m.fl, 2003) Atkinson (2002) antyder i sin studie att 
en överträdelse av det psykologiska kontraktet leder till att relationen mellan arbetsgivare och 
anställd försvagas vilket kan resultera i att de anställdas moral och motivation minskar. De 
påföljder en överträdelse av det psykologiska kontraktet på en individs beteende är olika 
viktigt för olika företag. (Bratt & Gold, 2007:372) 
 
Pate (2006) argumenterar för att en överträdelse av det psykologiska kontraktet kan ske med 
direkt- eller indirekt påverkan. Olika omständigheter kan få en anställd att tycka att en 
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överträdelse av det psykologiska kontraktet har skett, detta kan vara en omständighet som 
händer personen ifråga direkt, en omständighet som händer en specifik kollega eller en 
omständighet som händer och påverkar hela företaget. De två senare är exempel på indirekt 
påverkan och dessa kan ha lika stor påverkan som direkt påverkan. (Pate, 2006)  
 
Det förtroende en individ har för ett företag innan en överträdelse av det psykologiska 
kontraktet har betydelse för hur individen kommer att reagera på överträdelsen. Om en 
överträdelse sker kommer en individ med ett högt förtroende för företaget innan händelsen 
inte att känna lika stor minskning av förtroendet som en individ som inte hade så stort 
förtroende för företaget från början. (Atkinson, 2002) Det finns större risk att en arbetstagare 
anser sig ha blivit sviken av företaget desto viktigare situationen är för individen. En 
överträdelse ses som mindre allvarlig om yttre omständigheter påverkar 
arbetsgivaren/företagets handlingar. (Pate, 2006)   
 
Av detta gör vi tolkningen att det är den respons individer ger från en händelse som avgör om 
det är en överträdelse eller ett brott som har skett. Därmed argumenterar vi för att både brott 
och överträdelser kan ses som situationsbetingat. En händelse vid en tidpunkt i anställningen 
kan kanske ses som en överträdelse, medan samma händelse vid en annan tidpunkt kan ses 
som ett brott (eller varken ett brott eller en överträdelse). Vidare menar vi att den 
kategorisering Pate (2006) gör av brott, skulle kunna tolkas vara en tillämpbar kategorisering 
även på överträdelser. Detta eftersom många forskare inte skiljer dessa begrepp åt, utan ser 
det som en och samma företeelse. Av den anledningen har vi valt att tolka överträdelser på 
samma sätt som brott, det vill säga som en distributiv överträdelse, proceduröverträdelse och 
interaktionistiskt överträdelse.  
 
Det kan diskuteras i vilken mån överträdelser inträffat bland våra respondenter i den här 
studien och hur dessa överträdelser påverkat det psykologiska kontraktet. Vidare kan ett 
resonemang föras huruvida överträdelser av det psykologiska kontraktet är tidsbetingat, 
kopplat till längden på anställningen. Slutligen menar vi att det skulle vara av intresse att få en 
djupare förståelse för likheter eller skillnader i överträdelser mellan två företag med olika 
organisationsstruktur.  
 

3.1.2 Uppfyllande av det psykologiska kontraktet 
Om det psykologiska kontraktet uppfylls skapar det en känsla hos individen av att vara 
uppskattad och detta resulterar i positiva känslor. De positiva känslorna kan ha en positiv 
effekt på arbetet och kan även resultera i entusiasm, en känsla av uppskattande och egenvärde. 
(Guerrero & Herrbach, 2008)  
 
Guerrero och Herrbach (2008) hävdar att nyckeln till hur individer upplever uppfyllandet av 
det psykologiska kontraktet är om den anställda känner stöd från sin arbetsgivare. De menar 
att det psykologiska kontraktet kan bli infriat med hjälp av det ett organisatoriskt stöd. Genom 
att ge den anställde stöd är det lättare för en organisation att visa att den värderar den 
anställdas bidrag och välmående. Arbetsgivaren kan genom att hålla de löften de gett den 
anställde ge dem en rättvis och bra behandling och bygga ett förtroende till den anställda. 
Detta ger även den anställda de belöningar de vill ha. Guerrero och Herrbach (2008) menar att 
det är väldigt viktigt för arbetsrelationen hur arbetsgivaren hanterar de löften denne gett till 
arbetstagaren och hur dessa är kommunicerade och tas om hand om. Maguire (2002) skriver 
att bättre prestationer kanske inte är resultatet av ett bra kontrakt men däremot att ett kontrakt 
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som inte uppfylls kan leda till att de förpliktelser en individ känner för sitt företag försämras, 
att individerna blir mindre motiverade och att frånvaro och omsättning därmed minskar.  
 
Det kan diskuteras huruvida respondenterna i vår studie upplevt att deras psykologiska 
kontrakt har blivit uppfyllt, när i anställningen de i sådana fall upplevde det samt om det går 
att utröna skillnader eller likheter mellan de studerade företagen. Vidare skulle det vara 
intressant att få en djupare förståelse för om respondenterna i de två företagen upplevt att 
uppfyllandet av deras psykologiska kontrakt varit över- eller under förväntan samt vilken 
inverkan detta kan ha haft på det psykologiska kontraktets förändring över tid i deras 
anställning. Det skulle också kunna diskuteras huruvida ett uppfyllt kontrakt verkligen 
frambringar positiva känslor hos arbetstagaren eller om denne är relativt neutral inför det 
uppfyllda kontraktet på grund av att arbetstagaren faktiskt förväntade sig att det skulle 
inträffa. 

3.1.3 Förtroende 
I alla psykologiska kontrakt finns någon form av förtroende. Detta förtroende har betydelse 
för hur den relationella eller transaktionella relationen till det psykologiska kontraktet 
kommer att utvecklas. (Atkinson, 2006) 
 
Om ett förtroende bryts i en organisation kan det ha en effekt på det psykologiska kontraktet. 
Enligt Atkinson (2006) finns det två olika baser förtroende kan byggas på och dessa är 
känslosamt förtroende och kognitivt förtroende. Det kognitiva förtroendet kommer från den 
ekonomiska utbytesrelation parterna har med varandra och fokuserar på vad individen kan få, 
oftast materiella saker och förtroendet är både rationellt och beräknande. Det känslosamma 
förtroendet handlar om varandras välfärd, respekt och de band som finns mellan parterna. 
Förtroende kan byggas upp genom att först etablera en ekonomisk relation till den anställda 
vilket leder till att den anställda kan få ett kognitivt förtroende till sin arbetsgivare. Därefter 
kan ett emotionellt förtroende bildas om sociala perspektiv kommer med i bilden. Det 
kognitiva förtroendet blir mindre viktigt då ett emotionellt förtroende har etablerats på grund 
av att det som då dominerar relationen är sociala och känslomässiga intressen. Däremot kan 
förtroendet återgå till ett kognitivt förtroende om det känslomässiga förtroendet bryts. Om det 
uppstår mindre betydande brytningar av det kognitiva förtroendet har det nödvändigtvis ingen 
effekt på det emotionella förtroendet då det väl har utvecklats. En brytning av emotionellt 
förtroende kan försvaga eller till och med förstöra ett anställningsförhållande medan det blir 
mindre effekter på anställningsförhållandet om en brytning av det kognitiva förtroendet sker. 
(Atkinson, 2006) Atkinson (2006) anser att en brytning av det emotionella förhållandet och 
det kognitiva förhållandet har betydelse för en brytning av transaktions eller relations kontrakt 
där en brytning av det transaktionella kontraktet skulle ha mindre betydelse än en brytning av 
det relationella eftersom det transaktionella kontraktet har mer att göra med ett kognitivt 
förtroende än det relationella kontraktet som har att göra med det emotionella förtroendet.      
 
Det är viktigt för de organisationer som vill ha förtroende och känna en förbindelse från sina 
anställda att de fokuserar på det psykologiska kontraktet. Detta är särskilt viktigt för det 
företag som inte kan, eller vill erbjuda anställningstrygghet. (Atkinson, 2002) 
 
Vi ställer oss frågande till vilka typer av förtroende respondenterna i de två studerade 
företagen anser sig innehaft under sin tid som anställd samt på vilket sätt detta förtroende tar 
form i olika skeden i en anställning. Eftersom våra två studerade företag skiljer sig åt 
arbetsmässigt och i organisationsstruktur, skulle det även vara av intresse att se om det går att 
utröna skillnader eller likheter i de två företagen gällande förtroende.  
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3.1.4 Kommunikation av det psykologiska kontraktet 
En avgörande del gällande kommunikation av det psykologiska kontraktet är hur uppnådda 
eller ouppnådda löften kommuniceras mellan berörda parter. Detta är en kritisk del som har 
stor betydelse för anställningsförhållandet mellan arbetsgivare och arbetstagare. (Guerrero & 
Herrbach, 2008) Vad företag bör arbeta med för att säkerställa att de kan leva upp till de 
förväntningar de skapar, är att arbeta upp en tydlig strategi för detta. Denna strategi bör 
utformas på ett tydligt och koncist sätt, så att den är enkel att tolka och applicera. (Rousseau, 
2004) På sikt kan en sådan strategi leda till mer effektiva och mer rättvisande psykologiska 
kontrakt. (Guest & Conway, 2002)  
 
Det finns många händelser och tillfällen som är med och påverkar det psykologiska 
kontraktets utformning hos en potentiell medarbetare. Redan från första kontakten med ett 
företag, exempelvis anställningsintervjun, skapas bilder och förväntningar hos arbetstagaren 
utifrån den information företaget valt att kommunicera ut till de sökandena. Även vid 
evenemang såsom exempelvis events, där företaget möter potentiella framtida arbetstagare, 
inleds en process som bidrar till att forma arbetssökarens psykologiska kontrakt. (Rousseau, 
2004) Just urval och anställningstillfälle är av kritisk och avgörande betydelse när det handlar 
om att forma ömsesidiga förväntningar mellan två parter. Det är i just detta skede som 
potentiella framtida arbetstagare lockas av företaget att söka anställning just hos dem, av olika 
kommunicerade anledningar som sedermera utvecklas till förväntningar. Betydelsen av just 
detta skede bör tydliggöras för arbetsgivare, eftersom de löften de förmedlar (även om 
arbetsgivaren själv inte upplever det som löften) kommer att ligga till grund för den 
anställningsrelation den arbetssökanden kommer att förvänta sig. (Bretton & Gold, s 240, 
2007) Att förmedla information som påverkar individuella medarbetares psykologiska 
kontrakt inträffar i stort sett i alla organisationer någon gång. Trots detta är det inte givet att 
den bild som kommuniceras tydligt har arbetats fram genom en planerad strategi. (Guest & 
Conway, 2002) Företags kommunikation av det psykologiska kontraktet är sällan enhetlig. 
Beroende på situation och individ så betonas olika faktorer på olika sätt som kan komma att 
påverka motpartens upplevda psykologiska kontrakt. Exempel har tagits upp i detta avsnitt att 
psykologiska kontraktet påverkas av många händelser och tillfällen. Exempel på sådana 
tillfällen var exempelvis anställningsintervjun. Brister i kommunikationen kan medföra 
interna konflikter mellan arbetsgivare och arbetstagare, vilket på sikt även kan resultera i att 
det psykologiska kontraktet bryts. Att lägga ner ett gediget arbete på att resonera kring hur 
företaget ska arbeta med detta kontrakt ökar chanserna att uppnå ett önskvärt resultat, det vill 
säga leva upp till förväntningar. (Guest & Conway, 2002)  
 
Det kan diskuteras hur kommunikationen påverkar de psykologiska kontrakt som innehas av 
de respondenter som deltagit i vår studie. Det skulle vara av intresse att skapa en förståelse för 
vad det är som kommuniceras i de två företagen i vår studie som bidrar till att initialt bygga 
upp ett psykologiskt kontrakt. Detta för att skapa en djupare förståelse för hur 
kommunikationen innan anställningens början påverkar den förändringsprocess som sker 
under tid när anställningen väl påbörjats. Det kan diskuteras kring huruvida den här 
utvecklingen ser ut i företag med olika organisationsstruktur. Det skulle vara av intresse att 
skapa en förståelse för eventuella likheter och skillnader hos dessa olika företag gällande 
förändringar i det psykologiska kontraktet över tid.  
 
Teorierna ovan är starkt kopplade till just kommunikation av det psykologiska kontraktet från 
företagens perspektiv. Vi vill här koppla samman dessa teorier med vårt syfte, frågeställning 
och empiri. Detta eftersom vi då har ett underlag att utgå ifrån om vår empiri skulle visa på 
brott och överträdelser inom det psykologiska kontraktet. Rimliga orsaker skulle då kunna 
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vara just bristen i kommunikationen innan anställningens början. Vidare kan det diskuteras 
hur kommunikationen innan anställningens början hos våra respondenter kan ha sett ut och 
hur denna kommunikation kan ha format och påverkat de anställdas psykologiska kontrakt.  
 
3.2 Olika typer av psykologiskt kontrakt 
Det finns två huvudsakliga ytterligheter av det psykologiska kontraktet. Dessa är det 
transaktionella kontraktet och det relationella kontraktet. Eftersom dessa två kontrakt ses som 
ytterligheter längs en linje, finns det även att hitta former av kontrakt som ligger någonstans 
mitt emellan dessa två ytterligheter och som har egenskaper från båda formerna av dessa 
kontrakt. (Dainty & Neale m.fl, 2004). Nedan visas en modell över fem olika typer av 
psykologiskt kontrakt, där det transaktionella och relationella kontraktet står som två 
huvudsakliga indelningar av kontraktet. Den här indelningen bygger främst på det 
överenskomna utbytet med en arbetsgivare utifrån den anställdes perspektiv. Vi har även 
utrönt tre ytterligare former av psykologiskt kontrakt från andra studier, nämligen det 
balanserade kontraktet, utbildning och karriärs kontraktet samt övergångskontraktet. 
 

 

Figur 3; Olika typer av psykologiska kontrakt (Lindeberg och Nilsson, 2008) 

3.2.1 Det relationella och transaktionella kontraktet 
Om vi pratar om ett kontrakt utifrån det transaktionella territoriet ser vi framträdande drag 
såsom kortsiktiga avtal där stor fokus ligger på just ekonomiska fördelar. (Thornhill & 
Saunders 2006). Vidare menar Rousseau (1995) på att det ovannämnda kontraktet visar på 
distinkthet, logisk och noggrann i sin utformning, begränsade möjligheter för utbildning och 
utveckling samt en specifik kravspecifikation. I det transaktionella kontraktet ligger även stor 
fokus kring själva arbetsuppgifterna och dess utformning. Det transaktionella kontraktet 
dominerar vanligen då det handlar om anställningar som är tidsbegränsade såsom exempelvis 
semestervikariat, och avsaknad av bland annat lojalitet är här tydligt. 
 

”Transactional contracts have been defined as specific, monetisable exchanges 
between parties, the focus being on providing monetary remuneration for services 
provided by the employee and establishing the notion of  ‘a fair day’s work for a 
fair day’s pay’ “ (Atkinson, 2007, s 228) 
 

Medarbetare på ett företag, vars psykologiska kontrakt karakteriseras av att vara av mer 
transaktionell form tenderar att avsluta sin anställning och förutsättningar förändras eller 
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företaget inte levt upp till löften och överenskommelser. Ett bra exempel på företag där 
transaktionella kontrakt kan tänkas dominera är på olika typer av Call Center. På dessa 
arbetsplatser har anställda tämligen begränsade arbetsuppgifter och vid behov kan de snabbt 
bli ersatt av andra arbetssökanden. Medarbetaren bidrar med överenskomna arbetssysslor, 
men få binder upp sig till företaget på lång sikt. (Rousseau, 2004)  
 
Den andra ytterligheten, det relationella kontraktet, anses av Rousseau (1995) vara det mer 
förtroendebetingade kontraktet. Inom detta kontrakt ligger tyngdpunkten främst på längre 
anställningstider och även ett stort engagemang både känslomässigt och prestationsmässigt. 
Atkinson (2007) menar på att förtroende mellan två parter är en grundläggande del i det 
psykologiska kontraktet. Av den anledningen har vi valt att behandla området förtroende i ett 
eget avsnitt längre fram i uppsatsen. Forskningen menar på att relationella kontrakt mellan 
chefer och medarbetare på ett företag tar tid att utveckla och det är viktigt att rättvisa 
genomsyrar organisationen och arbetsrelationen (Thornhill & Saunders, 2006). Det 
relationella kontraktet har sin primära fokus på emotionella faktorer som inverkar på 
arbetssituationen och långsiktiga åtaganden. O’Donohue & Sheehan, 2007). I organisationer 
där just det relationella kontraktet dominerar mellan arbetsgivare och arbetstagare 
karakteriseras av en hög nivå av lojalitet mellan parterna, tillit och stöd av andra vid behov. 
(Dainty &Neale m.fl, 2004).   
 

”Relational contracts, however, are presented as open-ended, less specific 
agreements that establish and maintain a relationship, being based on emotional 
involvement as well as financial and rewarded emerging from social exchange 
perspectives “ (Atkinson, 2007, s 228) 
 

Ett kontrakt av relationell karaktär tar tid att utveckla och förutsätter ett ömsesidigt beroende 
mellan två parter. Med detta menas att det intresse som delas av organisationen och alla dess 
människor som ingår där ska gå före eventuella egenintressen. (Thornhill & Saunders, 2006). 
En person som varit anställd under en lång tid på ett och samma företag har bättre odds att 
kunna uppnå det relationella kontraktet med sin chef än en person som enbart arbetat under 
kort tid eller under tidsbestämd tid på företaget. En person som enbart arbetar under en 
tidsbestämd tid på ett företag uppnår troligtvis endast det transaktionella kontraktet.  
(Thornhill & Saunders, 2006). Människor med relationella kontrakt med sin arbetsgivare 
menas av Rousseau (2004) vara mer villig att exempelvis arbeta övertid samt ställer upp och 
hjälper medarbetare vid behov. Dessa medarbetare menas även de reagera om företaget inte 
lever upp till förväntningar, men de känner fortfarande samhörighet med företaget och lämnar 
inte abrupt företaget. Istället ger de först företaget en chans till gottgörelse, och om detta inte 
sker finns risken att medarbetaren lämnar företaget.  
 
Dainty och Neale (2004) menar på att både det transaktionella och det relationella 
psykologiska kontrakten är dynamiska och interaktiva, vilket överlag menas vara en av de få 
likheter som dessa typer av psykologiskt kontrakt har. Detta innebär alltså att dessa två 
kontrakt skiljer sig åt markant i dess innehåll och utformning. Att de är dynamiska förklaras 
genom att en ständig förändring i omvärlden påverkar anställningsförhållanden och 
förväntningar, det vill säga det psykologiska kontraktet.  Även Atkinson (2004) betonar att 
psykologiska kontraktet kan inneha variabler från både den transaktionella delen och den 
relationella delen, men går inte längre än så i sina studier. I Figur 4 nedan visas de två 
ytterligheterna av psykologiskt kontrakt, samt vad som är karakteristiskt för dessa två 
dimensioner;    
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Figur 4: Transaktionellt och relationellt kontrakt (Atkinson, 2006) 
 
Att se det psykologiska kontraktet utifrån de relationella och transaktionella perspektiven 
härstammar i grunden från Rousseaus modell. Modellen är inte helt utan kritik, och har bland 
annat blivit kritiserad med anledning av den extrema förenkling av verkligheten som den 
faktiskt är. Detta förklaras med att med anledning av det psykologiska kontraktets subjektiva 
karaktär. I teorin skulle alla människor kunna inneha helt olika kontrakt, och därmed anses de 
här teorierna allt för förenklad. Trots detta är synsättet ett erkänt sätt att se det psykologiska 
kontraktet på, varav många forskare valt att argumentera för detta synsätt.  
 

3.2.2 Det balanserade kontraktet 
O’Neill och Adya (2007) argumenterar för att det finns en form av mellanvariant av det 
relationella och det transaktionella psykologiska kontraktet. Dessa författare har valt att kalla 
denna tredje dimension för det balanserade psykologiska kontraktet. Vad som utmärker den 
här formen av psykologiskt kontrakt är: 
 

”…it combines employer commitments to develop workers with expectations that 
workers will be flexible and willing to adjust if economic conditions change” 
(O´Neill & Adya, 2007 p. 415) 

 
Grundstenen i denna form av psykologiskt kontrakt är den kombinerar faktorer såsom 
långsiktiga relationer, som tidigare beskrivits som utmärkande i det relationella kontraktet, 
med faktorer från det transaktionella kontraktet såsom exempelvis detaljerade 
arbetsbeskrivningar. Denna form av psykologiskt kontrakt beskrivs som en vanligt 
förekommande dimension på dagens arbetsplatser. (O’Donohue & Sheehan, 2007). Det kan 
diskuteras kring huruvida den här formen av psykologiskt kontrakt finns att hitta hos de 
medarbetarna i de företag vi valt att studera.  
 

3.2.3 Utbildning och karriärskontraktet 
Winter och Jackson (2006) menar på att det finns ytterligare en form av psykologiskt 
kontrakt. Likheten med Thornhill och Saunders (2006) är att två av dessa dimensioner är det 
relationella och transaktionella kontraktet. Den tredje dimensionen som dessa forskare istället 
betonar är ett kontrakt som innefattar utbildning och karriärsutveckling. Som en del i att 
förutsättningar för ett arbete förändras i och med förändrade tider förväntas anställda ställa 
upp för företaget och de åtaganden ett arbete innebär. För detta erbjuder företaget i sin tur de 
anställda möjligheterna till lämplig utbildning och möjligheter till mer utmanande 
arbetsuppgifter. Även Atkinson (2002) betonar denna form av psykologiskt kontrakt i en av 
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sina studier. Hon menar att denna form av psykologiskt kontrakt innebär att förväntningar har 
sin ty
 

e provision of training and development to support the 
notion of employability also plays a key part in the new psychological contract” 

e att se huruvida den här formen av psykologiskt kontrakt ter sig i 
år studie samt om det finns skillnader att utröna mellan två företag med olika 

organisationsstrukturer.  

hue & Sheehan, 2007; O´Neill & Adya, 2007) Denna 
imension av psykologiskt kontrakt är även erkänd av andra forskare, såsom Rousseau samt 

detta är allt eller om det skulle vara möjligt att ytterligare kategorisera typer av 
sykologiska kontrakt, beroende på i vilket sammanhang det psykologiska kontraktet 

kring olika typer av 
sykologiska kontrakt för att tydliggöra att det finns en viss oense bland forskare huruvida det 

går att indela det psykologiska kontraktet i två, tre eller fyra olika typer.  

ngdpunkt i just flexibilitet.  

“The expectation of th

(Atkinson, 2002 s. 15) 
 
Det skulle vara av intress
v

 

3.2.4 Övergångskontraktet 
O’Neill och Adya (2007) har även identifierat ytterligare en form av psykologiskt kontrakt. 
Den femte dimensionen, övergångsdimensionen, beskrivs som det kontrakt som existerar då 
det inte finns något ömsesidigt utbyte mellan en arbetsgivare och en arbetstagare. Om en 
annan dimension av det psykologiska kontraktet bryts eller försvagas, går den dimensionen av 
kontraktet över till denna dimension, alltså övergångsdimensionen. Ett exempel på ett 
övergångskontrakt skulle kunna vara när en medarbetare upplever att hon tappat förtroendet 
för arbetsgivaren och inte ser exempelvis arbetstrygghet som något hon erhåller från sin 
arbetsgivare. För att detta ska ses som ett övergångskontrakt, torde denna medarbetare också 
uppleva att relationen mellan henne och arbetsgivaren är på väg att nå sin slutdestination.  
Eftersom omgivning och speciella arbetsförhållanden leder till en instabilitet för personer med 
psykologiska kontrakt som tecknas, karakteriseras även övergångsdimensionen av avsaknad 
av löften och garantier. (O’Dono
d
O’Donohue och Sheehan (2007).  
 
Det verkar råda en viss oense mellan olika forskare huruvida det psykologiska kontraktet kan 
delas in i olika typer och dimensioner. Vissa forskare har nöjt sig med att kategorisera det 
psykologiska kontraktet som transaktionellt respektive relationellt. Andra menar att detta inte 
varit tillräckligt, utan utvecklat ytterligare en (Winter & Jackson, 2006) eller två andra 
varianter (O’Neill & Adya ,2007). Detta tolkar vi som att det finns en oense om hur många 
typer som egentligen finns. Att det ser ut på detta sätt i ovanstående teorier får oss att fundera 
kring om 
p
studeras.  
 
Vidare kan det diskuteras huruvida dessa fem olika former av psykologiskt kontrakt kan 
kopplas till längden på den tid medarbetare varit anställda på ett företag, och i så fall hur 
denna koppling ser ut. Vidare frågar vi oss hur dessa delar av det psykologiska kontraktet 
skulle se ut i olika typer av företag, i just det här sammanhanget främst i ett konsultföretag 
jämfört med ett stationärt företag. Det skulle alltså vara intressant att se om det går att urskilja 
likheter, skillnader eller andra utmärkande drag i dessa två olika företag med olika 
organisationsstruktur. Vi har valt att ta med de ovanstående teorierna 
p
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3.2.5 Det psykologiska kontraktets olika faser  
O´Neill och Adya (2007) konstaterade i sin studie att det existerar olika psykologiska kontrakt 
beroende på vilken fas en anställd befinner sig i en anställning. De visar även på olika 
riktlinjer ett företag kan arbeta med för att minska risken för att ett kontraktsbrott uppstår 

enar dessa forskare på att det går att analysera det 

asen har gemensamt är att de har lärt sig vad organisationen erbjuder och vad 
 Inom denna fas kan medarbetare uppleva tre olika former av psykologiskt 

g var att de upplevde 
rderingar stämde överens med de mål och värderingar företaget hade 

hos medarbetaren. (O´Neill & 

tällning eller om det enbart går att se denna teori ur det 
erspektiv som den initiala grundtanken var. Nedan visas en figur som förtydligar de tre faser 

författarna diskuterade om ovan samt även de olika typer av psykologiskt kontrakt som enligt 
teorin kopplas till respektive fas; 

inom dessa olika faser. Vidare m
psykologiska kontraktet i tre olika faser inom en anställning. Dessa tre faser kallar dessa 
forskare för Den vanliga medarbetaren, Nykomlingsstadiet och Arbetssökandestadiet.  
 
Den vanliga medarbetaren 
Medarbetare som befinner sig i den här fasen innehar den bredaste perceptionen av ett 
psykologiskt kontrakt. Dessa personer har arbetat inom organisationen under en varierande 
tid, allt från ett par år till halva dess yrkesverksamma liv. Motiven varför dessa medarbetare 
fortsätter arbeta inom företaget kan variera i stor utsträckning, men en sak alla medarbetare 
inom den här f
de kan förvänta sig.
kontrakt. Dessa är de relationella, transaktionella och balanserade kontrakten. (O´Neill & 
Adya, 2007)   
 
Nykomlingsstadiet  
För en person som befinner sig i detta stadium är ett utmärkande drag att dessa personer aktivt 
söker information som går att koppla till en viss anställning. Anledningen till att person som 
befinner sig i detta stadium initialt intresserade sig för ett specifikt företa
att deras egna mål och vä
och kommunicerade. I detta stadium är det främst det balanserade eller det transaktionella 
psykologiska kontraktet medarbetarna innehar. (O´Neill & Adya, 2007) 
 
Arbetssökandestadiet 
De personer som befinner sig i det här stadiet i en anställning har ännu inte hunnit skapa en 
formell relation med sin arbetsgivare. I detta stadium är det fortfarande ytterst ovanligt att ett 
psykologiskt kontrakt existerar över huvud taget. Trots att de olika parterna, medarbetaren 
och arbetsgivaren, fortfarande inte indirekt eller direkt kommit överens om ömsesidiga 
förväntningar och skyldigheter, så bildar sig medarbetaren ändå en uppfattning om vilka 
förväntningar han eller hon har på organisationen. Dessa förväntningar bygger bland annat på 
den information medarbetaren haft om organisationen i förväg. Informationen kan komma 
från olika kanaler, såsom det allmänna ryktet företaget har, vänners åsikter samt information 
som företaget själv förmedlat om en viss tjänst eller företaget i allmänhet. Denna information 
är med och formar ett transaktionella psykologiskt kontrakt 
Adya, 2007) I detta stadium pratas det även om realistic job preview (RJP), vilket innebär att 
arbetsgivare ska arbeta aktivt med att kommunicera en bild av en tjänst så realistiskt och 
sanningsenligt som möjligt, för att undvika ett kontraktsbrott.  
 
Dessa olika stadier i en anställning som O´Neill och Adya (2007) presenterar grundar sig på 
kunskapsutbyte inom organisationer kopplat till brott inom det psykologiska kontraktet. Även 
om vi i denna studie inte undersöker just kunskapsutbytet mellan medarbetare – medarbetare 
och medarbetare – arbetsgivare, anser vi ändå att det kan vara intressant att se hur denna teori 
kan kopplas till vår studies syfte. Det kan diskuteras huruvida denna teori generellt kan 
användas som indelning i en ans
p
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Figur 4; Typer av psykologiska kontrakt i olika faser (Omarbetad, O’Neill och Adya, 2007) 

rar hos 
edarbetare när vi även tar hänsyn till tidsaspekter och olika organisationsstrukturer.  

 kontraktet, förstärkte ytterligare vår sats att det 
xisterar stora luckor inom detta område.   

 
Organisationer bör vara medvetna om att anställda kan ha olika förväntningar och upplevelser 
av sitt psykologiska kontrakt under olika tillfällen under sin anställning.  Det är dyrt för 
företag att ha stor omsättning i sin personal, helst om det är ett kunskapsföretag. Kostnader 
som det syftas på här är exempelvis sådana som rör rekrytering, utbildning och även den 
kostnad som är svår att beräkna i rena siffror som rör förlust av kunskap inom medarbetare. 
(O´Neill & Adya, 2007) Det kan diskuteras huruvida dessa olika stadier kan appliceras på de 
respondenter och företag som är av intresse i vår studie. Syftet med att ta med dessa teorier i 
vår teoretiska referensram är att de gör det möjligt för oss att undersöka anställningstidens 
koppling till dessa tre faser samt former av psykologiskt kontrakt, och utifrån detta skapa en 
bättre förståelse för det psykologiska kontraktets utveckling över tid. Vidare resonerar vi 
kring huruvida kombinationerna av typer och faser av psykologiskt kontrakt existe
m
 

3.3 Det psykologiska kontraktet över tid 
Utifrån en omfattande litteratursökning och studerande av olika vetenskapliga artiklar har det 
för oss blivit påtagligt att luckor existerar i teorier kring tid förenat med det psykologiska 
kontraktet. Att andra forskare, såsom O’Neill och Adya (2007), även beskrivit dessa brister 
antydde för oss att vi kanske funnit ett område i litteraturen forskningen inte uppmärksammat 
och lagt fokus på. Att vi författare till denna studie inte heller funnit forskning specifikt 
kopplat till tidsaspekter i det psykologiska
e
 
Forskare såsom exempelvis Roheling (1997) har med sina studier konstaterat att det 
psykologiska kontraktet är under ständig förändring och påverkas så av olika anledningar, 
såsom exempelvis den externa omgivningen och personliga erfarenheter. Forskningen av 
O’Neill (se avsnitt 3.2.5) visar på olika faser i en anställning anställda kan uppnå vid olika 
skeden, men i hans forskning går det inte att utröna tidens specifika betydelse för dessa olika 
faser. Vi menar att studien av Robinson (1994) kan ses som mest relaterad till vår studie om 
tid. Denna argumentation bygger vi på följande teoretiska grund. Robinson (1994) menar att 
de skyldigheter en anställd känner mot ett företag kan förändras med tiden. Ju längre en 
anställd har arbetat för företaget desto mer kan de känna att de är skyldiga företaget något 
men även att företaget är skyldig dem mer. Vidare fann Robinson (1994) i sin studie att under 
de första två åren förväntar sig anställda mer av det företag de är anställda av, än vad de själva 
ansåg att företaget kunde förvänta sig av dem. Vidare visar Rousseau (1996) på att 
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förändringar i kontraktet kan göras smidigare desto bättre relation företaget har till den 
anställda eftersom de då har större förtroende för varandra. Förändringar kan göras i det 
psykologiska kontraktet på två sätt. Dessa är genom en uppgörelse som tydliggör, förändrar, 
ersätter eller utökar villkor eller genom transformering där nya tankesätt ersätter gamla. En 
transformering av det psykologiska kontraktet är mer radikal och kan innebära att en anställd 
till exempel ändrar arbetsuppgifter från individuella till grupp eller från en fokusering på 

nansiella resultat till kundnöjdhet.  

a är interaktiva och dynamiska i sin karaktär, men går 
te längre än så i detta resonemang. 

h olika tidsaspekters betydelse för det 
sykologiska kontraktets förändring och utveckling.  

ger rum när det psykologiska kontraktet förändras eller utvecklas över 
detta tidsintervall.  

fi
 
I olika studier kring det psykologiska kontraktet betonas det ofta att detta kontrakt är av 
dynamisk karaktär och att det förändras av olika faktorer såsom exempelvis 
omgivningsfaktorer. Förändring menar vi således har varit ett centralt begrepp i studier kring 
det psykologiska kontraktet. Vi har alltså sett att forskare betonar detta i olika sammanhang 
och fördjupningsinriktningar kring det psykologiska kontraktet. Atkinson (2004) är en av 
många som försökt utröna beståndsdelar i det psykologiska kontraktet och därmed ge namn 
till olika typer av förväntningar en individ kan inneha i olika sammanhang. O’Neill och Adya 
(2007) har även tagit upp förändringar och det psykologiska kontraktet som ett dynamiskt 
fenomen, men visar enbart på olika faser av kontraktet. Maguire (2002) hävdar att betydande 
förändringar kan ske i det psykologiska kontraktet då företaget förändras. De anställdas 
uppfattning om vad de är skyldiga företaget och tvärtom kan då ändras. En omvärdering av 
det psykologiska kontraktet kommer då att ske av de anställda. Med tanke på detta så 
förändras också det psykologiska kontraktet över tid och om ett företag ska kunna göra dessa 
förändringar så effektivt som möjligt beror på hur god relation företaget har till den anställda 
och på hur stora förändringar i kontraktet som behöver göras. (Maguire, 2002) Vidare 
framhåller även Dainty och Neale (2004) att det transaktionella och relationella psykologiska 
kontrakt har gemensamt är att de båd
in
 
Vi har uppmärksammat att forskningen direkt eller indirekt observerat eller nämnt 
tidsaspekters inverkan på det psykologiska kontraktet, men vi har också sett att forskningen 
släpper fokus på detta relativt snabbt.  Utifrån detta ser vi möjligheter till att generera ett nytt 
teoretiskt bidrag genom att djupare studera tiden oc
p
 
De ovannämnda teorierna visar på områden dagens forskning behandlat gällande 
tidsaspektens betydelse för det psykologiska kontraktet och betonar även områden vi 
uppmärksammat brister inom. Det kan vidare föras resonemang kring hur det psykologiska 
kontraktet påverkas under olika faser i en anställning, fördelat inom intervallet anställningens 
början och upp till det femte året som anställd. Vidare kan det diskuteras hur och vilka 
förändringar som ä

3.4 Det psykologiska kontraktet i olika företag 
Olika typer av företag innehar olika typer av organisationsstrukturer. Två huvudsakliga 
dimensioner av organisationsstruktur är enligt Burns och Stalker (Bloisi 2007) den Mekaniska 
organisationsstrukturen och den Organiska organisationsstrukturen. Trots att dessa 
dimensioner presenterade redan 1961 av Burns och Stalker har dimensionerna enligt 
Macintosh (1994) kommit att bestå som ett viktigt fundament för organisationsstrukturer. Den 
Mekaniska och den Organiska organisationsstrukturen kan ses som två ytterligheter längs en 
linje, och forskare menar på att det även skulle kunna finnas organisationer som är en 
blandning av de båda dimensionerna. Trots detta så karakteriseras organisationer som endera 
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mer mekanisk, med hierarkisk uppbyggnad, eller som organisk, som i sin tur är mer platt i sin 
struktur. (Bloisi, 2007) Dessa två organisationsstrukturer är en utgångspunkt för oss i vårt 
urval i vår empiriska studie, varav ett intresse finns att redogöra för dessa två och den 

oppling de har till vår studie.  

n kommer avdelningschefer, följt av olika 
nhetetschefer, följt av individuella medarbetare.  

 

k
 
3.4.1 Den Mekaniska organisationsstrukturen 
Den här typen av organisationsstruktur kallas ibland även för den byråkratiska 
organisationsstrukturen, och det övergripande kännetecknet är en hierarkisk struktur. Det är 
olika chefer i olika led i hierarkin som har den yttersta kontrollen och auktoriteten i den här 
typen av organisationsstruktur. Medarbetare som arbetar i den här typen av företag är 
placerade längs en linje av funktioner för att på så sätt bidra med sina specifika 
arbetsuppgifter. Arbetsuppgifter och arbetssätt är i hög grad standardiserade och ett företag 
med en sån här organisationsstruktur befinner sig i en relativt stabil och förutsägbar miljö. För 
att uppnå organisationens mål så är organisationen uppdelad i olika enheter med olika 
funktioner, där enheterna gemensamt arbetar tillsammans i en process. Varje enhet har en 
specificerad arbetsbeskrivning och ska enbart hålla sig till denna. Exempel på branscher som 
innehar den här typen av organisationsstruktur är banker och försäkringsbolag. (Bloisi, 2007) 
Nedan illustreras den mekaniska organisationsstrukturens hierarkiska utformning. Högst upp 
befinner sig högsta chefen. Längre ner i hierarki
e

 
Figur 5; Mekaniska organisationsstrukturen (Lindeberg och Nilsson, 2008) 

n att förstå delar i kommande 
kapitel, såsom främst urval och den empiriska studiens syfte.    

 
Från kontroll, formaliserade regler och arbetsroller blir den här typen av organisationsstruktur 
en länkad kedja av olika arbetsenheter som tillsammans arbetar mot organisationens mål 
genom rapportering till andra parter i en hierarkisk ordning. (Bloisi, 2007) Den här typen av 
organisationsstruktur har vi valt att identifiera ett av våra studerade företag med, detta med 
anledningen av likheterna i de redovisade komponenterna. Att här tydliggöra vad en mekanisk 
organisationsstruktur innebär, syftar till att underlätta för läsare

3.4.2 Den Organiska organisationsstrukturen    
Den organiska organisationsstrukturen är även känd för andra namn såsom nätverk, kluster, 
temporära system och matriser. (Bloisi, 2007) I den här studien har vi dock valt att använda 
benämningen organisk organisationsstruktur. Vad som utmärker den här typen av 
organisationsstruktur är dess flexibla tillämpbarhet, vilket innebär att bland annat arbetsroller 
tenderar att ständigt förändras i och med att den externa omgivningen förändras. Dessutom är 
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medarbetare starkt involverade i det arbete de utför, vilket medför att de producerar produkter 
och tjänster av hög kvalitet och dessutom kan reagera snabbare vid eventuella möjligheter 
eller hot i dess omgivning. Anställda inom organisationen tar alla del av det ansvar och 
auktoritet som i den mekaniska dimensionen endast innehas av chefer högre upp i hierarkin. 
De mål medarbetarna arbetar mot är dynamiska och förändras ständigt. Den expertis som 
medarbetare innehar i olika områden avgör hur pass viktiga de är för organisationen, och 
därmed är det inte av betydelse vilken position de innehar. Företag som har en organisk 
organisationsstruktur tenderar att vara mest effektiva i miljöer som är komplexa och som 
tändigt förändras. (Bloisi, 2007) 

traktet med olika typer av 
rganisationsstruktur och hur detta då skulle kunna te sig.  

mansättningar när det 
äller arbetskollegor och arbetsgrupper. (Isaksson & Bellaagh, 1999)   

nde typer av 
killnader i detta avseende som i deras forskning kring psykosocial arbetsmiljö.  

 

s
 
Eftersom den organiska organisationsstrukturen karakteriseras av att vara dynamisk och den 
mekaniska mer stabil i sin karaktär, anser vi att det skulle vara av intresse att utröna huruvida 
det existerar några likheter eller skillnader i dessa organisationsstrukturer kopplat till 
medarbetares psykologiska kontrakt. Det kan diskuteras huruvida det är möjligt att koppla 
samman det teoretiska området psykologiska kon
o
 
3.4.3 Skillnader mellan en stabil och en dynamisk arbetsplats 
Från de två avsnitten ovan om mekanisk och organiska organisationsstrukturer har vi visat på 
att det finns två huvudsakliga grenar av organisationsstrukturer. Den mekaniska tenderar att 
vara mer stabil i sin karaktär och den organiska tenderar att vara mer dynamisk. Av detta ser 
vi en vikt av att ytterligare försöka utröna vad som skiljer dessa två typer av organisationer åt 
med hänseende mot det psykologiska kontraktet. Isaksson och Bellaagh (1999) visar i en 
studie att det finns tydliga skillnader i den psykosociala arbetsmiljön mellan uthyrd personal 
och personal som arbetar mer stationärt på en specifik arbetsplats. Deras studie visar på att 
arbetsvillkoren skiljer sig för personer som arbetar på ett konsultföretag jämfört med personal 
som arbetar på en stationär arbetsplats där arbete sker inom ett och samma företag. Som 
konsult innehar varje individ fler än en chef på olika företag, vilket innebär att det blir mindre 
tydligt vilket företag de arbetar på. En sådan här arbetssituation innebär även att konsulten 
ständigt vandrar emellan olika företag och också ingår i flera olika sam
g
 
Isaksson och Bellaaghs (1999) forskning kring bemanningsbranschen och hur det är att arbeta 
som konsult har sin främsta fokus mot hur det är att arbeta inom denna bransch. Att de 
uppmärksammat vissa skillnader mellan bemanningsbranschen och andra mer stationära 
arbetsplaster. Det kan diskuteras huruvida det psykologiska kontraktet tar form i samma typ 
av företag som Isaksson och Bellaagh (1999) studerat och om det finns likna
s
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4. Praktisk metod 
I det här avsnittet redogör vi för de metoder vi använt oss av för att kunna genomföra vår 
empiriska studie. Varje avsnitt förklarar vilka praktiska metoder vi använt och detta följs 
sedan av en tydlig redogörelse för hur vi använt dessa metoder för att bygga upp vår 
empiriska studie. Syftet med det här kapitlet är att underlätta för läsaren att granska vår 
studie och de tillvägagångssätt vi valt att använda oss av. Genom detta skapar vi alltså 
tydliga förutsättningar för läsaren att kritiskt analysera vår studie och de resultat som 
genererats. Dessutom ger vi läsaren möjlighet att skapa sig en djupare förståelse för hela 
empirins genomförande.   
 

 

4.1 Undersökningsmetod  
 
Syftet med vår studie var att skapa en förståelse för medarbetares förväntningar och hur dessa 
förändras över tid. För att studera detta fenomen såg vi den kvalitativa metoden bäst lämpad 
för oss och vår studie. Detta eftersom det psykologiska kontraktet är en subjektiv uppfattning 
och kan te sig helt olika från en människa till en annan. Att exempelvis genomföra en 
enkätstudie ansåg vi därför inte som det mest lämpliga alternativet, utan valde i ett tidigt 
skede att genomföra en kvalitativ studie. Detta eftersom vi ansåg att vi inte på förhand kunde 
veta vilka typer av svar vi skulle kunna få av våra respondenter. Enligt Holme och Solvang 
(1997) utmärker sig den kvalitativa forskningen med faktorer såsom närhet till de personer 
som ska delta i studien och förståelse för hur respondenterna upplever den värld de lever i och 
det specifika fenomen som studeras. Just begreppet förståelse innebär i den kvalitativa 
forskningen att producerandet av statistiska generaliserbara modeller inte ligger i fokus. 
Bryman (1997) förklarar att den kvalitativa forskningens vilja är att se en företeelse från andra 
människors perspektiv och skapa en förståelse för de värden dessa människor upplever i ett 
givet sammanhang. Vidare betonar Bryman och Bell (2003) att i och med att en studie är 
kvalitativ och innehar ett hermeneutiskt angreppssätt, läggs även stor möda på att tolka och 
beskriva olika processer och förändringar. Detta är svårt att analysera om författare inte ser till 
alla delar som har betydelse för helheten. Vi märkte efter en omfattande litteratursökning att 
det fanns stora svårigheter med att hitta litteratur om det psykologiska kontraktets 
förändringsprocess över tid. Studier vi fann visade på resultat såsom konstaterande att det 
psykologiska kontraktet förändras över tid, men mer specifikt än så var det inte. Istället 
betonades de komponenter som upptäcktes vara mer dynamiska än andra, men exakt hur 
kontraktet förändrades under olika tidsintervaller fann vi inga studier på. Inte heller fann vi 
 
studier om det psykologiska kontraktet i olika företag med olika organisationsstrukturer. Av 
den anledningen fann vi det av stort intresse att, genom kvalitativa studier, studera just detta 
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fenomen för att på så sätt skapa en förståelse för hur just detta skulle kunna te sig hos våra 
valda respondenter. Genom att utföra en kvalitativ studie kring det psykologiska kontraktet 
och dess koppling till längden på en anställning och organisationsstruktur, blev det således 
möjligt för oss att undersöka och tolka olika individers egna uppfattningar om denna process, 
och på så sätt öka vår förståelse för just detta område.  
 

4.2 Undersökningsdesign 
 
Fallstudien benämns av Patel (2003) som en undersökning där det studerande objektet är 
tydligt avgränsat till ett eller flera specifika fall. När en studie rör förändringar och processer 
av olika slag är just fallstudien en bra design att använda sig av. Grundtanken är att författaren 
ska skapa sig ett helhetsperspektiv från dessa fallstudier. Det kan handla om specifika 
individer som intervjuas, specifika grupper eller specifika företag.  Beroende på syftet med en 
studie så kan författare välja att välja liknande fall att jämföra eller fall som skiljer sig 
markant från varandra. (Patel, 2003) Som sagt, valet styrs av vilket syfte och 
problemformulering författarna ställt upp. Vi har i den här studien valt att göra fallstudier på 
två olika företag med olika organisationsstrukturer. På respektive företag har sex anställda 
valts ut inom tre olika tidsintervaller kopplat till anställningstiden. Även dessa respondenter 
innefattas inom området som rör fallstudier. Att vi valde två olika företag med helt olika 
organisationsstruktur bygger på att vi ville möjliggöra tolkningar, såsom att jämföra likheter 
och skillnader, mellan dessa två företag. 

4.3 Urval av företag och respondenter 
 
Följande kriterier satte vi upp innan vi påbörjade vårt urval av företag och respondenter: 
 
Företag:  
 

• Ett företag ska inneha en organisk organisationsstruktur 
• Ett företag ska inneha en byråkratisk organisationsstruktur 
• Båda företagen ska vara belägna i Umeå 
• Båda företagen ska ha minst 50 anställda 

 
Respondenter: 
 

• Sex respondenter ska delta från vardera företag, totalt 12 respondenter tillsammans. 
• Inom vardera företag ska följande respondenter finnas representerade att delta i vår 

studie: 
- Två medarbetare som arbetat mellan 0-1 år inom företaget 
- Två medarbetare som arbetat mellan 2-3 år inom företaget 
- Två medarbetare som arbetat mellan 4-5 år inom företaget 
 

I vårt urval av företag var vi intresserade av att jämföra två olika företag som hade olika typer 
av organisationsstrukturer, där medarbetare på ett företag bedrev sina arbetsuppgifter mer 
stationärt på arbetsplatsen och ett företag som arbetade mer flexibelt. Utifrån exempelvis 
Isaksson och Bellaagh (1999) forskning kring bemanningsbranschen (se avsnitt 3.4.3) ansåg 
vi att deras beskrivning av dessa typer av företag stämde in på exempelvis konsulter och 
konsultbranschen. Av den anledningen valde vi att basera vårt första urval av företag på just 
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dessa författares forskning. För att hitta ett företag som innehade en organisationsstruktur av 
mekanisk form, började vi med att söka på Internet för att hitta företag här i Umeå som skulle 
kunna tänkas inneha en mekanisk organisationsstruktur. Att vi ville ta med företag i Umeå i 
vår studie bygger på att vi hade en önskan om att få träffa våra respondenter personligen och 
därmed undvika telefonintervjuer. Genom tips från en vän fick vi förslag på olika företag som 
arbetade enligt en sådan organisationsstruktur, det vill säga de anställda utförde sina 
arbetsuppgifter stationärt i företagets lokaler.  
 
När vi sökte på konsultföretag fann vi i ett tidigt skede det konsultföretag som sedermera kom 
att bli en del av vår studie. Just detta företag kom högt upp på våra sökningar via olika länkar, 
såsom på www.hitta.se och www.google.se. Via företagets hemsida, där det redovisades hur 
många som var anställda där samt bilder på medarbetare, tog vi beslutet att kontakta detta 
företag. En bidragande, men inte avgörande, faktor till varför vi valde just detta företag var att 
de hade bilder på medarbetare där vi kunde se att i alla fall några medarbetare såg relativt 
unga ut. Därmed antog vi att det fanns stor möjlighet att hitta respondenter på just detta 
företag som hade den anställningstid vi var ute efter. När vi satt med urvalet för det andra 
företaget, hade vi fått tips av en vän som visste om ett stort företag i Umeå med många 
medarbetare som stämde in på våra kriterier. Av den anledningen tog vi kontakt med detta 
företag och på så sätt blev detta företag vårt andra och sista företag att ta med i vår studie. 
Enligt Holme och Solvang (1997) är urvalet av företag och respondenter som ska ingå i en 
studie av väsentlig betydelse för studiens resultat. Det är viktigt att rätt personer väljs ut så att 
de resultat som genereras stämmer in på studiens syfte och frågeställning. Bryman och Bell 
(2003) argumenterar för att de två vanligaste urvalen som görs i en etnografisk studie bygger 
på endera bekvämlighetsurvalet eller snöbollsurval.  
 
När vi initialt tog kontakt med det första företaget, Ekonomiföretaget, fick vi först kontakt 
med platschefen. Denne tog sedan kontakt med medarbetare som stämde in på vårt urval, det 
vill säga antal år som anställd på Ekonomiföretaget. Platschefen lokaliserade vilka 
medarbetare som stämde in på detta urval och tog sedan kontakt med dessa för att se vilka 
som var intresserade av att delta i vår studie. Efter detta fick vi en lista på sex personer inom 
respektive målgrupp vi sedan tog kontakt med och bokade tid för intervju. Liknande process 
skedde när vi tog kontakt med Konsultföretaget. Vi bokade då in ett möte med kontorschefen 
och personalchefen, och på detta möte informerade vi dem om vår studie och vilka 
medarbetare vi var intresserade av att intervjua. Utifrån detta tog personalchefen kontakt med 
medarbetare för att se vilka som var intresserad av att delta i studien. Sedan fick vi 
kontaktuppgifter på dessa medarbetare som vi sedermera kontaktade. Ett icke-
sannolikhetsurval innebär enligt Bryman och Bell (2003) att vissa personer har större chans 
att komma med i ett urval än andra, och därmed har inte alla personer samma chans att få 
delta i en studie. Vidare menar Bryman och Bell (2003) att ett snöbollsurval innebär att 
författare inledningsvis tar kontakt med en person som i sin tur rekommenderar andra 
personer denne tror kan vara lämplig att delta i studien. Vi har i den här studien använt oss av 
ett icke-sannolikhetsurval och det så kallade snöbollsurvalet. Detta eftersom vi utifrån en 
kontakt fått rekommendationer om vilka respondenter som skulle kunna passa in i vår studie. 
 
Vi ansåg i vår studie att det inte var av avgörande betydelse att alla anställda inom ett företag 
skulle ha samma chans att delta i vår studie. Av den anledningen såg vi snöbollsurvalet som 
ett passande urval för vår studies syfte.  
 
Att det blev just två företag som skulle ingå i vår studie motiverar vi på följande sätt. Initialt 
var vår tanke att vi skulle undersöka ett företag och ta oss mer in på djupet och på så sätt 
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kunna skapa en förståelse för den fråga som utgör vår frågeställning. Efter vår 
litteratursökning blev vi sedan varse om att det även fanns luckor i teorin kring 
organisationsstrukturer kopplat till det psykologiska kontraktet. Här såg vi en möjlighet att 
dels studera medarbetares psykologiska kontrakt över tid och dels att jämföra denna 
utveckling mellan företag med olika organisationsstruktur.  
 
Vi bestämde oss för att låta alla våra respondenter delta i studien anonymt, eftersom det för 
vår studie inte var av betydelse att använda deras riktiga namn. Enligt överenskommelse med 
de båda företagen är även företagsnamnen anonymiserade. De två företag som valdes ut att 
delta i vår studie benämner vi Ekonomiföretaget och Konsultföretaget. De respondenter som 
arbetade på Ekonomiföretaget har vi valt att kalla Ekonomi A, Ekonomi B, Ekonomi C, 
Ekonomi D, Ekonomi E och Ekonomi F. På samma sätt har vi valt att kalla respondenterna 
från Konsultföretaget för Konsult A, Konsult B, Konsult C, Konsult D, Konsult E och 
Konsult F. 
 
Ekonomi A-B och Konsult A-B har arbetat på respektive företag i 0-1 år. Ekonomi C-D och 
Konsult C-D har arbetat på respektive företag i 2-3 år. Ekonomi E-F och Konsult E-F har 
arbetat på respektive företag i 4-5 år. Denna indelning av intervaller bygger delvis på 
Robinsons (1994) studie där det framgick att från början och under de två första åren av en 
anställning förväntar sig anställda mer av företaget än vad de ansåg att de själva var skyldiga 
företaget. Av den anledningen valde vi att ta med respondenter som varit eller fortfarande är 
inom detta intervall. Att vi sedan valde att ta med tiden upp till fem år som anställd motiverar 
vi på följande sätt. Att beskriva en händelse eller ett fenomen som inträffade långt tillbaka i 
tiden kan vara svårt, och det finns alltid en risk att respondenten inte riktigt kommer ihåg hur 
det verkligen var. Detta är även något som Ejvegård (2003) diskuterar kring, och menar på att 
en källa som beskriver en händelse är mer trovärdigt om den inträffade närmare i tid där 
källan befinner sig nu. Ejvegård (2003) benämner detta som samtidighetskravet, och detta är 
något vi också fört diskussioner om i det teoretiska avsnittet. Av den anledningen såg vi det 
som svårt att få en trovärdig studie om vi skulle ha haft andra intervaller, såsom exempelvis 
upp till tio år eller mer. Därmed utgick vi från Robinsons (1994) forskning, och valde sedan ut 
de intervaller som låg närmast i tiden.     
 
Detta innebär vidare att de respondenter som arbetat exempelvis 1,5 år, ingår i intervallet 2-3 
år, eftersom vi ser det som att de har påbörjat sitt andra år som anställd. Vi har exempelvis 
respondenter där en har arbetat i 11 månader (och därför ingår i intervall 0-1år) och en annan 
som arbetat i 14 månader (och därför ingår i intervall 2-3 år). Vi är medvetna om att detta kan 
ha kommit att påverka vår studie gällande det psykologiska kontraktet över tid, eftersom 
dessa intervallfaser endast skiljs åt med ett par månader. Vi anser dock med tanke på våra 
respondenters svar att detta inte kommer att påverka vår studie alltför mycket då de svar vi 
fått har givit oss en hel del intressant och ny information. 
 
Nedan redogör vi för de två företag som deltagit i vår studie. 
 
Ekonomiföretaget 
Ekonomiföretaget är ett tjänsteföretag som arbetar med finansiering och finansiella lösningar 
till andra företag. Företaget ingår i en internationell koncern och har kontor på många olika 
ställen i världen. Ekonomiföretaget har sitt kontor i Umeå och har ett hundratal medarbetare 
som arbetar där. Företaget består av många olika avdelningar som arbetar med olika delar 
inom företagets verksamhet. Tidigare var Ekonomiföretaget ett annat företag men arbetade 
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med liknande arbetsuppgifter. För några år sedan blev detta företag uppköpt av 
Ekonomiföretaget. Vi menar att detta företag har en byråkratisk organisationsstruktur.  
 
Konsultföretaget 
Konsultföretaget är ett tjänsteföretag verksam inom IT branschen och levererar olika IT 
lösningar till sina kunder. Företaget ingår i en större koncern som finns representerade i 
många olika länder i världen. Konsultföretaget har kontor i Umeå, men en stor del av 
medarbetarna arbetar inte på detta kontor, utan istället på kunders kontor. Företaget har en 
platt organisationsstruktur, med få hierarkiska led. Även Konsultföretaget var för några år 
sedan ett annat konsultföretag, men blev sedan uppköpta av Konsultföretaget. Vi menar att 
detta företag har en organisk organisationsstruktur.  
 

4.4 Intervjuguide  
 
När en författare använder sig av semistrukturerade intervjufrågor bygger han eller hon upp 
en mall innehållande olika teman som är av betydelse att behandla för att uppnå studiens 
syfte. Utifrån dessa teman är sedan respondenten fri att utforma sina svar på det sätt de själva 
vill. Ordningen på de frågor som ställs är av mindre betydelse och kan komma att förändras 
beroende på vilka svar författarna erhåller från respondenterna. Viktigt att tänka på är att inte 
utforma allt för specifika frågor som kan hindra respondenten att komma med nya 
infallsvinklar och resonemang. Genom att utgå från den formulerade frågeställningen kan 
författaren avgöra vad han eller hon måste fråga om vid intervjun för att sedermera kunna 
besvara frågeställningen. (Bryman och Bell, 2003) 
 
Ett sätt författare kan anamma när intervjufrågor ska skrivas är att utgå från den såkallade 
trattekniken. Detta innebär att frågemallen inleds med mer öppna frågor, som sedermera 
mynnar ut i mer snäva och specifika frågor. Trattekniken kan ha den bidragande effekten att 
den motiverar respondenten att prata mer öppen och efter egna preferenser inledningsvis i 
intervjusituationen.(Patel, 2003) I en kvalitativ studie ligger beskrivning av det fenomen som 
studeras i fokus och enligt Bryman och Bell (2003) undervärderas ofta frågor som bygger på 
inledningsordet varför trots att det är en grund för att kunna få en djupare beskrivning om ett 
visst fenomen. Vi har använt oss av semistrukturerade intervjuer vid samtliga 
intervjutillfällen. Fokus i intervjumallen låg på förändringsprocessen i det psykologiska 
kontraktet. Samtliga frågor berörde frågor kopplade till förändringar. Utöver detta hade vi 
frågor förenade till specifika delar kopplat till vårt syfte och teoriavsnitt. Dessa frågor ansåg 
vi var kopplade till vår frågeställning och därmed delar vi menar påverkar det psykologiska 
kontraktets förändringsprocess.   
 
När frågor formuleras är det viktigt att frågorna exempelvis inte är ledande, alltför långa, har 
en negativ klang eller innehåller två frågor i en formulering. Det är även viktigt att komma 
ihåg att nyttja ett språk i intervjumallen som är begripligt för respondenterna. Att slarva med 
den här delen kan medföra att frågan inte uppfattas på det sätt den ursprungliga tanken initialt 
var, och dels att viktig information går till spillo (Patel, 2003) För att undvika att använda 
begrepp som var alltför teoretiska och skulle kunna uppfattas som svårtolkade, valde vi i vår 
intervjumall att använda ordet förväntningar istället för det psykologiska kontraktet. Detta 
eftersom vi ansåg att begreppen kan tolkas som synonymer till varandra. Vi var noga med att 
inte använda ledande frågor vid varje intervjutillfälle. Däremot fick vi ibland förklara våra 
frågor då någon av vår respondent inte riktigt svarade på frågan när den hade ställts, utan 
började prata om något som inte hade med frågan att göra. Vid dessa tillfällen kan våra frågor 
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ha kommit att bli ledande. Detta eftersom vi dels förklarade frågan på ett annat sätt, men 
också att vi gav förslag på områden frågan berörde. Samtidigt ser vi detta som en av de 
styrkor som vår studie besitter. Eftersom vi genomförde kvalitativa intervjuer fick vi 
möjlighet att skapa oss en djupare förståelse för våra respondenters svar. Dessutom fick vi 
tillgång till ny information som vi på förhand inte visste skulle kunna genereras från våra 
intervjuer.  
 
Att använda sonderingsfrågor medför att författaren kan få ytterligare och djupare information 
om en specifik händelse eller fenomen. Uppföljningsfrågor däremot bygger på att 
respondenten ombeds att vidareutveckla ett svar de givit. (Bryman och Bell, 2003) Vi 
använde oss av uppföljningsfrågor för att erhålla djupare förklaringar och motivationer till 
varför respondenterna kände och upplevde saker på ett visst sätt. Vidare använde vi oss ofta 
av sonderingsfrågor för att på så sätt få en bättre förståelse för våra respondenters svar. 
 
Veckan innan vi genomförde våra intervjuer skickade vi ut ett informationsbrev till samtliga 
respondenter (se bilaga 2). Majoriteten av respondenterna gjorde sin hemläxa och läste 
igenom detta informationsbrev, men ett fåtal gjorde det inte (se avsnitt 4.5) Syftet med detta 
informationsbrev var att ge respondenterna möjlighet att reflektera och fundera kring det 
ämne vi skulle behandla under intervjun. Detta eftersom vi ansåg att det kunde vara svårt för 
respondenterna att veta vad de skulle svara om de blev helt överraskade av våra frågor. 
Eftersom vårt ämne behandlar förväntningar, ansåg vi att det fanns möjlighet att få mer 
uttömmande svar om respondenterna var förberedd och hade funderat kring deras egna 
förväntningar över tid. Den nackdel vi kan se kopplat till utskicket av informationsbrevet, var 
att vi kanske gick miste om spontana svar, men anser ändå att vi fick ut mer från intervjuerna 
med informationsbrevet då det kan vara ett ämne som kräver viss eftertanke för att kunna 
svara på. Vi anser att utifrån vårt syfte och frågeställning så medföljde det som vi ser det mer 
fördelar än nackdelar av detta informationsbrev. Detta påstående bygger delvis på den 
skillnad vi upptäckte i de svar vi fick av dem som hade läst informationsbrevet jämfört med 
de personer som inte hade läst brevet. De sistnämnda satt länge och funderade på våra frågor, 
och exempelvis Ekonomi D svarade ofta att han inte visste eller kom ihåg hur det var några år 
tidigare. De som läst informationsbrevet hade däremot lättare att ge oss en förståelse för deras 
olika förväntningar vid olika tidpunkter.  

4.5 Intervjugenomförandet  
 
Under sex dagars tid genomförde vi alla intervjuer vår empiriska studie bygger på. Samtliga 
intervjuer ägde rum på respektive företags kontor i ett avskilt konferensrum. Båda författarna 
var med vid varje intervjutillfälle, där den ena genomförde intervjun och den andra gjorde 
anteckningar och ställde följdfrågor. Samtliga intervjuer spelades även in på band, för att vi 
på så sätt inte skulle gå miste om viktig kunskap från respektive respondent. Vi upplevde inte 
att respondenterna blev hämmade i sina svar med anledning av bandspelaren, vilket kan vara 
en risk att så är fallet när en bandspelare finns med i bilden. Varje respondent hade fått tagit 
del av ett informationsbrev innan intervjuns genomförande, se bilaga 2. Under samtliga 
intervjuer var det lugnt och tyst i omgivningen, det fanns inga människor i rörelse, telefoner 
som ringde eller annat som skulle ha kunnat ha setts som störande moment. Vår uppfattning 
överlag är att vi fick tillgång till relevant och sanningsenlig information, då vi upplevde 
majoriteten av intervjuerna som öppna och ärliga. Vårt intryck var således att majoriteten av 
respondenterna försökte svara så ärligt som de bara kunde på våra frågor. Nedan beskriver vi 
mer ingående över var och en av intervjuerna med varje respondent samt hur vi uppfattade 
deras svar.  
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Konsultföretaget 
 
Konsult A 

Intervjun med Konsult A ägde rum den 17 april klockan 09.00 på Konsultföretagets 
kontor i ett avskilt konferensrum. Denna intervju var ungefär 30 minuter lång, och 
det var vår första intervju i den här studien. Eftersom det var vår första intervju i 
den här studien, var vi osäkra på vilka typer av svar vi skulle komma att få från 
våra frågor. Konsult A var dock väldigt pratvillig och gav oss enligt oss 
uttömmande svar utan att vi var tvungen att ställa alltför många följdfrågor för att 
gå djupare in på ämnet. Konsult A är 30 år gammal och har arbetat på 
Konsultföretaget i tre månader. Konsult A hade inte läst igenom vårt 
informationsblad innan intervjun, men kunde ändå ge utförliga svar på våra frågor.  

 
Konsult B 

Intervjun med Konsult B ägde rum den 17 april klockan 10.00 på Konsultföretagets 
kontor i ett avskilt konferensrum. Konsult B är 37 år gammal och har arbetat på 
Konsultföretaget i 11 månader. Intervjun tog 25 minuter. Konsult B hade tittat lite 
på informationsbladet innan intervjun och kunde svara på våra frågor, om än lite 
osäkert.  

 
Konsult C 

Intervjun med Konsult C ägde rum den 21 april klockan 13.00 på Konsultföretagets 
kontor i ett avskilt konferensrum. Konsult C är 30 år gammal och har arbetat på 
Konsultföretaget i ett år och två månader. Intervjun tog 30 minuter. Konsult C hade 
sett och läst igenom vårt informationsbrev innan intervjun. Vi upplevde att Konsult 
C noga tänkte igenom sina svar vid intervjun, vilket vi anser medförde att vi fick 
tillgång till mycket information. Detta kan ha berott på att vi spelade in intervjun. 
Vi upplevde också att Konsult C var en aning stressad och därmed kortade ner sina 
svar, vilket däremot kan ha påverkat vår tillgång till information från henne.  

 
Konsult D 

Intervjun med Konsult D ägde rum den 23 april klockan 13.00 på Konsultföretagets 
kontor i ett avskilt konferensrum. Konsult D är 34 år gammal och har arbetat på 
Konsultföretaget i 3 år. Intervjun tog 40 minuter. Konsult D hade läst vårt 
informationsblad innan intervjun. Hon var väldigt glad och positiv, vilket även 
reflekterades i hennes svar.  

 
Konsult E 

Intervjun med Konsult E ägde rum den 18 april klockan 09.00 på Konsultföretagets 
kontor i ett avskilt konferensrum. Konsult E är 29 år gammal och har arbetat på 
Konsultföretaget i 3,5 år. Intervjun tog 55 minuter. Konsult E hade läst och var 
införstådd i det ämne intervjun skulle behandla. Han var entusiastisk i sina svar, 
men hade en tendens att sväva ut i sina svar och komma in på områden som inte 
var kopplade till våra frågor.  

 
Konsult F 

Intervjun med Konsult F ägde rum den 18 april klockan 10.00 på Konsultföretagets 
kontor i ett avskilt konferensrum. Konsult F är 27 år gammal och har arbetat på 
Konsultföretaget i 3,5 år. Intervjun tog 40 minuter. Konsult F var väl förberedd på 
våra frågor eftersom hon hade läst och reflekterat över informationsbrevet.  

 
Ekonomiföretaget 
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Ekonomi A 

Intervjun med Ekonomi A ägde rum den 21 april klockan 09.00 på 
Ekonomiföretagets kontor i ett avskilt konferensrum. Ekonomi A är 26 år gammal 
och har arbetat på Ekonomiföretaget i sex veckor. Intervjun tog 40 minuter. 
Ekonomi A hade läst informationsbrevet innan intervjun och var väl förberedd på 
att svara på våra frågor. 

 
Ekonomi B 

Intervjun med Ekonomi B ägde rum den 21 april klockan 10.00 på 
Ekonomiföretagets kontor i ett avskilt konferensrum. Ekonomi A är 26 år gammal 
och har arbetat på Ekonomiföretaget i ca 6 månader. Intervjun tog 25 minuter. 
Ekonomi B hade läst informationsbrevet innan intervjutillfället och kunde ge oss 
utförliga svar på våra frågor.  

 
Ekonomi C 

Intervjun med Ekonomi C ägde rum den 22 april klockan 13.00 på 
Ekonomiföretagets kontor i ett avskilt konferensrum. Ekonomi C är 25 år gammal 
och har arbetat på Ekonomiföretaget i 2 år. Intervjun tog 40 minuter. Ekonomi C 
hade läst och reflekterat över det informationsblad vi skickade ut, och var väl 
förberedd på våra frågor. 

 
Ekonomi D 

Intervjun med Ekonomi D ägde rum den 22 april klockan 14.00 på 
Ekonomiföretagets kontor i ett avskilt konferensrum. Ekonomi D är 30 år gammal 
och har arbetat på Ekonomiföretaget i 2,5 år. Intervjun tog 25 minuter. Ekonomi D 
hade inte tittat igenom det informationsblad vi hade mailat ut i förväg, och var 
oförberedd på de frågor vi hade. Han hade inte funderat kring de givna områdena i 
informationsbladet, och satt länge och funderade på varje fråga. Många av de svar 
vi fick lät ganska osäkra, och överlag var han väldigt osäker på vad han skulle säga. 
Detta ledde till att vi fick ganska magra och icke uttömmande svar från Ekonomi 
D. Med anledning av detta finns det anledning att tro att en del av Ekonomi D svar 
även i högre grad blev påverkade av ledande frågor från oss som intervjuade, i 
försök att få Ekonomi D att prata djupare om vårt studerande ämne. Ekonomi D 
slutade på Ekonomiföretaget efter ett år, för att sedan återvända ett par år senare. 
Detta kan ha påverkat de resultat vi fick från honom, eftersom längre tid hade 
passerat i verkligheten, utan att hans anställningstid förlängdes. Av den 
anledningen finns det risk att tro att han inte riktigt kom ihåg hur det var för flera år 
sedan, vilket kan ha påverkat vår tillgång till information. 

 
Ekonomi E 

Intervjun med Ekonomi E ägde rum den 17 april klockan 14.30 på 
Ekonomiföretagets kontor i ett avskilt konferensrum. Ekonomi E är 36 år gammal 
och har arbetat på Ekonomiföretaget i 4,5 år. Ekonomi E hade läst 
informationsbrevet innan intervjun och var väl insatt i det ämne vi skulle behandla. 
Vi menar att vi fick bra och utförliga svar från Ekonomi E.   

 
Ekonomi F  

Intervjun med Ekonomi F ägde rum den 21 april klockan 09.00 på 
Ekonomiföretagets kontor i ett avskilt konferensrum. Ekonomi F är 29 år gammal 
och har arbetat på Ekonomiföretaget i 4 år. Intervjun tog 40 minuter. Ekonomi F 
var väl förberedd för intervjun, och hade läst igenom vårt informationsblad och 
funderat kring området. Han var mycket pratglad och gav oss långa och utförliga 
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svar. Han pratade snabbt och engagerat och vi upplevde det som att han tyckte det 
var roligt att delta i just denna studie.   

 

4.6 Bearbetning av intervjuerna 
 
För att inte gå miste om värdefull information valde vi att spela in samtliga intervjuer vi 
genomförde. Efter varje intervju satte vi oss ner och transkriberade varje intervju ordagrant. 
Den av oss som hade tagit skriftliga anteckningar under respektive intervjutillfälle var också 
den av oss som transkriberade vederbörande intervju. Totalt genererade våra transkriberade 
intervjuer ett omfång på cirka 40 sidor. Intervjuerna tog mellan två till fem timmar att 
transkribera vardera, beroende på hur mycket varje respondent sa under intervjutillfället. 
Genom att plocka ut svar från varje respondent och placera dem under respektive område i vår 
intervjumall, fick vi en tydlig bild av likheter och skillnader i deras svar. Transkriberingen 
gav oss även möjlighet att reflektera över svar vi inte uppmärksammat tydligt under själva 
intervjugenomförandet. Om vi inte hade spelat in intervjuerna skulle vi med all sannolikhet 
förmodligen ha missat att reflektera över denna information. Bryman och Bell (2003) menar 
att transkribera en inspelad intervju medför en hel del fördelar för författaren. Det kan vara 
svårt att komma ihåg exakt vad som sades under intervjun och hur det sades. Dessutom får 
författaren ett underlag som kan vara av stor betydelse om någon ifrågasätter intervjuns 
trovärdighet. Eftersom kvalitativa författare lägger stor betoning på just analysen av vad som 
sägs, kan mer information erhållas om författaren kan koncentrera sig på att lyssna på vad 
som sägs och inte vara upptagen med att föra egna anteckningar. Nackdelar med att spela in 
intervjuer är att respondenter kan uppleva en ökad hotbild, bli mer nervösa samt tänka till en 
extra gång innan de besvarar en fråga, därmed riskerar författare att informationen blir en 
förskönad bild av verkligheten. (Bryman och Bell, 2003) Vi upplevde det däremot inte som 
att någon av våra respondenter skulle ha blivit påverkat av detta utan att alla var öppna och 
ärliga med sina svar.   
 
Genom att lyssna på hur vi själva genomförde intervjun lärde vi oss även vad vi var tvungen 
att förändra till nästkommande intervju. Främst under den första intervjun märkte vi att vi gav 
upp för lätt när respondenten gett oss ett svar, och vi gick snabbt över till nästa fråga. 
Eftersom vi lyssnade på intervjun direkt efter intervjutillfället, kunde vi snabbt förändra detta 
beteende och gräva djupare i våra respondenters svar, genom att be dem utveckla sina svar 
mer.  
 
När vi hade transkriberat alla intervjuer skickade vi respektive information till berörd 
respondent, som fick möjlighet att tycka till om informationen. Samtliga av våra respondenter 
godkände materialet och vi behövde inte ändra någonting i vårt ursprungliga transkriberade 
material.  

4.7 Access  
När vi hade valt ut vilka företag som skulle komma att ingå i vår studie, tog vi kontakt med 
respektive chef för att få hjälp med att hitta lämpliga respondenter. Eftersom respektive chef 
visste vilka respondenter som slutligen kom att delta i vår studie, ser vi att själva 
anonymiteten inom respektive företag försämrades en aning. Att föra ett samtal om 
förväntningar, missnöje och andra delar kopplat till vår studie kan ses som ett känsligt ämne 
att prata med andra om, kanske även känsligt att prata med respektive chef om. Medarbetarna 
visste att respektive chef hade kunskap om vilka som deltog i studien, och att avgöra vem som 
har sagt vad skulle förmodligen inte vara så svårt för respektive chef. Detta menar vi kan ha 
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påverkat vår tillgång på information samt vår studies resultat, då det finns risk för att någon 
respondent hållit inne med information de inte ville att andra skulle ha kunskap om. Detta i 
kombination med att vi spelade in alla intervjuer, kan ha påverkat respondenterna på så sätt att 
de tänkte efter mer innan de gav oss ett svar, så att de så att säga inte skulle berätta saker de 
ansåg vara alltför känsliga. Vi anser dock inte att risken för att detta ska ha hänt i vår studie är 
stor då relationen mellan arbetstagare och chef på de företag vi valt verkar vara rak och öppen 
med tanke på våra respondenters svar, och att det därför inte finns någon anledning för våra 
respondenter att undanhålla information.  
 
Vi upplever att vi fick uttömmande och bra svar från majoriteten av våra respondenter. Dock 
tror vi att på grund av avbrottet i Ekonomi D anställning, kan det ha varit svårt för honom att 
uttrycka vilka förväntningar han hade långt tid tillbaka. Här tror vi att det finns en risk att vi 
inte fick tillgång till all relevant information kopplat till vår studie. Detta resonemang bygger 
vi främst på den osäkerhet som fanns i Ekonomi D svar. Han hade svårt att definiera vilka 
förväntningar han haft och hur detta har förändrats. Med anledning av detta har vi valt att inte 
ta med information i vår empiri som vi under själva intervjugenomförandet upplevde var allt 
för osäkert. Detta styrks även av Ekonomi D då han själv sa att han faktiskt inte visste vad han 
skulle svara på vissa frågor, då han verkligen inte kunde ge sig till att minnas hur det faktiskt 
hade varit. 
 
För de respondenter som arbetat mer än ett år ser vi också en risk i att vi inte fick tillgång till 
all relevant information. Detta eftersom det kan vara svårt att beskriva känslor de hade för 
flera år sedan samt att hålla isär när i tid de kände på ett speciellt sätt. Risken finns att minnet 
inte räcker till att hålla isär dessa delar, vilket kan ha lett till att vi erhållit information om en 
fas som egentligen hör hemma på ett annat ställe. Vi anser dock att den tidsrymd vi valt ska 
vara tillräckligt nära i tiden för att våra respondenter ska komma ihåg största delarna av dessa 
händelser och även hur de upplevdes. Att sia om vilka förväntningar respondenterna tror sig 
inneha i framtiden är egentligen simpla antaganden och inget de egentligen är helt säkra på att 
de kommer att inneha när den tiden blir aktuell. Samtidigt är vi med denna studie inte ute efter 
en absolut sanning, utan snarare en förståelse för respondenternas förväntningar. Av detta 
menar vi att vår studie fortfarande är trovärdig i sin natur, eftersom den bild respondenterna 
beskriver är utifrån deras egna erfarenheter. Med det syfte och problemformulering vi haft i 
denna studie, menar vi på att det inte har varit av avgörande betydelse vilka respondenter vi 
intervjuat, huvudsakligen att de har befunnit sig i rätt fas sett till längden på anställningen. 
Vad vi tror kan ha kommit att påverka vår studie är att vissa respondenter befunnit sig relativt 
nära en annan fas än den de enligt oss befinner sig i. Det i sig kan ha kommit att påverka det 
resultat som av oss genererats.   

4.8 Empirisammanställning  
 
Vi valde att transkribera alla våra intervjuer direkt efter varje intervjutillfälle. Detta gjorde att 
vi under de sex dagar intervjuerna genomfördes på, även transkriberade intervjuerna under 
dessa dagar. När detta var klart påbörjade vi arbetet med att sätta ihop vår empiriska del. För 
att underlätta för läsaren delade vi in vår empiri i tre delar utifrån våra valda tidsintervaller; 
Fas I; Anställningens början och första år; Fas II; Anställningens andra och tredje år och 
slutligen Fas III; Anställningens fjärde och femte år. I varje del behandlades följande teman;  
 

• Kommunikationen innan anställningens början 
• Förändringsprocessen; Då, nu och i framtiden 
• Missnöje under anställningen 
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• Prioriteringar i anställningen 
• Förtroende för arbetsgivaren 

 
Vi valde att sätta samman medarbetare från Konsultföretaget och Ekonomiföretaget som hade 
varit anställd under samma tidsintervall för att på så sätt underlätta för läsaren att följa 
medarbetarna från de olika företagen utveckling av det psykologiska kontraktet. 

4.9 Analys  
 
Vi valde att bygga upp vår analys efter vår teori, det vill säga enligt följande huvudsakliga 
teoretiska områden: 

 
Figur 6; Struktur på analys 
 
I avsnittet Det psykologiska kontraktet över tid har vi bland annat valt att använda information 
som genererats från de två första avsnitten för att tydliggöra hur vårt valda fenomen ter sig 
över tid i de två företagen. Information vi använt är främst kopplat till vad som kommit fram i 
den empiriska delen. Detta har vi valt att göra för att underlätta för läsaren att förstå vårt 
resonemang och vår analys kopplat till tid, eftersom tid är en av två huvudsakliga 
komponenter vår studie bygger på. I det sista avsnittet Det psykologiska kontraktet i olika 
företag har vi också valt att använda information från de två första avsnitten, främst 
information som går att koppla till den teoretiska delen. Även detta har vi gjort för att 
underlätta för läsaren att se tydliga kopplingar till den andra huvudsakliga komponenten vår 
studies syfte och frågeställning bygger på, nämligen likheter och skillnader mellan olika 
företag med olika organisationsstruktur.  
 
Hela analysen är uppbyggd från vår empiri, vilket innebär att vi först redogör över den 
väsentligaste information som genererats från vår empiri. Detta kopplar vi sedan till vår 
teoretiska referensram, och slutligen följer en diskussion där vi kopplar samman dessa två 
delar. Vi har i analysen valt att använda oss av figurer och tabeller för att underlätta för 
läsaren att följa med i vårt resonemang, och se skillnader mellan olika respondenter. 

4.10 Reflektioner över datainsamlingen  
Vi är medvetna om aspekter i vår datainsamling som skulle kunna ses som störande moment 
och som kan ha kommit att påverka vår studie och de resultat som genererats En svaghet, men 
samtidigt en styrka i vår studie är just det faktum att vi intervjuat olika respondenter med 
olika lång anställningstid. Den jämförelse vi gjort, både vad gäller tid och företag, har alltså 
bestått av att vi jämfört olika respondenters psykologiska kontrakt och sedan dragit slutsatser 
utifrån detta. Vi har tidigare visat på det psykologiska kontraktets subjektiva karaktär, och att 
därefter göra en studie vars resultat bygger på en generalisering kan därmed vara svårt och 
inte trovärdigt. Som vi tidigare nämnt kan det vara svårt att förklara hur ett fenomen som 
inträffade långt tillbaka i tiden uppfattas. Vi anser dock att den tidsperiod vi valt ska vara 
tillräckligt kort för att våra respondenter inte ska ha några problem att besvara våra frågor. 
Vårt valda fenomen, det psykologiska kontraktet, kan även vara ett känsligt ämne att prata 
om. Av detta finns det risk att tro att vissa respondenter gett oss en förskönad bild av 
verkligheten. De respondenter vi haft har dock av oss uppfattats som väldigt öppna och ärliga 
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vilket medfört att vi anser att de gett oss användbar och uppriktig information. Det finns olika 
sätt att bedöma kvaliteten av den information som genereras från olika respondenter. 
Alvesson och Sköldberg (1994) visar i huvudsak på två faktorer de benämner avstånd och 
beroende samt tendenskritik. Avstånd och beroende har att göra med den lucka i tid som 
existerar mellan en händelse och tillfället när respondenter ska förklara denna händelse. 
Generellt innebär en större lucka en större risk för förvrängd bild av verkligheten, och ju 
längre tid som gått mellan dessa händelser resulterar i en allt mer otillförlitlig källa. Den andra 
faktorn, tendenskritik, har att göra med i vilken utsträckning respondenten medvetet eller 
omedvetet delger en förskönad bild av verkligheten. Att bedöma detta kan för en författare 
vara svårt. Vad som kan indikera att en respondent ger felaktig information kan kopplas till 
hans eller hennes bakomliggande situation. (Alvesson och Sköldberg, 1994)  
 
Många av våra respondenter visste vilka andra medarbetare som skulle delta i vår studie. 
Eftersom vi genomförde intervjuerna under olika dagar, finns det en risk för att 
respondenterna diskuterat frågor och svar med varandra och på så sätt påverkat de svar vi 
slutligen fick. En annan variabel som kan vara av betydelse i det här sammanhanget är 
beroendekriteriet. Det som syftas på här är i vilken utsträckning olika respondenter kan ha 
kommit att påverka varandras berättelser i en intervjusituation. (Alvesson och Sköldberg, 
1994) Vi anser dock att det psykologiska kontraktet är ett personligt ämne där händelser och 
upplevelser inte går att ”kopiera” från andra, och vi ser inte att våra respondenter skulle ha 
haft någon anledning eller tid till att diskutera intervjuerna mellan varandra.   
 
Slutligen går det att diskutera kring hur anonyma respondenterna egentligen är i denna studie. 
Genom att varken använda företagsnamn eller respondenternas egna namn menar vi på att 
anonymiteten är relativt hög i vår uppsats. Det går dock att ifrågasätta hur anonymiteten 
påverkas av beskrivningar kring företaget och dess verksamhet. Vi anser dock att denna 
information är ganska begränsad och vi har endast gett en ytlig beskrivning kring båda 
företagens verksamheter, som skulle kunna passa in på även andra företag. Att låta samtliga 
respondenter förbli anonyma i denna studie bygger främst på vårt etiska övervägande som 
handlar om att vi inte vill hänga ut enskilda respondenter i och med att publicera deras namn. 
Då detta inte heller är av avgörande betydelse för vår studie, valde vi att anonymisera både 
respondenter och företagsnamn.  
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5. En resa genom förväntningarnas rike 
 
I det här kapitlet redogör vi för vår empiriska studies resultat. Kapitlet är indelat i tre delar. I 
första delen återfinner läsaren våra respondenters svar som befinner sig i Fas I. i den andra 
delen av vår empiri redogör vi för den information som genererats från de respondenter som i 
dagsläget befinner sig i Fas II, och i sista delen återfinner läsaren de respondenter som 
befinner sig i Fas III.  
 

 
 
 

5.1 Fas I; Anställningens början och första år 
 

5.1.1 Kommunikationen innan anställningens början 
 
Konsult A 
Den bild Konsult A hade av företaget innan anställningens början grundade sig till stor del på 
en kompis som arbetat där länge. Hög variation av uppdrag och kunder, bra personalpolitik 
och deras goda rykte var de främsta orsakerna till den bilden han fått av företaget. Detta var 
också något han värderade högt vid val av arbetsplats. Konsult A menar att: 
 

”De verkade ta hand om personalen” 
 
Konsult B 
Konsult B hade också en bild av företaget som grundat sig på vad kompisar sagt och att 
Konsultföretaget hade ett bra rykte som arbetsgivare. Konsult B nämner även att en av 
anledningarna till att han sökte sig till Konsultföretaget var att han ville hamna på ett stort 
företag samtidigt som han har familj och inte ville lämna Umeå.  
 

”Detta för att man inte skulle bli tvungen att axla för mycket ansvar i början. Det skulle 
kännas skönt tyckte jag. Man kanske intalar sig att det är så, men en stor arbetsgivare 
känns som att de påverkas mindre om det blir förändringar i konjunkturen och så vidare, 
medan ett litet företag står och faller i och med om ett jobb försvinner.” 

 
Konsult B tyckte också att det verkade som att det gavs tid på Konsultföretaget som 
gröngöling att lära sig det som behövdes och inte kastades direkt ut i verkligheten. Målet med 
sin anställning tycker han är att ha ett arbete han trivs med och tycker det är roligt att gå till 
varje morgon. Konsult B säger sig inte ha något särskilt karriärsmål men att det kanske ändras 
om han får lite mer erfarenhet. 
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”Jag tror att man mognar hela tiden som person och förändras. Just nu är mitt mål att 
känna att jag blir bra på någonting.” 

 
Ekonomi A 
Ekonomi A visste att Ekonomiföretaget var ett stort internationellt företag och att det var 
ganska konkurrensdrivet och att det gällde att prestera där, vilket han tilltalades av. Ekonomi 
A tror inte heller att han hade blivit uppmärksammad på den tjänsten om inte kompisar tipsat 
om den.  
 
Ekonomi B 
Ekonomi B visste inte så mycket innan hon fick tjänsten eftersom hon fått tjänsten via 
studentpoolen på Umeå Universitet och inte visste vilket företag hon sökt till. Det enda 
Ekonomi B visste innan anställningsintervjun var att det var ett internationellt företag vilket 
passade henne bra eftersom hon studerat på internationella ekonomprogrammet. På 
anställningsintervjun fick Ekonomi B veta mer om Ekonomiföretaget och vad som krävdes för 
att arbeta där. 

5.1.2 Förändringsprocess – Då, nu och i framtiden 
 
Konsult A 
Konsult A förväntade sig hög variation på arbetsuppgifter, bra stämning i personalen och bra 
personalpolitik när han först började på Konsultföretaget. Konsult A menar också att det var 
en ny erfarenhet att arbeta som konsult, och i början av anställningen tog det ett par månader 
innan han riktigt förstod vad det var han skulle arbeta med. Han hade förväntat sig att komma 
in i arbetsuppgifter tidigare än det blev.  
 

”Jag var väl lite av en pionjär inom det området här och det var väl inte alldeles 
självklart för dem hur jag skulle jobba… Det var något som växte fram men man 
hinner ju ändå tänka att jaha ska jag sitta här och rulla tummarna?” 

 
Konsult A förstod via dialog med sin vän som arbetade på Konsultföretaget att ingen 
förväntade sig att han skulle dra in några pengar de första månaderna och blev lugnad av det. 
Den skillnad konsult A upplevde med de förväntningar som byggts upp var att han hade 
förväntat sig att få arbeta ute hos kunder men fick istället arbeta mer internt på kontoret 
istället.  
 

”Det var ju inte som jag tänkt mig men det blir ju sällan så. Jag skulle bli skidlärare och 
resa runt jorden det slutar med att jag är projektledare och verksamhetskonsult och det 
är ju lite olikt.” 

 
Konsult A anser att dialogen mellan sig, sin chef och ledningsgrupp är öppen, rak och bra där 
företaget för en dialog om vad han vill göra och arbeta med. Konsult A anser sig vara 
självgående när det gäller hans egna förväntningar. Konsult A tror sig kunna förvänta sig 
precis vad han själv vill i framtiden. 
 

”Det är upp till mig vad jag vill göra, hur mycket jag vill jobba, hur intensivt och med 
vilka saker och så vidare, jag tror att det är väldigt fritt.” 

 
Konsult A tycker sig ha bra inflytande i sina arbetsuppgifter och tror att framtiden också 
kommer att föra med sig vidareutbildning inom några områden och känner sig mer och mer 
etablerad och trygg med sina arbetsuppgifter och företaget.  
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Konsult B 
Konsult B trodde att det skulle bli mer arbete än vad det blev då han började arbeta på 
Konsultföretaget. Vissa veckor har Konsult B inte haft så mycket att göra, vilket han upplever 
som jobbigt. Under dessa perioder har han mest fått suttit och läst och uppdatera sig om vad 
som är nytt. Däremot säger Konsult B att det är fullt upp andra veckor istället. Konsult B 
menar också att det inte är någon som säger åt han vad som ska göras hela tiden utan att det är 
mycket eget ansvar att se till att det som ska bli gjort också blir gjort. Konsult B säger sig inte 
ha så stora förväntningar på företaget utan att det snarare är så att han istället ställer krav på 
sig själv. Konsult B anser att Konsultföretaget är en arbetsplats där alla stödjer varandra och 
då någon behöver hjälp så ges det också det till personen i fråga vid förfrågan, men han anser 
att det hade varit skönt om det hade varit mer styrning vid början av sin anställning.  
 

”Är det något som skiter sig kan man ju alltid fråga andra om hjälp och så. Man behöver 
aldrig känna sig ensam i sitt uppdrag.” 

 
Konsult B anser att Konsultföretaget har levt upp till de förväntningar han har haft men 
poängterar också att han inte heller har ställt några krav på Konsultföretaget. Eftersom 
Konsult B enbart arbetar halvtid så har han aldrig känt någon press från folk att arbeta övertid. 
Idag känner Konsult B inte samma press att leverera som han gjorde i början. Eftersom 
Konsult B har höga krav på sig själv så förväntar han sig också att Konsultföretaget kommer 
att ställa högre krav på honom.  
 

”Jag känner inte att jag har bevisat något under min tid här och med det jag gjort.  I och 
med att jag arbetat halvtid har jag inte utvecklats. Nu ska jag börja med utveckling och 
det känns lite jobbigt om jag tänker på den biten, för då måste jag ju lära mig någonting 
nytt. Jag hade förväntat mig att jag skulle kunna mer efter att arbetat ett år.” 

 
Konsult B anser att det roliga med att vara konsult är att han hamnar på nya ställen hela tiden 
och det aldrig blir någon slentrian. Om ett uppdrag känns tråkigt eller jobbigt går det alltid att 
byta uppdrag då den möjligheten till byte alltid finns. Kommunikationen mellan Konsult B 
och ledning fungerar bra. Mål sätts upp tillsammans och utvärderas efter ett tag. Konsult B 
kommenterar personalutvecklingen på följande vis: 
 

”Det känns verkligen stimulerande för här är det ju också chefernas intresse att konsulter 
utvecklas, de kan de ju sälja in oss till kunder för. Detta är helt annorlunda jämfört med 
tidigare jobb jag haft på andra företag, för här är chefer helt beroende av att konsulterna 
utvecklas. Där känner jag att det är som skönt att chefer är intresserade av att man får 
vidareutveckling.” 

 
Ekonomi A 
Ekonomi A anser att det har hänt mycket mer i företaget än Ekonomi A trodde att det skulle 
göra. Det har blivit mycket förflyttningar och folk har bytt avdelningar. Ekonomi A har varit 
kvar på samma position som då hon började och tycker att det är kul att det händer mycket 
eftersom hon då får större ansvar. Ekonomi A anser dock att det var lite oroligheter i början 
när han var nyanställd. Samtidigt som hon skulle lära sig sina arbetsuppgifter så försvann de 
personer som skulle lära upp henne till andra avdelningar eller företag. Detta anser Ekonomi 
A har varit en extra arbetsbelastning, men att det börjar bli bra igen nu. Ekonomi A anser sig 
inte vara någon karriärmänniska utan tycker att det viktigaste är att hon trivs bra på 
arbetsplatsen. Hon anser att det är bra sammanhållning på Ekonomiföretaget. Eftersom 
Ekonomi A anställdes från Studentpoolen så hade hon inte så höga förväntningar vad gäller 
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lön och förmåner och såg det som att hon måste arbeta sig upp. Ekonomi A vill kunna växa 
internationellt och anser att det finns goda möjligheter till det på Ekonomiföretaget. Ekonomi 
A anser att det finns stora utvecklingsmöjligheter på Ekonomiföretaget på grund av att det 
internrekryteras mycket och många går mellan de olika avdelningarna på företaget. De 
förväntningar Ekonomi A tycker har överträffats är förmåner så som träningsbidrag och fika 
vid möten med mera. Detta tycker Ekonomi A är bra och att det ökar sammanhållningen i 
företaget. Ekonomi A anser att detta gör att hon blir mer positiv och berättar positiva saker för 
andra också om företaget.   
 
Ekonomi A tror att hennes förväntningar kommer att bli annorlunda i framtiden angående lön 
och förmåner vid eventuell heltidsanställning. Ekonomi A hade större förväntningar på lön 
innan anställningens början. Ekonomi A hoppas att arbetsklimatet kommer att vara lika bra 
som det är nu vilket hon anser har överträffat förväntningarna. Vidare så vill Ekonomi A 
kunna fortsätta att utvecklas, gå vidare och prova på hur det är att arbeta utomlands inom 
Ekonomiföretaget. Ekonomi A tror också att sammanhållning och ett bra arbetsklimat 
kommer att vara viktigt i framtiden.   
 
Ekonomi B 
Ekonomi B menar att han inte hade så stora förväntningar i början av anställningen, utan 
tyckte mest att det skulle bli spännande att arbeta inom en internationell miljö. Ekonomi B 
säger sig också inte ha något emot att arbeta utomlands inom företaget ett tag och tror att 
Ekonomiföretaget kan erbjuda bra möjligheter till detta. Ekonomi B tror att det finns stor 
chans att kunna gå vidare inom Ekonomiföretaget på grund av att det sker väldigt mycket 
intern rekrytering. Ekonomi B tycker sig inte ha haft några speciella förväntningar på 
företaget men säger sig heller inte ha något att jämföra med, eftersom det var hans första 
arbete, så han var nöjd med att bara få tjänsten. Ekonomi B vill dock kunna få mer 
ansvarsområden och utmaningar i framtiden. Ekonomi B förväntar sig i framtiden att 
Ekonomiföretaget ger möjligheter till att kunna utvecklas. Ekonomi B har regelbundna samtal 
med sin chef där de går igenom saker som han skulle vilja göra och tycker det är bra. Om 
Ekonomi B inte skulle ges dessa möjligheter är det möjligt att han söker sig någon 
annanstans.     
 

5.1.3 Missnöje under anställningen 
 
Konsult A 
Konsult A anser sig inte ha varit missnöjd med någon situation på Konsultföretagen.  
 
Konsult B 
Konsult B är fortfarande väldigt nöjd med sitt jobb och ser den här perioden i början som en 
smekmånadsfas. 
 

”Inget har alls hunnit satts på prov så därför kan jag inte säga att det skett något 
misslyckanden.” 

 
Konsult B tycker dock att det märks på en del som har arbetat på Konsultföretaget, att de 
kanske ställer högre krav på sin arbetsgivare och att de vid ett nej blir mer besvikna. Detta tror 
dock Konsult B kan förändras med tiden då han varit anställd längre och tror sig kanske då 
kunna bli mer irriterad på saker och ting.  
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Ekonomi A 
Ekonomi A kände sig lite utanför arbetsgruppen i början av sin tid på Ekonomiföretaget då 
hon inte fick närvara på möten rörande företaget som resten var på.  
 

”Det kändes ju lite sådär men nu är det bättre.” 
 
Just nu är Ekonomi A inte missnöjd med någonting i rörande sin arbetssituation. Ekonomi A 
anser sig få vara med och lära sig och utvecklas. Däremot säger hon sig vara så ny på 
arbetsplatsen att tid inte funnits till att kolla upp träningsbidrag och sådana saker och att det 
skulle kunna vara något som kan leda till missnöje.   
 
Ekonomi B 
Ekonomi B kände sig lite missnöjd i början av sin anställning eftersom han blivit lovad en fast 
tjänst men att det inte blev av till en början på grund av att de skar ner på en viss avdelning 
och var tvungen att ta in en annan person på hans plats. Ekonomi B tyckte att det var tråkigt, 
förklarade det för sin arbetsgivare men det fanns inte så mycket som kunde göras åt saken just 
då.  
 

5.1.4 Prioriteringar i en anställning 
 
Konsult A 
De prioriteringar Konsult A främst har är att Konsultföretaget är lokalt och tycker det är 
väldigt skönt att få tid över till annat än bara arbete. Konsult A prioriterar sin familj, sin fritid 
och sina vänner väldigt högt. I framtiden tror han att dessa prioriteringar kommer att finnas 
kvar. Konsult A anser att en arbetsplats blir till vad en person gör den till och att det beror på 
hur målinriktad, driven eller fokuserad personen är men anser att det finns bra 
förutsättningarna på Konsultföretaget för allt detta.  
 
Konsult B 
Konsult B anser att om helheten är bra så är han nöjd. Han anser att det är många bitar som 
spelar in och tänker inte på något specifikt.  
 

”Jag mår bra och trivs att gå till jobbet och jag tycker det är roligt. Jag har bra 
arbetskollegor också, det tycker jag är viktigt. Den sociala biten ska man verkligen inte 
se bort ifrån även om man arbetar ganska mycket själv så betyder det mycket att ha bra 
människor omkring sig.” 

 
 Konsult B anser att den sociala biten betyder mycket och det var också viktigt för han i 
början av anställningen precis som att det var ett stort företag.  
 

”Jag har alltid stöd i ryggen om något skulle skita sig. Det känns tryggare att ha flera 
som stödjer en i organisationen.” 

 
Konsult B tror också att tryggheten och att folk står bakom en kommer att vara viktigt i 
framtiden också samtidigt som han vill fortsätta att utvecklas.  
 
Ekonomi A 
Ekonomi A anser att arbetsklimat och sammanhållning är högt upp på prioriteringslistan och 
hon tror att det också kommer att vara så i framtiden. Ekonomi A anser att trivsel är viktigare 
än lön.  

 51   



En resa genom förväntningarnas rike 

  
Ekonomi B 
Ekonomi B anser att lön och anställningstrygghet är två prioriteringar som är väldigt viktiga. I 
början trodde han att han varit mer styrd av lön än nu men att det finns mycket annat också 
som väger in. Ekonomi B tror att idag skulle bilden av företaget och stämningen där väga mer 
än lönen än vad det gjorde förut. Ekonomi B tror att detta kan ha att göra med att 
arbetslivserfarenhet och att jobbet på Ekonomiföretaget är hans första jobb efter studierna.  
 

5.1.5 Förtroende för arbetsgivaren 
 
Konsult A 
Konsult A anser sig ha förtroende för sin arbetsgivare där dialogen dem emellan enligt honom 
är öppen och ärlig. Konsult A gillar att köra med raka kort och upplever att Konsultföretaget 
bara har goda intentioner utan baktankar. Konsult A tyckte att hjärnan spökade de första 
månaderna då han inte visste vad han skulle göra men känner nu fullt förtroende.  
 
Konsult B 
Konsult B tycker sig ha förtroende för sin arbetsgivare. En orsak till detta är att 
Konsultföretaget vid sämre tiden ordnar andra lösningar än att avskeda någon för att på så sätt 
gå runt problemet och behålla så många anställda som det går.  
 

”Det känns bra och tryggt, och ur det perspektivet har jag bra förtroende för 
arbetsgivaren.” 

 
Konsult B anser dock också att han inte riktigt hunnit bli testad och att det fortfarande är lite 
smekmånad över det hela.  
 
Ekonomi A 
Ekonomi A anser att det är lite svårt att kunna känna sig helt säker på att få vara kvar på 
Ekonomiföretaget då hon bara är vikarie. Ekonomi A tycker att man ska kunna lite på dem 
men har svårt för det på grund av branschen och att det är mycket inom finansiering som 
påverkar företaget och vad de gör med sina anställda. Osäkerheten hon kände i början av sin 
tid på Ekonomiföretaget tror hon påverkade arbetet och att det var jobbigt. Ekonomi A anser 
nu dock att hon känner sig mer säker och har större förtroende för Ekonomiföretaget än vad 
hon hade i början.  
 
Ekonomi B 
Ekonomi B anser sig ha förtroende för sin arbetsgivare men anser att det är bättre nu då han 
har fast anställning än vad det var som vikarie i början av sin anställningstid.  
 

5.2 Fas II; Anställningens andra och tredje år  

5.2.1 Kommunikationen innan anställningens början 
 
Konsult C 
När Konsult C gick ut från universitetet så fanns det ytterst få jobb inom IT branschen att 
tillgå i Umeå. På den tiden hade Konsultföretaget ett annat känt företagsnamn, och för henne 
var drömmen att få jobb på detta kända företag efter studier, men så blev inte fallet. Av den 
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anledningen hamnade C i Stockholm ett tag, men fick efter en tid tips om jobb på 
Konsultföretaget från vänner som arbetade där. Konsult C mål med att söka just detta arbeta 
var att få möjlighet till utveckling och utfå djupare kunskaper om det IT-system hon arbetat 
med tidigare.  
 

”Men jag hade inte så tydlig bild av företaget innan. Jag gick mest på mitt eget mål att 
jag ville jobba med just det här systemet. Men när jag sökte detta jobb så visste jag inte 
att jag skulle hamna på samma uppdrag igen. Jag ville egentligen hamna på något nytt 
och det var ju därför jag bytte jobb också” 

 
Konsult C bild de nya arbetsuppgifterna på  Konsultföretaget var att det skulle vara nya 
uppdrag och nya människor att arbeta med.  
 
Konsult D 
Konsult D hade en vän som rekommenderade henne för arbete på Konsultföretaget. En 
intervju med företaget senare så var hon anställd. Bilden Konsult D hade om Konsultföretaget 
innan hon blev anställd var att företaget var ett av de största konsultföretagen i Umeå och att 
det var svårt att komma in om man var nyutexaminerad. Att det istället krävdes viss mån av 
erfarenhet för att få en chans. Så bilden hon fick från sin vän var att det var ett stort och 
avancerat företag inom branschen. 
 

”Hon sa också att för det första så trivdes hon jättebra, väldigt trevligt folk och socialt 
ett väldigt bra företag. Att det är lite avslappnat där man inte går omkring i kostym och 
dräkt utan man kan ha t-shirt och gympaskor på sig, det är ingen som bryr sig. Det är 
avslappnad miljö också, så det kändes väl som att det passade mig ganska bra.” 

 
Ekonomi C 
Ekonomi C började arbeta på ett företag som i just det skedet blev uppköpta av 
Ekonomiföretaget. Han fick arbete via Manpower och eftersom han inte visste vilket jobb han 
sökt så visste han inte så mycket om Ekonomiföretaget. Den bild han hade var en bild av 
företaget som blev uppköpt. När Ekonomi C började på Ekonomiföretaget stämde bilden inte 
överens med den bild han hade fått av det uppköpta företaget.  
 

”Så när jag kom hit till Ekonomiföretaget så var det ju annorlunda. Det var mycket folk 
som var borta och det var ett väldigt annorlunda arbetssätt. Den bild jag hade fått var att 
vi skulle bli större och större. Men Ekonomiföretaget är en stor koloss, man är mindre 
öppen för förändringar. Eller man är egentligen mindre flexibel. Det var också lite 
hårdare, lite företaget kör sitt race…Inte lika tillmötesgående som det kanske var 
tidigare. För då var det egentligen vänner och bekanta som jobbade tillsammans.” 

 
Bilden Ekonomi C hade om Ekonomiföretaget hade han fått genom media, och han hade även 
en uppfattning om den typen av företag som i grunden var ett specifikt utländskt bolag.  
 
Ekonomi D 
Ekonomi D fick veta lite om Ekonomiföretaget av en vän som arbetade där. Det som då 
kommunicerades var vad företaget arbetade med och hur de arbetade. Hur det var att arbeta på 
just Ekonomiföretaget var aldrig något som diskuterades.   
 

5.2.2 Förändringsprocess – Då, nu och framtiden? 
Konsult C 
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Konsult C menar att skillnaden mellan att vara konsult i Stockholm och i Umeå är påtaglig, 
men på ett positivt sätt. Hon trodde inte att det skulle vara en så extremt stor skillnad, såsom 
att i Stockholm arbetar man alltid i kostym och arbetar 20 timmar per dag, medan Umeå 
konsulter går i Foppatofflor och fleecejacka. Konsult C menar vidare på att hon haft en viss 
bild av vad ett konsultföretag är, och denna var stockholmsbilden.  
 

”Något som har varit över förväntan är just människorna på arbetsplatsen, och 
stämningen som vi har här. Det är så avslappnat och inte samma press som i Stockholm. 
Det är inte det här galna konsultlivet, att man ska jobba så mycket övertid och man ska 
kunna ringa en mitt i natten så ska man hoppa upp” 

 
De arbetsuppgifter Konsult C arbetade med under sitt första år var oförändliga, vilket inte var 
vad hon hade förväntat sig. Förväntningen var snarare att nya uppdrag skulle erbjudas, och 
Konsult C trodde att hon efter så här lång tid skulle ha hunnit arbeta med många olika projekt 
och lärt sig IT-systemet på ett helt annat sätt. Konsult C hade alltså förväntat sig att hon skulle 
ha fått stått under nya utmaningar under denna tid, men detta inträffade inte.  
 

”Man märker ju det, man måste ta för sig mycket mer. Om jag vill gå en utbildning så 
måste jag ta för mig och säga till, det är ingen som bara kommer och erbjuder mig 
utbildningar. Det var nog också något som jag inte riktigt förstod när jag började här i 
början. Som konsult sköter du din utveckling ganska mycket själv. Det var, inte en 
besvikelse, men något jag ändrade uppfattning om.” 

 
Förväntningarna Konsult C har idag är en mix av skräck och förtjusning av att få sätta sig in i 
nya uppdrag och att utmanas lite mer. Det känns som att arbetet som konsult börjar först nu. 
Konsult C tycker nu att de förväntningarna hon har på företaget är lite upp till bevis. Konsult 
C menar att under sitt först år visade hon vad hon kunde och vilka mål hon hade. Det hon 
förväntar sig nu är att företaget ska sälja in henne på uppdrag i linje med hennes uttalade mål. 
Det Konsult C förväntar sig av Konsultföretaget i framtiden är att de ska arbeta för hennes 
mål och sälja in henne på uppdrag som är utvecklande för henne.   
 
Konsult D 
När Konsult D påbörjade sin nya anställning på Konsultföretaget fortsatte hon med samma 
uppdrag hon hade på sin tidigare arbetsplats. Av den anledningen hade hon inga speciella 
förväntningar på sina arbetsuppgifter, eftersom hon visste att hon skulle sitta med samma 
uppdrag och egentligen enbart byta arbetsgivare. Det kändes lite kluvet att sitta med samma 
uppdrag trots skiftet av arbetsgivare, men det var något hon var förberedd på vid 
anställningens början. Bilden hennes vän hade målat upp för henne gällande den sociala biten 
stämde väl överens med den verklighet hon mötte.  
 

”I den här branschen så är det ju så att det kan vara perioder då man sitter och det inte 
finns något att göra men sen andra perioder kan vara kanske tredubbelt än vad man 
borde göra på en heltidsförfattning om man säger så. Jag visste vad jag gav mig in på.” 

 
De förväntningar Konsult D hade innan hon började på Konsultföretaget och det första år som 
anställd var att hon skulle bli tilldelat uppdrag. Om hon hade kompetens för ett visst uppdrag, 
så visste hon att hon skulle vara tvungen att ställa upp på det. Under det andra och tredje året 
kvarstod dessa förväntningar. Konsult D menar på att arbetet som konsult är ganska 
förutsägbart.   
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”Man kan inte förvänta sig av företaget att de ska fixa uppdrag åt en … Det man kan 
förvänta sig av företaget det är ju det att de ser till att man får den kompetensutveckling 
som krävs för att man ska kunna få andra uppdrag och hålla sig kvar inom ett uppdrag” 

 
De förväntningar Konsult D har idag är egentligen samma som tidigare. I framtiden tror 
Konsult D att hennes förväntningar kommer att skifta lite grann. Främst tror hon att hon kan 
förvänta sig ett tuffare arbetsklimat ju fler anställda det blir. Ju fler som anställs, desto fler 
ryker om det exempelvis blir lågkonjunktur. Dessutom tror Konsult D att det kommer bli 
svårare att lära känna de som arbetar på Konsultföretaget ju fler anställda det blir. Högre grad 
av otrygghet tror hon att framtiden kommer att medföra. Samtidigt tror Konsult D att så länge 
hon har uppdrag och drar in pengar till Konsultföretaget så tror hon inte att hon kommer bli 
uppsagd.  
 

”Den här branschen är ju lite hård på det sättet att man hela tiden måste se till att man 
har något att göra, annars kanske man inte är värd så himla mycket.” 

 
Ekonomi C 
För Ekonomi C var Ekonomiföretaget den första riktiga arbetsgivaren, vilket gjorde att han 
inte direkt hade några förväntningar i början av anställningen. Detta menar Ekonomi C bero 
på att det är svårt att veta vilka krav han kunde ställa vid sin första riktiga anställning. Dock 
fanns det en förväntning Ekonomi C hade, vilket var att om han arbetade på bra skulle hans 
vikariat leda till en fast anställning.  
 

”Det är lite så att när man kommer in på ett vikariat så ser man det som så att om jag 
gör ett bra jobb så kommer jag att bli anställd. Och så har det känts. Det tycker jag inte 
riktigt att de levt upp till, utan istället att de valt andra före mig. På det sättet så blev 
man ju besviken, men det blir man ju i sådana situationer.” 

 
Ekonomi C hade inga förväntningar på vilket arbetsklimat han skulle mötas av och vilka 
arbetskollegor han skulle arbeta med. Det han förväntade sig var att Ekonomiföretaget skulle 
ge honom de förutsättningar som behövs för att han skulle kunna göra ett bra jobb, 
exempelvis att alla system ska finnas i datorn när han kommer till arbetet i början av 
anställningen. Dessa förväntningar levde företaget inte riktigt upp till. Dessutom menar 
Ekonomi C på att han hade förväntat sig att Ekonomiföretaget skulle ta hand om nyanställda 
och ge dem den utbildning som behövs innan han går in i skarpt läge och ska börja göra 
något. Där finns det mer att arbeta på menar Ekonomi C.  
 

”Känslan av att kunna påverka kanske inte är så stor som man hade hoppats. Det var en 
känsla av att när man kommer in i en grupp så ska man kunna påverka saker mer och att 
ens åsikt ska betyda något. Det gör den ju här men organisationen upplevs ganska trög 
och fyrkantig ibland. Man får som vara med i sin grupp, men det känns svårare uppåt.” 

 
Under det första året som anställd på Ekonomiföretaget arbetade Ekonomi C efter tanken att 
om han arbetar hårt så kommer belöningen. Han menar vidare att han kanske förväntade sig 
att belöningen skulle komma tidigare än vad den gjorde, att det kanske tar längre än 6 
månader – 1 år. På Ekonomiföretaget finns det olika belöningssystem, bland annat där 
kollegor kan nominera varandra om de tycker att någon har gjort ett extra bra jobb. Ekonomi 
C anser att han till viss del har blivit uppmärksammad av sin chef också, men att det kanske 
krävs längre tid för att han ska kunna få vara med i de större projekten.  
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Förväntningarna Ekonomi C har idag på företaget är att om han fortsätter att göra ett bra jobb 
så kommer nya möjligheter att erbjudas. Han räknar med att han kommer att få vara med i 
större projekt och får större ansvar om han fortsätter att arbeta hårt.  
 

”Se till att jag inom en tid, om det nu är ett år eller fem år, har möjlighet att kunna ta 
över och göra min närmsta chefs jobb. Att man hela tiden får utbildning så att när chefen 
går vidare så kan man hela tiden ta ett steg upp. Jag tror att de kommer att leva upp till 
dessa förväntningar. Därför förväntar jag mig att jag blir tilldelande uppgifter som gör 
att jag skulle kunna komma vidare.” 

 
I framtiden förväntar sig Ekonomi C att Ekonomiföretaget kommer vara en arbetsplats som 
attraherar folk att söka sig dit. Han förväntar sig också att företaget fortsätter med att erbjuda 
små guldkorn i tillvaron, såsom exempelvis friskvårdsavtal, påskägg och julklappar. Vidare 
menar Ekonomi C att sådana små saker är med och bidrar till att han trivs så bra på 
Ekonomiföretaget. Om företaget börjar dra in på sådana privilegier är känsligt och det skulle 
nog bli mycket dåligt prat i korridorerna om det inträffade. Att arbetsgivaren gör lite extra för 
en är otroligt viktigt, även fast det inte är några stora saker för företaget så ger det ändå de 
anställda den uppmärksamhet de vill ha.  
 
Ekonomi D 
Ekonomi D fick arbete via Manpower och blev först uthyrd till Ekonomiföretaget. I detta 
skede var det svårt att få arbete och Ekonomi D var så nöjd att han hade fått arbete och hade 
därför inga direkta förväntningar eller krav på arbetsgivaren. Det som kommunicerades var att 
det var ett ungt företag med unga medarbetare, och utifrån detta lockade arbetet lite extra.  
 

”De förväntningar man hade i och med att det var ett ungt företag var att det skulle vara 
rätt så bra stämning och så att man skulle komma bra överens med dom man skulle jobba 
med. Och så blev det ganska snabbt. Det var som kompisnivå, och man kom bra överens 
med dom man jobbade med.” 

 
Efter det första anställningsåret insåg Ekonomi D att han inte ville sitta med de 
arbetsuppgifter han hade resten av hans liv. Han ansåg att hans tjänst hade sina begränsningar, 
att det bara fanns en nivå att uppnå. Efter ett tag upplevde han det som att hans avdelning 
endast gjorde en sak, vilket han inte var riktigt nöjd med. Ju längre tiden gick, ju tråkigare 
blev arbetsuppgifterna och Ekonomi D började fundera på att söka sig någon annanstans. 
Ekonomi D hade haft en förhoppning om att bi förflyttad till en annan avdelning, men det 
inträffade inte. Till slut ledde allt detta till att Ekonomi D lämnade Ekonomiföretaget. En tid 
efter det att Ekonomi D avslutade sin anställning på Ekonomiföretaget, blev han dock 
headhuntad tillbaka till Ekonomiföretaget. Nu sitter han på arbetsuppgifter med mer ansvar 
och har nu arbetsuppgifter som kräver det han själv vill prestera  
 

”Jag känner att jag får nu det jag saknade förut. Förr var jag som bara nöjd att jag hade 
fått in foten någonstans, det var ju som sagt dåligt med jobb då.” 

 

5.2.3 Missnöje under anställningen 
Konsult C 
Konsult C menar att det hon varit missnöjd med är att hon har suttit på samma uppdrag hela 
tiden under sin anställning, men menar samtidigt på att det är en anpassningsfråga.  
 
Konsult D 
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Konsult D har hittills inte upplevt något hon har varit det minsta missnöjd över vad hon kan 
komma ihåg.  
 

”Jag trivs så pass bra här på det här företaget så att jag känner att så länge och känner 
att man kliver upp på morgonen och är glad att gå till jobbet så är det ju extra positivt 
faktiskt… det uppdrag jag varit på sedan början är en lång historia och kommer att hålla 
på i en si så där fem, sex år till. Jag kan styra och ställa väldigt mycket själv hur jag kan 
ha det så det funkar bra” 

 
Ekonomi C 
Ekonomi C menar att den starka byråkrati som finns inom Ekonomiföretaget är något han är 
missnöjd över. Allt som sker, exempelvis förändringar av olika slag, tar väldigt lång tid att 
genomföra. Det är frustrerande när det tar veckor innan personalen får access till olika system 
om någon exempelvis har bytt arbetsgrupp och arbetsuppgifter. Byråkratins tecken menar 
Ekonomi C. Detta problem återkommer ständigt, oavsett hur länge någon har arbetat på 
företaget.  
 

”Man kommer med energi och ska få prova något nytt, och sen blir det liksom inget av det.” 
 
Ekonomi C hamnade i en konstig situation när hans vikariat skulle gå över till en fast 
anställning. I det skedet fick han inte veta vilken lön han skulle få förrän två veckor in på den 
fasta anställningen. Dessutom hade inte Human Resource avdelningen riktigt koll på vad han 
tjänade, och erbjöd honom därför en lägre lön än vad han haft tidigare.  
 

”Om jag är intresserad av tjänsten, så fortsätter jag att jobba under förhandlingarna. 
Det känns ju som att man ger företaget en fördel i och med att man jobbar på utan 
papper på att man är anställd. Då hamnar man ju i ett läge där eftersom man kan ju inte 
arbeta på det här sättet jättelänge för då är man ju som utan pengar”. 

 
Ekonomi D 
Ekonomi D har inte varit missnöjd med något sedan han kom tillbaka till Ekonomiföretaget 
efter sin första anställning. Anledningen till att han valde att sluta den första gången var dock 
att han var missnöjd med sina arbetsuppgifter. Detta hanterades inte på något speciellt sätt, 
men arbetsgivaren försökte erbjuda Ekonomi D en annan form av tjänst för att reparera 
skadan. Detta rann dock ut i sanden och ingenting hände. När Ekonomi D till slut valde att 
avsluta den första anställningen var arbetsmarknaden bättre än när han först blev anställd på 
Ekonomiföretaget, och det var då lättare för honom att få ett jobb någon annanstans vilket han 
även fick.  
 

5.2.4 Prioriteringar i en anställning 
Konsult C 
En prioritering Konsult C hade i början av sin anställning var arbetsuppgifterna, eftersom det 
också var därför hon bytte jobb. Framförallt är det dock arbetskamraterna som var av stor vikt 
för Konsult C.  
 

”Arbetskamrater var över förväntan. Det var jättebra och det är något jag värderar 
jättehögt. Arbetskamraterna är en stor anledning till varför jag är kvar. Även om det 
finns i bakhuvudet att man kanske skulle söka sig någon annan stans så är det väldigt 
mycket arbetskamraterna som gör att jag vill vara kvar.” 
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Idag har Konsult C samma prioriteringar som i början av anställningen, men de som gäller 
arbetsuppgifterna har hon lagt en aning på hyllan, eftersom hon just nu inte är så nöjd med 
dem, men vet att de kommer förändras inom en given tidsperiod. Vad som kommer prioriteras 
i framtiden beror på hur situationen är då, men Konsult C menar att det helt kommer bero på 
om hon väljer att stanna kvar på Konsultföretaget och hur de nya uppdragen kommer att 
uppfylla hennes förväntningar om utmaningar och utveckling inom hennes arbetsområde.  
 

”Det vart mer prioriteringar på arbetskamrater här, eftersom det var här jag såg 
skillnaden. Jaha, kan man ha det såhär bra. Då blir det ju mer prio, i Stockholm så var 
det ju mer arbetsuppgifterna. Att jag vill ha utvecklande arbetsuppgifter det var nummer 
ett. Det är det nu också men stämningen runt omkring har jag prioriterat mer och mer.” 

 
Konsult D 
För Konsult D har det sociala alltid varit prioritet ett på en arbetsplats. Just det jobb hon gör 
idag skulle hon kunna göra på vilket företag som helst, men då skulle hon vara tvungen att 
offra den bra stämningen som de har på Konsultföretaget, och det är hon inte villig att göra. 
Det Konsult D prioriterade allra först när hon kom till Konsultföretaget var helt enkelt att få 
ett jobb, men hon märkte tidigt att hon hade fått in en fullträff. Idag känner hon att det är 
roligare att arbeta än vad hon kände i början. I början är det ju alltid skakigt och man vet inte 
hur man ska bete sig. Lönen har alltid varit av sekundär betydelse. 
 

” Man blir inte lyckligare av pengar och det är faktiskt sant. Jag skulle kunna flytta till 
Stockholm och tjäna dubbelt så mycket i månaden men trivs man inte med det då är det 
inte värt någonting. Det har man erfarit genom åren att pengar spelar ingen roll då det 
kommer till kritan. Då vill man trivas och må bra då man är på jobbet.” 

 
Ekonomi C 
Det Ekonomi C prioriterade vid anställningens början var helt enkelt att få ha ett jobb. När 
han sedan började märkte han av det goda arbetsklimatet och det kom att inneha stor prioritet 
för Ekonomi C inledningsvis. För Ekonomi C har det alltid varit viktigt att man trivs med dem 
man har att göra med, oavsett om det gäller skola, arbete eller idrott. Dessa förväntningar har 
helt klart infriats, och Ekonomi C menar på att detta är styrkan med arbetsstyrkan på 
Ekonomiföretaget.  Idag prioriterar Ekonomi C att inneha ett större ansvar än vad han hade 
tidigare, och just nu är arbetsuppgifternas utformning det viktigaste för honom. Han vill få 
göra så mycket som möjligt på den position han är på nu, för att på så sätt vara så väl 
förberedd som möjligt om han kommer vidare någon annanstans. I framtiden är främst lönen 
viktig för Ekonomi C.  
 

”Om jag skulle ha samma arbetsuppgifter som jag har nu så skulle jag ta pengarna före 
relationer på arbetsplatsen exempelvis. Inget ont om mina arbetskamrater, men i och 
med att jag trivs så otroligt bra med mina arbetsuppgifter så skulle jag prioritera mina 
arbetsuppgifter. Men är det inte ett jobb där man känner att man utvecklas så kommer ju 
inte pengarna vara värt något ändå.” 

 
Ekonomi C trivs alltså bra med sina arbetsuppgifter och gillar att vara en del av ett företag där 
han känner att han har alla möjligheter. Kontor finns i hela världen och bara att möjligheten 
finns att kunna arbeta internationellt gör att det känns extra roligt att arbeta, och att han kan 
flytta runt i världen utan att behöva byta arbetsgivare. Att få arbeta utomlands var inga 
förväntningar han hade vid anställningens början, utan är snarare något som vuxit fram över 
tid.  
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”Det är något man ser mer och mer ju mer involverad man blir i företaget. Man förstår 
strukturen på ett helt annat sätt. Man engagerar sig otroligt mycket mer då man har varit 
här ett tag.” 

 
Ekonomi D 
Det Ekonomi D prioriterade när han först blev anställd var att helt enkelt få ett arbete. Han var 
då mest nöjd med att ha fått ett jobb, och brydde sig inte så mycket om utformningen av hans 
arbetsuppgifter. Idag ställer han högre krav på arbetsuppgifterna än tidigare, det är det som är 
av störst vikt. Ekonomi D menar vidare på att han idag prioriterar arbetsuppgifter han trivs 
med och som är utvecklande. I framtiden tror Ekonomi D att han kommer prioritera ledighet 
mer än vad han gör nu och att han kommer att bry sig än mer om lönen han har.  
 

5.2.5 Förtroende för arbetsgivaren 
Konsult C 
Konsult C känner att förtroendet är starkt mellan henne och hennes arbetsgivare, och att 
förtroende innebär att arbetsgivaren ska se till hennes bästa.  
 

”För mig är det viktigt att de jobbar för mig och de andras bästa. Om de vet vad jag har 
för mål så ska dom försöka uppfylla dom målen… Jag tycker mitt förtroende har 
förändrats under min tid här, både positivt och negativt.” 

 
Med detta menar Konsult C att trots att hennes arbetssituation inte varit som hon förväntat sig, 
så har hon tittat mycket på hur kollegor arbetar och vilka typer av uppdrag de fått. Detta har 
fått Konsult C att inse att trots att hon inte sitter på hennes drömuppdrag nu, ser hon att andra 
sitter på sina drömuppdrag och på så sätt är hennes bild av företaget att de försöker så gott de 
kan hitta de uppdrag till individuella konsulter som de vill ha så småningom.  
 

”Om företaget inte skulle jobba för att försöka uppfylla mina mål, så finns det definitivt i 
bilden att man kanske söker sig någon annan stans. Detta eftersom det ser ut som det gör 
nu i hela världen inom IT. Det är väldigt gott om jobb och jag har ju bott i Stockholm och 
kan tänka mig att flytta tillbaka. Men det är ju en helt annan marknad där så. Men det 
finns absolut i tanken, det gör det.” 

 
Konsult D 
Konsult D menar att det finns tydliga direktiv gällande lön och förmåner, och av den 
anledningen går hon inte omkring och förväntar sig mer än det. Fast det är klart, hoppas säger 
hon att hon ju alltid kan göra. Exempelvis så kan Konsult D en lång tid ha önskat en ny dator 
men inget händer. Plötsligt en dag så står det en splitter ny dator på hennes skrivbord. Då ser 
hon att det hon säger betyder något och att folk faktiskt lyssnar på en. Trots Konsult D haft 
olika chefer under sina år på Konsultföretaget så har hon alltid känt förtroende och trygghet 
med de olika cheferna. Förtroende för henne är att kunna lita på en annan människa, att känna 
sig trygg att anförtro sig till den personen samt att kunna prata om både personliga och 
jobbrelaterade saker utan att det kommer ut till resten av kontoret.  
 
Ekonomi C 
Ekonomi C menar att förtroende känner han för sin närmsta chef, men inte företaget som 
sådant. Eftersom Ekonomiföretaget är ett stort företag krävs det att personalen anpassar sig 
efter det, annars får de nog leta sig ett annat ställe att arbeta på.  
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”Men visst känner jag förtroende, de kommer ju inte köra något fult spel. Förtroende för 
mig är att man håller vad man lovar. Att man känner en trygghet, att om jag bara sköter 
mitt jobb så kommer dom inte att röra mig. Men så är det med företaget, vi har ju tagit 
upp många tjänster från Stockholm till exempel. Så man vet att tjänster kan flyttas 
härifrån och man kan bli tvungen att flytta för att få fortsätta jobba.” 

 
Ekonomi C menar att om de personer som jobbar på Ekonomiföretaget gillar förändringar så 
är Ekonomiföretaget ett roligt företag att arbeta på. För de som inte gillar förändringar kan det 
vara fruktansvärt att arbeta där och det kan nog snabbt upplevas som en bromskloss.  
 
Ekonomi D 
Ekonomi D känner att han har förtroende för sin arbetsgivare, och förtroende för honom är att 
det han blir lovad också inträffar. Därmed ska uppsatta mål fullföljas. Hans förtroende för 
arbetsgivaren har blivit starkare sedan förra gången han var anställd, eftersom företaget bättre 
lever upp till dessa kriterier nu än vad de gjorde tidigare. I framtiden förväntar sig Ekonomi D 
att Ekonomiföretaget ska tillgodose hans behov och målsättningar. Om han vill utvecklas ska 
företaget se till att han får den möjligheten. Detta är något han tror företaget kommer att 
kunna leva upp till också.  
 

5.3 Fas III; Anställningens fjärde och femte år 
 

5.3.1 Kommunikationen innan anställningens början 
Konsult E 
För Konsult E var det inte helt lätt att få jobb inom IT när han gick ut från universitetet. Det 
fanns få arbeten med anledning av IT bubblan som sprack just runt den tid då han var 
nyutexaminerad. Konsult E sökte sig till Konsultföretaget lite på måfå eftersom han alltid 
tyckt att det varit intressant att arbeta med olika saker, att få komma in som expert på olika 
saker i olika sammanhang. Hans bild av Konsultföretaget innan anställningen var att det var 
just detta han kunde förvänta sig av Konsultföretaget. Att som konsult kunna utvecklas genom 
att få arbeta med olika uppdrag och på olika arbetsplatser.  
 
Konsult F 
När Konsult F gick på universitetet och gjorde sin C- och D-uppsats gjorde hon sin studie på 
Konsultföretaget. Det var på så sätt hon fick sin första bild av företaget, genom att intervjua 
anställda. På så sätt fick hon en bra bild över hur de arbetade, vad de arbetade med och främst 
att det verkade vara duktiga och kunniga personer som arbetade där. Hennes bild var också att 
det var ett stort konsultföretag. När Konsult F var nyutexaminerad så fanns det få jobb på 
arbetsmarknaden inom IT. Via arbetsförmedlingen fick hon en praktikplats på 
Konsultföretaget och efter detta blev hon anställd. Hon hade egentligen inga speciella mål 
med att arbeta just på Konsultföretaget eftersom hon egentligen inte sökte sig dit själv, utan 
snarare blev tilldelad en praktikplats där.  
 
Ekonomi E 
Ekonomi E visste inte så mycket om Ekonomiföretaget innan anställningen började utan sökte 
vad som helst för hon ville mest bara bort från sin gamla arbetsplats och var glad över 
chansen att få prova något nytt. Ekonomi E hade inga särskild mål med att arbeta för 
Ekonomiföretaget utan hade egentligen bara tänkt jobba tills hennes respektive hade pluggat 
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klart för att sedan kunna plugga själv. Med tanke på små barn var det framförallt en trygghet 
men även den sociala biten som lockade för henne med anställningen.   
 
Ekonomi F 
Ekonomi F fick en bild av Ekonomiföretaget från kompisar som bara var positiv. Hans bild av 
Ekonomiföretaget var att det var mycket roligt som hände runt omkring själva arbetet och att 
de jobbade med det han läst en hel del om på sin utbildning. Ekonomi F såg på 
Ekonomiföretaget som ett stort världsomspännande företag där det fanns möjligheter att 
komma utomlands att arbeta och att det var mycket styrda processer.  
 

5.3.2 Förändringsprocess; Då, nu och i framtiden 
Konsult E 
Konsult E hade inte någon speciell bild av Konsultföretaget då han sökte jobb där, men visste 
däremot generellt hur det var att arbeta med IT-konsulting. De förväntningar han hade 
inledningsvis var det som kopplades till arbetsuppgifternas utformning. Konsult E anser själv 
att det var vid första kontakten med företaget som en bild började målas upp, och att han själv 
fick höra det han ville höra. Mer precist, han var intresserad av att arbeta med de typerna av 
uppdrag Konsultföretaget hade hand om. Vidare hade Konsult E förväntningar på att hela 
tiden få utvecklas kompetensmässigt, eftersom det är av stor vikt att vara attraktiv på 
arbetsmarknaden. Att det av den anledningen skulle vara väldigt lönsamt att arbeta på 
Konsultföretaget, inte bara ekonomiskt utan på hela planet. Eftersom Konsult E inte haft så 
många kollegor på tidigare arbetsplatser, fick han stora förväntningar på hur det skulle bli att 
äntligen få arbeta tillsammans med kollegor 
 

”Jag hade ju arbetat på mindre ställen och det är klart att det var annorlunda, och jag 
tyckte det lät kul att få arbetskamrater på riktigt. Det kan jag ju säga att vi träffas ganska 
lite vi som jobbar här, och det var kanske inte det jag förväntade mig då jag började. På 
nått sätt så de är lite som man spelar i samma lag men aldrig spelar en match 
tillsammans… Det är inte så att jag åker hit på veckan och fikar och hänger och pratar 
strunt. Man ses nästan aldrig, så är det.” 

 
Eftersom Konsult E oftast arbetar på andra platser än på själva kontoret, blev det svårt att 
identifiera sig med Konsultföretaget på det sätt han hade förväntat sig. Konsult E anser att det 
är svårt att känna att han arbetar för Konsultföretaget, samtidigt som han heller inte arbetar 
hos den kund han befinner sig hos. Konsult E menar att han hamnade i ett ingenmansland i en 
sådan situation. Under Konsult E första år på Konsultföretaget ändrades hans förväntningar. I 
början var han mest bara glad över att ha fått ett jobb eftersom det var svårt tidigare.  
 

”Jag hade förväntat mig att det skulle vara lite mindre och lite vassare. Nu är det ganska 
stort och då blir det att alla kör sitt eget race. Jag trodde att man skulle få mer utbyte av 
sina kollegor på något vis. Om man jobbar på ett kunskapsföretag så är det ju ganska 
rimligt att man tar tillvara på den kunskap som finns.” 

 
Idag vet Konsult E vad han kan förvänta sig av företaget, vilka ramar han kan röra sig inom. 
Samtidigt tycker han att det är synd eftersom det blir som en begränsande faktor. Han vet vad 
företaget ställer upp på och vad de inte ställer upp på, vilket leder till att han slutar att 
ifrågasätta eller pröva nya idéer.  
 
I det skede Konsult E befinner sig i nu är det många frågetecken kring arbetet kopplat till 
privatlivet. Funderingar till att skaffa familj har kommit in i bilden, och då har även hans 
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förväntningar på företaget förändrats. Konsult E menar kort på att han har sänkt ribban på sina 
förväntningar på företaget än hur de såg ut i början av anställningen. Det han förväntar sig i 
dagsläget är att få andra typer av förmåner, exempelvis åka på konferensresa utomlands, i 
kompensation till att han kanske sitter på ett uppdrag han inte trivs med eller som inte är 
tillräckligt utvecklande.  
 
Konsult F 
Förväntningarna Konsult F fick om Konsultföretaget var att allt lät så bra och avancerat, och 
hon blev osäker på om hon skulle klara av jobbet. Hon blev också förvånad över att det fanns 
jobb i Umeå, eftersom hon innan förväntade sig att det inte fanns några jobb för henne här. 
Konsult F menar att förväntningarna hon hade vid anställningens början var speciella 
eftersom det var så dålig arbetsmarknad då.  
 

”Nu kom jag in i företaget med en känsla av tacksamhet. Det var ´oj vad skönt´ nu har 
jag någonting, nu kan jag få visa vad jag kan för någonting och sedan kanske det kan 
leda till ett jobb. Det var nästan bara så jag kände jag hade egentligen inga 
jätteförväntningar på min arbetsgivare förutom att jag hoppades att de skulle 
uppmärksamma mig.” 

 
Konsult F började sin praktiktid med att aktivt producera saker i olika projekt och hon menar 
på att Konsultföretaget fick mycket gratis av henne eftersom hon då fick ersättning från 
försäkringskassan. Med anledning av detta så förväntade hon sig i slutet på praktiktiden att 
hon skulle få en anställning, vilket hon sedermera fick.  
 
Konsult F märkte tidigt att kollegor var väldigt hjälpsamma trots att hon till att börja med 
enbart var praktikant. Detta var något som var över hennes förväntningar. 
Utvecklingsmöjligheter och arbetsuppgifterna blev också över hennes förväntningar. Hon fick 
ett stort ansvar tidigt i sin anställning, vilket hon blev ganska förvånad över.  
  

”Det är som en skräckblandad förtjusning att få så mycket ansvar så tidigt. Man tänker 
oj gud hur ska jag klara av det här samtidigt som man känner att nu måste jag ju klara 
det här. När man gör det så växer man jätte mycket och sen så inser man att man klarar 
av mycket mer än vad man kanske tror. Det är bra att det är någon som sparkar en i 
rumpan så där ibland.” 

 
Under det första året på Konsultföretaget hade Konsult F en stor känsla av tacksamhet över att 
ha fått ett jobb. Tiden efter detta medförde att hennes förväntningar förändrades, eftersom hon 
kände att hon nu hade hunnit visa vad hon kunde. Hon förväntade sig nu att få något tillbaka 
för det uppskattade arbete hon genomfört. Storleken på lönen och feedback var något som hon 
nu förväntade sig mer av.  
 

”Det är lite speciellt eftersom det är ett konsultföretag och ens chef vet inte alltid vad 
man gör för något. De har sålt ut en till en kund och sedan sitter man hos kunden och det 
är ju kunden som vet vad man gör. Så feedbacken skulle man ju egentligen kunna få från 
kunden istället. Men kunden kan vara ruggigt dålig på att ge feedback för de ser det som 
så att man är där för att göra sitt arbete bara.” 

 
Konsult F menar att en förväntning hon hade i början av sin anställning som inte blivit 
uppfylld är just feedbacken från chefer. Däremot brukar hon ofta känna att hon får den här 
feedbacken från kollegor hon arbetat i projekt med, men ändå känner hon att saknaden av 
feedback från chefer är märkbar.  
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Det Konsult F kommit till insikt med är att det är framförallt de trevliga arbetskamraterna och 
arbetsklimatet som gör att hon fortfarande arbetar på Konsultföretaget. Hennes 
arbetsuppgifter upplever hon som utvecklande och utmanande, och har därför levt upp till de 
förväntningar hon haft på dem.  
 
I framtiden tror Konsult F att hon kommer förvänta sig mer fasta arbetstider och rutiner, 
främst kopplat till om hon skaffar familj. 
 

”Då kommer jag att förvänta mig att arbetsgivaren inte sätter en på sådana uppdrag. 
Om arbetsgivaren ändå gjorde det skulle det absolut vara ett skäl för mig att sluta här. 
Men jag vet att här så brukar man göra mycket för att ordna så att de som har små barn 
och inte vill åka på sådana uppdrag, de slipper… Men finns det inga medvetna försök att 
försöka göra det bättre skulle jag definitivt försöka söka mig till en annan arbetsplats.” 

 
Ekonomi E 
Ekonomi E anser sig inte ha haft så stora förväntningar eftersom det var kundtjänst hon skulle 
börja på men visste att de var väldigt mån om personalen, att de tog hand om den och att det 
var bra sammanhållning. Detta tyckte hon kändes skönt. Ekonomi E fick också en känsla av 
att det var väldigt familjärt på företaget och att det var många unga som jobbade där. Ekonomi 
E fick också helt nya arbetsuppgifter som kändes spännande. I början av sin anställning tyckte 
Ekonomi E att det var ganska jobbigt för det fanns inga manualer på någonting. 
 

”Från en början kändes det som att de inte hade någon förståelse för hur det var att vara 
ny. Man blev som inslängd i arbetet ganska fort och fick lära sig den hårda vägen och det 
var ganska hårt” 

 
Ekonomi E tyckte att det inte var så mycket som var självklart då hon började och ansåg 
också att stämningen var ganska konstig i början då ett annat företag var på väg att köpa upp 
Ekonomiföretaget. Ekonomi E fick därmed klara sig själv trots att hon kände att hon hade 
behövs mer hjälp i början av sin anställning.  
 

”Man blir ju säkrare på sig själv och i samma veva kom det in nytt folk som man själv 
fick lära ut till och då inser man ju hur mycket man lärt sig på ett halvår. Det var de 
första sju månaderna som var ganska tuffa”. 

 
Det gick enligt Ekonomi E nästan så långt att Ekonomi E ville tillbaka till sin gamla 
arbetsplats som Ekonomi E lämnat på grund av dålig trivsel. Det var tack vare den trevliga 
personalen på Ekonomiföretaget som fick Ekonomi E att stanna. 
 

”Alla är ju jätteöppna och den känsla jag fick var väl att alla inte var så pedagogiska 
och kunde lära ut till nya men alla var ju jättesnäll, hade jag inte haft bra 
arbetskompisar hade inte jag i det läget fortsätt utan då hade jag sagt att här vill inte jag 
vara kvar men vi hade det så bra i vår grupp” 

 
Ekonomi E anser att det i Ekonomiföretaget ständigt sker förändringar och tycker att detta är 
roligt. Hon menar vidare på att hon trivs bra i den arbetsgrupp han tillhör nu och att det är 
spännande att det händer nya saker från en dag till en annan. Ekonomi E säger sig ha fått 
många nya arbetsuppgifter och tycker det är kul.  
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”Man vill ju hela tiden sträva efter att klara sig själv, att kunna fixa saker själv och inte 
behöva be om hjälp och varje gång man gör det då känner man sig ju jättenöjd för att 
man inte behöver be om hjälp” 

 
Ekonomi E förväntar sig i framtiden att få förtroende att göra olika saker och att få fortsätta 
att utvecklas. Hon menar samtidigt på att om hon inte får utvecklas på arbetet så påverkar det 
hennes trivsel och välmående på arbetet också. Ekonomi E tror inte att ett byte av arbetsplats 
är aktuellt så länge det finns möjlighet till nya arbetsuppgifter och förändring.  
 

”Stimulerande arbetsuppgifter och att man känner att man behövs är viktigt.” 
 
En stor orsak till detta är också att Ekonomi E anser att Ekonomiföretaget är en bra arbetsplats 
där personalen trivs ihop och har roligt tillsammans.  
 

”Dagen går fort för att vi har så mycket att göra men det är roligt. Även fast det är 
stressigt så trivs man. Så funkar det ju.” 

 
Ekonomi F 
Ekonomi F har hållit på med många lagidrotter och förväntade sig därför mycket att gruppen 
han arbetade med i Ekonomiföretaget skulle premieras och att gruppen skulle jobba 
tillsammans. Ekonomi F hade den inställningen att gruppen skulle förmås att göra bra ifrån 
sig. Han trodde att arbetsgruppen tillsammans skulle få större ansvar om hela gruppen gjorde 
ett bra jobb och att egna initiativ inte behövde tas så mycket. Detta blev dock inte riktigt som 
han tänkt sig, utan upptäckte istället att i en så stor organisation går det inte att vara blyg utan 
att egna initiativ krävdes för att ta sig vidare.   
 

”När det är ett så här stort bolag så gäller det att man själv tar initiativ för att gå vidare, 
för det är ingen annan som öppnar dörren åt en. Det gäller att man själv är där och 
knackar på dörren och visar att man vill gå vidare.”  

 
Ekonomi F menar att om han visar att han vill ta sig vidare så ges det också möjligheter, men 
det han har fått lära sig med tiden är att han måste slå sig fram själv om det är något han vill 
göra eller uppnå. Ekonomi F menar vidare att de kontrollprocesser som finns inom 
Ekonomiföretaget var mer strikt än vad han hade förväntat sig och att det finns ramverk som 
alltid måste följas. 
 

”Det var ännu mer sådan kontroll, och det trodde jag väl inte att det skulle vara. 
Kreativiteten dalade ju när man inte riktigt får göra som man hade tänkt. Man hade 
egentligen bra lösningar men då är det ett ramverk som man måste följa och det har jag 
känt flera gånger att man hade velat vara än mer kreativ. Man har sett flera kreativa 
lösningar, men det är ett oerhört jobb att få fram dom på slutprodukten, så det stoppar 
upp en i viss del. Det är lite synd.” 

 
Ekonomi F tycker dock att det är viktigt att det finns processer vid beslut om andras pengar 
som arbetet innebär. Ekonomi F hade inte heller tänkt sig syssla med det han nu gör inom 
Ekonomiföretaget.  
 

”När jag började här så var min tanke att komma till en kreditavdelning, men nu 
hamnade jag inom en säljorganisation istället. Det är väl inget jag ångrar idag för det 
har ju gått bra även om jag inte såg mig själv som en säljare i början.” 
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Ekonomi F säger att det i början tar sin tid att komma in i arbetsplatsen och lära sig hur 
företaget fungerar och att han fått anpassa sig lite grann därefter. Ekonomi F ansåg att det i 
starten på sin anställning var det väldigt mycket fria tyglar men att detta har dragits åt ganska 
hårt vilket han inte upplever riktigt positivt och var något som skapade mycket problem med 
kunderna.  Ekonomi F anser att sina förväntningar har förändrats ganska mycket sedan starten 
på sin anställning.  
 

”När man har varit här längre så blir titeln i stället senior, och man får en annan typ av 
respekt, Att det skulle vara en sådan skillnad hade jag inte riktigt förväntat mig” 

 
 Ekonomi F anser att Ekonomiföretaget tar mer och mer saker för givna ju längre en person 
varit anställd och anser att de då givetvis ska ställa upp och hjälpa de nya som kommer in i 
organisationen. Detta säger Ekonomi F också medförde förväntningar tillbaka på 
Ekonomiföretaget att även få mer tillbaka i form av lön och andra belöningar. Han menar 
vidare att det varit lite si och så med dessa belöningar under åren. Ibland har det varit enklare 
att få dem, andra gånger när han tycker att han presterat mer så har han ändå inte lyckats få 
någon belöning.  
 
I framtiden tror Ekonomi F att förväntningarna på Ekonomiföretaget kommet att se lite 
annorlunda ut. Främst tror han att han kommer förvänta sig mer stöd av företaget under svåra 
förhållanden. Eftersom Ekonomi F har en del av sin lön som en rörlig del, menar han att 
företaget i sig förväntar sig mycket av honom, exempelvis att han alltid ska prestera på topp. 
 
Då Ekonomiföretaget är en stor organisation menar Ekonomi F att idag använder företaget en 
och samma modell som de vill att alla ska arbeta efter och att alla ska stöpas i samma form. 
 

”Mina förväntningar är att företaget skulle tänka på personalen och anpassa villkoren 
lite efter oss. Detta eftersom det blir svårare där ute för oss att göra ett riktigt bra för 
oss, så måste de anpassa situationen lite efter oss säljare.” 

 
Om Ekonomi F i framtiden skulle gå vidare inom nästa steg i Ekonomiföretaget som 
utesäljare så skulle det nog innebära en flytt till Stockholm eftersom de har det nästan bara där 
men Ekonomi F känner att det är nog inte riktigt vad Ekonomi F tänkt sig så vet inte hur långt 
mer Ekonomi F kan utvecklas inom Ekonomiföretaget utan kanske att det att söka någon 
tjänst på ett annat företag. Han anser till sist att eftersom han har arbetat på Ekonomiföretaget 
i 4,5 år så är det kanske snart dags att skaffa sig andra erfarenheter någon annanstans också.  
 

5.3.3 Missnöje under anställningen 
Konsult E 
Just kopplat till arbetsplatsen så anser Konsult E att företaget inte levt upp till hans 
förväntningar. Nu är det dubbelt så många anställda än när han själv anställdes. Konsult E 
upplever det som att han knappt kan namnen på hälften som arbetar med honom och att det 
har lett till en form av urvattning på kontoret. Detta menar Konsult E skulle kunna leda till att 
han en dag väljer att byta arbetsplats och arbetsgivare. 
 

”Säg att jag har ett toppen uppdrag och långt efter det kommer ytterligare ett toppen 
uppdrag. Men där emellan är det ett glapp på tio veckor. Då måste jag kanske ta ett 
tråkigt uppdrag där emellan. Sedan blir detta tråkiga uppdrag förlängt så jag missar det 
här roliga uppdraget. Förut hade man mer förhoppning om att man mer kunde styra de 
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egna uppdragen. På nått sätt så är det kärnan i det som gör att jag inte riktigt är nöjd 
nu.” 

 
Konsult E menar att han aldrig känt att det är på Konsultföretaget han kommer arbeta resten 
av sitt liv. Detta eftersom det är en speciell situation att arbeta åt ett företag med alltid arbeta 
ute på ett annat företag. Han menar vidare på att han inte anser detta vara ett normaltillstånd 
att arbeta långvarit med.  
 
Konsult F 
Konsult F har tidigare känt sig missnöjd med saker i sin anställning på Konsultföretaget. Det 
har då främst handlat om att hon hamnat i situationer där hon bedriver ett arbete som 
egentligen inte ligger på hennes ansvar och arbetsbeskrivning. I dessa situationer har hon 
försökt ta kontakt med den personen på Konsultföretaget som är ansvarig för den här biten, 
men har inte fått mycket hjälp därifrån. Detta har Konsult F upplevt som mycket irriterande. 
Om det enbart hänt ett fåtal gånger hade Konsult F kanske inte blivit så irriterad, med detta 
har varit ett upprepande problem. Detta löste sig till slut då hon gick vidare med problemet till 
andra parter, och till slut blev det en bra lösning.  
 
Ekonomi E  
Ekonomi E kände missnöje vid ett tillfälle då personalen fick en förfrågan om de ville byta 
grupper och prova på en annan avdelning och hon fick då svaret att de inte ville släppa henne 
för att hon var så duktig på kundtjänst. Personer som var mindre på jobbet och inte riktigt 
gjorde det de skulle fick istället chans att prova på andra saker vilket Ekonomi E tyckte var 
jobbigt och kände det som att det straffade sig lite att vara duktig på sitt jobb. Detta särskilt 
med tanke på att förflyttningen skulle innebära nya utmaningar och svårare arbetsuppgifter. 
Det löste sig dock efter ett tag då hon fick en förfrågan från en annan avdelning att gå över dit 
och då blev hon nöjd igen.  
 

”Det är ju som att gå vidare och jag hade jobbat med samma sak i så många år så jag 
kände att jag ville göra något annat.” 

 
Om Ekonomi E inte fått byta avdelning är det möjligt att hon sökt något annat jobb bara för 
att få göra något nytt. Förutom den incidenten anser Ekonomi E att allt har funkat bra på 
Ekonomiföretaget. Hon anser att Ekonomiföretaget är noga med att personalen ska gå vidare 
och lära sig nytt vilket hon tycker är bra. Personalen får skriva ned vad de vill syssla med och 
vilka mål de har inom Ekonomiföretaget. Ekonomi E anser sig ha fått göra allt det hon skrivit.   
 
Ekonomi F 
Ekonomi F kände sig missnöjd efter sitt första år som anställd.  
 

”Man kände att man jobbade och jobbade men det kom aldrig någon öppning till nya 
möjligheter Man fick lite den tanken att här verkar man ju inte komma någon vart, men 
man så ju på andra vad som gjorde att de fick möjligheten att ta sig vidare. När man väl 
hade insett det så vart det bättre.” 

 
Ekonomi F anser att det ofta handlar om ersättningen också, att de som sitter i Stockholm med 
samma jobb får mer betalt. Detta har tagits upp ganska intensiv från de anställda på 
Ekonomiföretaget och Ekonomi F anser att de har lyssnat och förbättrat sig på den punkten.   
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5.3.4 Prioriteringar i en anställning 
Konsult E 
Vid anställningens början prioriterade Konsult E arbetsuppgifternas utformning. Att de var 
varierande och utvecklande var det viktigaste för honom. I början prioriterade Konsult E helt 
enkelt att få ha ett jobb, oavsett om det då krävdes att han skulle arbeta varje dag året om.  
 

”Om ni pratar med andra hör så får ni säkert höra att vi har kul på fester eller vad som 
helst. Och det är det ju.  Men till syvens och sist vi träffar varandra väldigt lite. Jag tror 
att man ljuger om man säger att man är här för det sociala. Hade jag haft sämre betalt 
än dem jag är ute och jobbar hos så skulle jag ju inte jobba kvar. Så funkar det ju. Så 
mycket värt är ju inte det sociala.” 

 
Innan anställningens början och under det första året anställningsåret på Konsultföretaget var 
lönen inte det viktigaste för Konsult E. Han säger dock att även om det inte var det viktigaste 
så är lönen ändå en form av kvitto. Detta eftersom han som konsult sällan träffar 
arbetsgivaren och arbetsgivaren har inte alltid koll på hur och vad han arbetar när han är ute 
på uppdrag. Därför blir lönen mycket en symbolfråga, eftersom det blir ett kvitto på ett väl 
utfört jobb och att kunder är nöjd med ens prestationer. Ju längre tid Konsult E arbeta på 
Konsultföretaget så har förmåner i allmänhet blivit allt viktigare. Ledighet är svårt att få till, 
klämdagar existerar inte enligt honom och det går inte att förhandla till sig fler semesterdagar 
är 25. Idag prioriterar Konsult E ledighet mer än vad han gjorde i början 
 

”Vi är ju ledig ganska lite, och det är klart, man skulle ju ha större fokus på det om man 
sökte sig härifrån. Du måste ha någon typ av incitament om du ska tycka att det är värt 
att vara kvar. Men dom morötterna uppstår ju inte av sig själv utan att du ber om det.  

 
Konsult F 
Enligt Konsult F prioriterades lönen och roliga arbetsuppgifter mest i början av anställningen. 
Här hade hon även en förhoppning om att det skulle vara bra arbetskamrater och arbetsklimat 
också, men det var inte det hon prioriterade inledningsvis. Det Konsult F prioriterade efter 
första året som anställd och fram tills idag är främst ledighet, att hon själv kan styra sina 
arbetstider. Det är något som värderas högt, den fria arbetstiden. Sedan prioriteras även 
trivseln högt idag.  
 

”Jag vet att om jag går och byter jobb så kommer jag upp i lön, så är det ju. Men det gör 
jag inte. För ska man få en hög lön så ska man se till att byta jobb vartannat år. Man 
trivs med vad man har, man trivs med vad man arbetar med och man trivs med det 
uppdrag man har.” 

 
I framtiden tror Konsult F att hon kommer ha samma prioriteringar hon haft de senaste åren 
fram tills idag. Dessutom tror hon att hon att hon kommer prioritera att få ha uppdrag hela 
tiden så hon kan fortsätta att utvecklas. Om hon inte skulle få dessa uppdrag anser hon att det 
är en anledning till att söka ett nytt arbete någon annanstans.  
 
Ekonomi E 
Ekonomi E prioriterar tryggheten med sitt jobb ganska högt. Ekonomi E tycker också att 
arbetskamrater är viktiga men att det inte är särskilt roligt att gå till jobbet om det inte är roligt 
att jobba. Därför är roliga arbetsuppgifter, vilka innebär utmaningar och att det hela tiden 
händer nya saker också något som Ekonomi E prioriterar. 
 

”Det är jätteviktigt att man trivs” 
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Ekonomi E tror att framtiden kanske kan innebära byte av jobb men att det bara kommer att 
hända om jobbet inte är utmanande och roligt längre. Ekonomi E anser sig ha lärt sig mycket 
under det senaste året sen Ekonomi E bytte avdelning och vill gärna fortsätta lära sig nya 
saker.  
 
Ekonomi F 
Ekonomi F prioriterade främst innan anställningen började var att få komma in i ett företag 
och få arbetslivserfarenhet.  
 

”Då tog jag egentligen en tjänst som jag inte riktigt ville ha, att sitta som säljare. Jag 
ville väl mer ta mig an ärenden och sitta och analysera dem och hitta lösningar på så 
sätt. Det var en väg in, och jag var beredd på att ta en viss tid för att få in foten. Det var 
det viktiga så att säga.” 

 
Dessa prioriteringar förändrades med tiden då han under sitt första år ville fortsätta att göra ett 
bra jobb.  
 

”Att visa att man dög så att man skulle få vara kvar. Jag började ju med en 
provanställning så det var lite upp till bevis. Man var inte den som gick hem först, utan 
man satt hellre kvar och fixade de ärendena som var kvar innan man gick hem.” 

 
Dessa prioriteringar förändrades ytterligare då Ekonomi F insåg att han var tvungen att ta tag i 
ärendena och visa framfötterna själv. Under sitt andra och tredje år som anställd tyckte han 
sig ha gjort en massa grejor och var förtjänt av att komma vidare.  
 

”Då var jag faktiskt på väg härifrån, jag hade sökt lite andra saker också. När man 
nämnde det så ordnade det sig och de visade att de ville ha kvar en.” 

 
På grund av turbulent marknad den senaste tiden har Ekonomi F upplevt det svårt att vara 
säljare och säger att det kanske finns andra möjligheter som väntar i framtiden, om det finns 
annat som lockar. Han säger att i Ekonomiföretaget blir han granskad individuellt även fast de 
är säljteam och att detta medför mer och mer fokusering på ens eget arbete eftersom hjälp till 
kollegorna med att göra affärer förbises.  
 

”Jag var mer lagspelare när jag började, men nu har man insett att man måste se mer till sig själv.” 
 
Ekonomi F anser dock att en viktig prioritering är att ha roligt på jobbet tillsammans och att 
detta genomgående har varit viktigt under sin anställning på Ekonomiföretaget.  
 

5.3.5 Förtroende för arbetsgivaren  
Konsult E 
Konsult E känner ett bra förtroende för sin arbetsgivare, och detta förtroende har sett likadant 
ut sedan han började sin anställning. Han menar vidare att han skulle kunna känna förtroende 
för en person även om han inte riktigt är så förtjust i den personen. Han anser att det är 
ordning och reda på arbetsgivaren, och att det är anledningen till att han känner förtroende för 
arbetsgivaren. Vid behov får han stöd och någon som backar upp honom i hans arbete, och 
dessutom anser han även att det existerar en bra dialog mellan honom och hans arbetsgivare. 
 
Konsult F 
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Konsult F anser att hon har förtroende för sin arbetsgivare. Arbetsgivaren hjälper henne då 
hon behöver stöd och hjälp. Det är sådana saker som får Konsult F att känna förtroende för sin 
arbetsgivare.  
 
Ekonomi E 
Ekonomi E tycker sig ha förtroende för sin arbetsgivare och att det har blivit bättre med åren. 
Hon anser sig ha en chef som verkar måna om att alla har det bra tycker det är lätt att ha 
förtroende för honom. En bidragande orsak till detta är att Ekonomi E chefs dörr alltid är 
öppen om någon vill prata och att det känns tryggt att säga det hon känner.   
 
Ekonomi F 
Ekonomi F känner förtroende för sin arbetsgivare.  
 

”Det är ju ordning i bolaget och det är ju stabilt Det är väldigt mycket fokus på att allt 
ska vara korrekt, lagar och integritet. Närmaste chefen känner jag ställer upp på mig 
under jobbiga tillfällen.” 

 
Ekonomi F känner dock ibland en viss otrygghet på grund av väldigt långa led i 
organisationen och det resultatansvar som finns. Han anser att det är väldigt stor press på att 
verkligen prestera och tycker sig känna av den. Detta säger Ekonomi F ändå tillhör säljyrket 
och att det var lite därför det inte var planen att jobba med från början. Han säger att om 
pressen blir för mycket så är det ju bara att se sig om efter en annan tjänst.  
 
 



Analys 

6. Analys 
 
I detta avsnitt analyserar vi vår empiriska studie tillsammans med vår teoretiska referensram. 
Analysen följer samma struktur som vår teoretiska referensram, i syfte att underlätta för 
läsaren att följa med i författarnas tankar och analys. Syftet med den här analysen är att 
besvara vårt ursprungliga syfte med studien, det vill säga; att söka en förståelse för hur det 
psykologiska kontraktet hos medarbetare på företag med olika organisationsstrukturer 
förändras och utvecklas över tid i en anställning. Ett av våra delsyften är att urskilja likheter 
eller skillnader av det psykologiska kontraktets utveckling mellan de två studerande 
företagen. Vårt andra delsyfte är att utröna vilka händelser som bidrar till förändringen av 
det psykologiska kontraktet hos våra respondenter 
 

 

6.1 Det psykologiska kontraktet 

Konsult A, B, D och E anser sig inte ha varit så pass missnöjd med något att de mått dåligt av 
det under deras anställning på Konsultföretaget. Konsult A var däremot förvirrad i början av 
sin anställning då det inte var självklart hur han skulle arbeta och det tog lite tid innan han 
kom in i sina arbetsuppgifter. Konsult B ansåg att det var jobbigt att det inte blev så mycket 
arbete som förväntat och hade önskat mer styrning i början på anställningen. Konsult C har 
varit missnöjd med är att konstant suttit med samma uppdrag sedan början av anställningen på 
Konsultföretaget. Däremot var Konsult D positivt överraskad över människorna på 
Konsultföretaget och stämningen på arbetsplatsen. Konsult E upplever det negativt att det blir 
fler och fler anställda på arbetsplatsen, vilket för hans del skulle kunna leda till byte av 
arbetsplats på grund av att det blir mindre och mindre personlig stämning. Konsult F har varit 
missnöjd från och till under sin anställning med situationer då extra arbete utförts som inte 
ligger på Konsults F ansvar och arbetsuppgifter. Idag har detta dock blivit bättre och hon 
behöver inte sitta med uppgifter som inte ingår i hennes arbetsbeskrivning. Konsult F anser 
däremot att Konsultföretaget levt upp till de förväntningar som funnits angående utvecklande 
och utmanande arbetsuppgifter. Dessa anser Konsult F till och med har varit över förväntan 
vilket också arbetskollegorna var.   
 
Ekonomi A och B var missnöjd i början av deras anställning. Ekonomi A på grund av att bli 
utesluten från möten och fick då en känsla av att vara utanför arbetsgruppen. Ekonomi B på 
grund av utlovad fast tjänst som till en början uteblev. Ekonomi C-F visade missnöje efter ett 
år som anställd. Ekonomi C och F på grund av en tro om att någon sorts belöning eller nya 
möjligheter skulle uppenbara sig men istället uteblev. En känsla av att hårt arbete inte lönade 
sig på Ekonomiföretaget växte då fram. Ekonomi C var även besviken över att det vikariat 
Ekonomi C hade skulle övergå till en fast anställning vid hårt arbete vilket inte visade sig. 
Ekonomi D och E var missnöjd med sina arbetsuppgifter och ville få en förändring av dessa. I 
Ekonomi D: s fall gick det så långt att han valde att byta arbetsplats för en tid. Ekonomi E var 
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missnöjd med att inte få den hjälp i början av anställningen som hon behövde och att 
stämningen bland de anställda var spänd. Detta upplevde Ekonomi E som jobbigt, kände sig 
dålig då hjälp behövdes konstant och var nära att byta arbetsplats. Ekonomi F ansåg att 
kreativiteten dalade vid upptäckten av att det krävdes mycket arbete för att få till stånd 
kreativa lösningar. Ekonomi F menar också att företaget förväntar sig mer desto längre 
anställningen varat vilket inte ses särskilt positivt och att det även medför att förväntningar på 
företaget stiger.  Samtliga respondenter i vår studie har upplevt en händelse eller situation som 
direkt påverkat dem själva som en överträdelse av det psykologiska kontraktet 

Medarbetarnas missnöje vid olika situationer kan kopplas till brott och överträdelser av det 
psykologiska kontraktet. Pate (2006) föreslog att överträdelser av det psykologiska kontraktet 
skedde antingen genom indirekt eller direkt påverkan. Enligt Guerrero och Herrbach (2008) är 
en överträdelse av det psykologiska kontraktet inte lika allvarligt som ett brott. Misslyckade 
löften angående kompensation, högre befattning, träning och utveckling av en individ kan 
vara orsaker till överträdelser av det psykologiska kontraktet. Ilska, frustration och en känsla 
av att ha blivit sviken av företaget är känslor vilka kan uppkomma vid brott av det 
psykologiska kontraktet. (Guerrero och Herrbach 2008) Vid brott av det psykologiska 
kontraktet kan även en individs effektivitet och emotionella sinnestillstånd rubbas. (Pate, 
2006) De tre sätt Pate (2006) identifierade som orsaker till brott var distributivt brott, 
procedurbrott och interaktionistiskt brott. I brott av distributiv art innefattas delar såsom 
orättvisor i finansiella belöningar. Procedurbrott är sådana brott som har med exempelvis 
befordringsansökningar att göra och interaktionistiska brott är sådana som går att koppla till 
organisationen som helhet. Eftersom vissa forskare ser brott och överträdelse som samma sak, 
har vi gjort tolkningen att de olika typerna av brott även skulle kunna appliceras på 
överträdelser. 
 
I tabellen nedan redovisar vi de olika typerna av brott och överträdelser som uppkommit hos 
respondenterna i de två företagen under olika faser i deras anställning. De blanka rutorna 
innebär att varken brott eller överträdelser inträffat i respektive fas, givet att vederbörlig 
medarbetare uppnått denna fas i sin anställning. 
    FAS I FAS II FAS III 

Konsult A   
Interaktionistisk 

överträdelse   

Konsult B   
Interaktionistisk 

överträdelse   

Konsult C   
Interaktionistisk 

överträdelse 
Interaktionistisk 

överträdelse  
Konsult D      

Konsult E     
Interaktionistisk 

överträdelse 

Konsult F   
Interaktionistisk 

överträdelse   

Ekonomi A   
Interaktionistisk 

överträdelse   
Ekonomi B   Proceduröverträdelse   

Ekonomi C   
Interaktionistisk 

överträdelse Proceduröverträdelse  
Ekonomi D   Procedurbrott   

Ekonomi E   
Interaktionistisk 

överträdelse Procedurbrott  
Ekonomi F   Distributivöverträdelse Distributivöverträdelse  
 
Tabell 1; Brott och överträdelser i Konsult- och Ekonomiföretaget 
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Det är det rimligt att anta att respondenterna mer ofta upplever en händelse som påverkar dem 
direkt som en överträdelse, än händelser som även påverkar andra medarbetare eller hela 
organisationen. Vi tror dock att det kan vara enklare att relatera till personligt inträffade 
händelser och att händelser vilka kan ha påverkat medarbetarna indirekt inte är något de 
reflekterar över. Däremot anser vi att personer troligtvis reagerar starkare på direkta händelser 
än på händelser som inte rör dem personligen. 

Med tanke på att de flesta av de händelser våra intervjupersoner beskrivit inte har resulterat i 
starka känslor såsom beskrivit ovan, är det rimligt att anta att de flesta händelser 
intervjupersonerna beskrivit är överträdelser av det psykologiska kontraktet. Som tabellen 
ovan visar på har det för majoriteten av respondenterna i respektive företag inträffat olika 
typer av överträdelser vid olika tidpunkter i anställningen. Tydligt utmärkande är att i 
Konsultföretaget har vi enbart utrönt interaktionistiska överträdelser. Detta eftersom missnöjet 
härstammar från ovisshet i arbetsuppgifter, brister i styrning från företaget, arbetet blev inte 
som respondenten tänkt sig samt missnöje över att företaget inte levt upp till respondentens 
förväntningar gällande storleken och mängden anställda. Ekonomiföretaget å andra sidan visar 
på en större variation i överträdelser. I Fas I dominerar interaktionistiska överträdelser men 
även procedur- och distributivöverträdelser gör sig synliga. Exempel på interaktionistiska är 
hos våra respondenter en känsla om utanförskap från företagets sida och missnöje över att 
Ekonomiföretaget upplevs allt för byråkratiskt. Proceduröverträdelsen i Fas I grundar sig på 
ett brustet löfte gällande en tillsvidareanställning, och distributionsöverträdelsen bygger på 
missnöje över den ekonomiska ersättningen. Den distributiva överträdelsen följde för denna 
respondent med även i Fas II. En proceduröverträdelse går även att urskilja i Fas II när 
Ekonomi C upplevde missnöje då lönen inte var fastställd när han påbörjade sin nya 
anställning och att detta sedermera ledde till att han blev erbjuden lägre lön än vad han hade 
haft tidigare. Det som utmärker sig i Ekonomiföretaget är att vi utrönt två tillfällen då brott 
inträffat på det psykologiska kontraktet. Vi menar att det är möjligt att anta att brott mot det 
psykologiska kontraktet har skett för Ekonomi D och E där en stark besvikelse visades och 
där Ekonomi D lämnade företaget för en tid på grund av att löften om annorlunda uppgifter 
inte inträffade. Ekonomi E upplevde i Fas II att hon blev felbehandlad då hon inte fick 
möjlighet att avancera och byta arbetsuppgifter och avdelning på grund av att den gamla 
avdelningen ville ha kvar henne där. Istället menar hon att mindre lämpade medarbetare 
möjlighet till denna befordring gällande nya och utmanande arbetsuppgifter. Med tanke på att 
båda dessa brott är relaterade till orättvisor inom företaget, exempelvis gällande befordringar, 
är det rimligt att anta att det brott som skett i samtliga fall är procedurbrott.   

Vid ett uppfyllande av det psykologiska kontraktet får individen ifråga enligt Guerrero och 
Herrbach (2008) positiva känslor vilka kan ha effekt på arbetet eftersom de kan resultera i 
entusiasm, en känsla av uppskattande och egenvärde. Ett visat stöd från arbetsgivaren 
påverkar hur individer upplever att det psykologiska kontraktet blivit uppfyllt. På så vis kan 
också förtroende byggas. Att löften kommuniceras och tas om hand om av arbetsgivaren är 
viktig för relationen till medarbetaren. (Guerrero och Herrbach, 2008) 
 
Med tanke på att Konsult D och F vid tillfällen nämner att Konsultföretaget har överträffat 
deras förväntningar gällande främst arbetskollegor men även utmanande och utvecklande 
arbetsuppgifter anser vi det rimligt att anta att företaget i dessa fall lyckats överträffa deras 
psykologiska kontrakt. Detta styrks även av de positiva känslor Konsult D och F visar mot 
företaget.  
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Alla intervjupersoner känner förtroende för sin arbetsgivare. Konsult A anser sig ha en öppen 
och ärlig dialog med Konsultföretaget vilket enligt honom gör det lätt att ha förtroende för 
dem. Konsult C anser sig ha ett starkt förtroende för Konsultföretaget men att detta har 
förändrats över tid. Ekonomi A, B, D och E upplever att deras förtroende för 
Ekonomiföretaget har blivit starkare med åren och att det är bättre nu än vad det var i början 
av deras anställning. Ekonomi C och F känner förtroende för sin närmsta chef men inte för 
företaget som sådant. Detta främst på grund av att det är en stor organisation med långa 
kommunikationsvägar.  
 
Enligt Atkinson (2006) är det viktigt att ha en förståelse för hur förtroenden bryts för att få en 
förståelse för brott mot det psykologiska kontraktet. Vidare menar Atkinson (2006) att det 
finns två typer av förtroende nämligen känslosamt och kognitivt. Kognitivt förtroende 
fokuserar på utbyte av materiella saker och ett känslosamt förtroende handlar om band mellan 
parterna, respekt och välfärd. Det är vanligast att ett kognitivt förtroende etableras först innan 
det med tiden övergår till ett känslomässigt förtroende. (Atkinson, 2006)  
 
Med tanke på att flera av intervjupersonerna ansåg att deras förtroende har utvecklats över tid 
och blivit starkare är det troligt att det förtroende de känt i början av sin anställning kan 
kopplas samman med kognitivt förtroende och att detta sedan utvecklats till ett känslosamt 
förtroende. Detta kan styrkas med tanke på de prioriteringar intervjupersonerna haft i början 
av sin anställning och hur de har förändrats över tid.  
 
Vi anser att det verkar vara en skillnad mellan de olika branscherna beträffande förtroende. I 
Konsultföretaget har förtroende i större utsträckning varit starkt från anställningens början 
medan det i Ekonomiföretaget har utvecklats över tiden. Detta tror vi kan bero på att 
Konsultföretaget har en plattare organisation än vad Ekonomiföretaget har där det bland 
intervjupersonerna inte verkar finnas någon direkt kommunikation med högsta ledningen.  

Konsult A-D fick sin första bild av företaget genom vänner. Dessa kommunicerade en hög 
variation av uppdrag och kunder, bra personal och att det var ett stort företag inom branschen. 
Konsult E bild av företaget var även den att det var varierande arbetsuppgifter och kunder. 
Konsult F hade via intervjuer till sin C- och D-uppsats på företaget bildat sig den 
uppfattningen att det var ett stort företag med bra personal.  

Ekonomi A-C och F hade en bild av Ekonomiföretaget innan deras anställning började av att 
det var ett stort internationellt företag. Ekonomi D fick en bild av företaget via en vän. Det 
som kommunicerades där var enbart vad företaget arbetade med och hur de arbetade. 
Ekonomi E ville enbart bort från sin gamla arbetsplats och var glad att få vilket arbete som 
helst och bildade sig aldrig någon uppfattning om Ekonomiföretaget. 
 
Enligt Bretton och Gold (2007) är det de löften ett företag förmedlar, oavsett om det är från 
arbetsgivaren själv eller inte, som ligger till grund för den anställningsrelation arbetssökanden 
kommer att förvänta sig. Detta kan innebära att de förmedlade löftena uppfattas olika för 
företaget och arbetstagaren och är också av kritisk betydelse när det gäller att forma 
ömsesidiga förväntningar mellan de båda parterna. (Bretton & Gold, 2007)  
 
Det är rimligt att anta att ett vanligt sätt erhålla information om ett företag är via vänner. Av 
den anledningen gör vi tolkningen att företagen själva inte har haft så mycket inflytande i de 
psykologiska kontrakt respondenterna initialt bildade sig. Det är också rimligt att anta att 
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företaget inte aktivt försökt kommunicera ut någon bild av sitt företag då respondenterna inte 
har någon särskild utförlig bild av företagen.  
 
Vi anser att det troligtvis är lättare för ett företag att med ett bra rykte locka till sig personal. 
Däremot anser vi det också viktigt för företag att själva försöka kommunicera ut en bild av 
dem själva för att på så vis sedan lättare få till ett ömsesidigt psykologiskt kontrakt med 
arbetstagare. En bild flera av de intervjuade konsulterna hade innan deras anställning började 
var att det skulle vara varierande arbetsuppgifter och kunder i deras arbete vilket vi anser 
säkert kan ställa till problem för Konsultföretaget om detta inte skulle infrias av företaget då 
detta skulle kunna leda till överträdelser av det psykologiska kontraktet. Vi anser vidare att 
det inte verkar finnas någon tydlig kommunicerad bild av hur det är att arbeta 
Ekonomiföretaget vilket kan medföra färre personer dras till det företaget eftersom de inte har 
vet så mycket om företaget. Den skillnad vi kan se mellan företagen är att den 
kommunicerade bild Konsultföretaget har förmedlat inte bara är att det är ett stort företag utan 
att det också är kul att arbeta där och trevlig personal. Ekonomiföretaget däremot har endast 
lyckats med att förmedla ut bilden av att vara ett stort företag.  

6.2 Olika typer av det psykologiska kontraktet 
 
Konsult A – D samt F hade samtliga höga förväntningar på personalsammanhållningen, 
stämningen på arbetsplatsen och personalpolitiken vid anställningens början och under det 
första året som anställd, det vill säga Fas I. Arbetsuppgifternas utformning, det vill säga att de 
var varierande och utvecklande, var något som Konsult A, C, E och F förväntade sig att få 
arbeta med. Att ställas inför utmanande arbetsuppgifter och konsultuppdrag som utvecklade 
konsulternas kunskaper och färdigheter var något som Konsult C – F förväntade sig.  
 
Under Fas II menade Konsult C, och E att de förväntade sig att ytterligare få ställas inför 
utmanande uppdrag för att på så sätt utvecklas kunskaps – och karriärmässigt. För Konsult C 
och F var det höga förväntningar på arbetsuppgifternas utformning, att de skulle vara 
utmanande och inte tråkiga. För Konsult D var det snarare relationer på arbetsplatsen och den 
sociala biten som fortfarande var prioritet ett framför arbetsuppgifterna.  
 
Fram tills idag är det enbart Konsult E och F som uppnått Fas III, alltså varit anställd i 4-5 år. 
För både Konsult E och F är arbetsuppgifternas utformning fortfarande något som de har höga 
förväntningar kring. Konsult F förväntar sig dessutom att den goda sammanhållningen och 
relationerna på arbetsplatsen ska bestå och utvecklas än mer. Även möjligheter till att 
utvecklas kunskaps- och karriärmässigt är av hög prioritet av Konsult F. Konsult E däremot 
förväntar sig att kunna uppnå en högre del ledighet från sitt arbete, att inte behöva arbeta så 
mycket och hårt som han gjort hittills. Detta är även något som Konsult F känt av, och 
förväntar sig också att till högre grad kunna ta dagar ledigt från arbetet för att kunna spendera 
dem på ett annat sätt.  
 
I framtiden förväntar sig Konsult A – C att få ta del av vidareutbildningar och därmed 
utveckla sig själv kunskapsmässigt för att på så sätt kunna ta sig an nya uppdrag med högre 
utmaningar. Konsult D däremot upplever inte några positiva förväntningar på framtiden, utan 
tror egentligen att det som kommer hända är ett tuffare arbetsklimat ju fler anställda de blir. 
Detta tror Konsult D kommer leda till sämre relationer på arbetsplatsen och sämre 
sammanhållning. Hon tror även att anställningstryggheten kommer försvagas, och om hon 
inte har ett uppdrag så tror hon att risken är stor att företaget gör sig av med henne. Konsult E 
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och F tror att förväntningarna i framtiden kommer att vara främst på arbetsuppgifternas 
utformning och de kommer dessutom att förvänta sig högre grad av ledighet från arbetet.  
 
Under anställningens början och första år förväntade sig Ekonomi A, C, E och F att 
arbetsuppgifterna skulle vara omväxlande och utmanande. Dessutom tyckte Ekonomi C och F 
att arbetskamraterna och den goda sammanhållningen var så bra och betydde mycket för dem, 
att de även hade stora förväntningar på att detta skulle bestå.  Förväntningarna som Ekonomi 
D hade under sitt första år som anställd kretsade främst kring relationer och den sociala delen 
på arbetsplatsen. Att utvecklas kunskapsmässigt via exempelvis olika typer av 
vidareutbildningar var det enda som Ekonomi B förväntade sig under sitt första år som 
anställd.  
 
Under Fas II förväntade sig Ekonomi C och D att de skulle få vidareutbilda sig och utvecklas 
kunskapsmässigt. Ekonomi C hade fortfarande höga förväntningar på arbetsuppgifternas 
utformning, att de skulle vara utmanande och roliga att arbeta med. Detta var även något som 
Ekonomi F förväntade sig under sitt andra och tredje år som anställd. För Ekonomi E betydde 
arbetskamraterna och den goda stämningen på arbetsplatsen fortfarande mycket, och 
förväntningarna på detta område var således fortfarande utmärkande.  
 
Till Fas III har till skrivandets stund enbart Ekonomi E och F kommit till i sin tid som anställd 
på Ekonomiföretaget. För båda dessa parter är det idag relationer på arbetsplatsen och 
arbetsuppgifternas utformning som de främsta förväntningarna på företaget kretsar kring.  
 
I framtiden förväntar samtliga av Ekonomi A-F att få ta del av vidareutbildningar och 
utvecklas kunskapsmässigt inom olika områden. Ekonomi C, D och E anser att de fortfarande 
kommer inneha stora förväntningar på arbetsuppgifternas utformning i framtiden. Ekonomi E 
och F tror att arbetskamraterna och den goda stämningen även i framtiden kommer att ha stor 
betydelse på vad de kommer att förvänta sig av Ekonomiföretaget.  
 
I teorin beskrivs olika typer av psykologiska kontrakt och hur de kan ta form.  Rousseau 
(1995) beskriver det transaktionella kontraktet som en form vars fokus ligger på 
arbetsuppgifternas utformning. Thornhill och Saunders (2006) menar vidare på att 
ekonomiska aspekter är av stor betydelse i denna form av kontrakt. Relationella kontrakt 
menas bestå av emotionella aspekter, där relationer, tillit och stöd av andra parter i en 
organisation är utmärkande drag. (Dainty och Neale  2004; O’Donohue och Sheehan 2007). 
Teorin beskriver även en mellanvariant av dessa två kontrakt, och det kontraktet benämns 
som balanserande kontraktet. Enligt O’Neill och Adya (2007) kombineras olika delar från det 
relationella kontraktet och det transaktionella kontraktet, exempelvis arbetsuppgifters 
utformning och vikten av relationer på arbetsplatsen. En fjärde form av psykologiskt kontrakt 
kallas Utbildning och karriär, vars främsta fokus ligger i att kunna uppnå mer utmanande 
arbetsuppgifter genom vidareutbildningar och utveckling. (Winter och Jackson, 2006) Den 
sista typen av psykologisk kontrakt är det såkallade övergångskontraktet, som menas existera 
då det inte finns något ömsesidigt utbyte mellan en arbetsgivare och en arbetstagare i en 
organisation. (O’Neill och Adya, 2007) 
 
Tabellen nedan visar vilka olika typer av psykologiska kontrakt som respektive respondent i 
Konsultföretaget innehaft inom olika faser i sin anställning; 
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  FAS I FAS II FAS III FRAMTIDEN 
Konsult A Relationell     Utbildning & Karriär 
  Transaktionell       
Konsult B Relationell     Utbildning & Karriär 
  Utbildning & Karriär Transaktionell   Utbildning & Karriär 
Konsult C Relationell Utbildning & Karriär     
  Transaktionell       
Konsult D Utbildning & Karriär Utbildning & Karriär   Övergång 
  Relationell Relationell     
Konsult E Transaktionell Utbildning & Karriär Transaktionell Transaktionell 
  Utbildning & Karriär   Ledighet Ledighet 
  Transaktionell Transaktionell Transaktionell Transaktionell 
Konsult F Utbildning & Karriär Ledighet Utbildning & Karriär Ledighet 
  Relationell   Relationell   
      Ledighet   

 
Tabell 1; Konsultföretagets olika typer av psykologiska kontrakt 
 
Som tabellen ovan visar på så finns det en stor spridning av de olika typerna av psykologiska 
kontrakt i Konsultföretaget. Detta torde bero på det faktum att det psykologiska kontraktet är 
så subjektiv i sin karaktär, och trots att anställda innehar samma arbete och arbetsuppgifter, så 
kan förväntningarna skilja sig åt markant. Utmärkande för anställda inom Konsultföretaget är 
att utbildning och karriärskontraktet är synbart i samtliga faser i en anställning, även om detta 
inte representeras av alla respondenter. Detta tolkar vi som att för konsulter i Konsultföretaget 
är möjligheter till vidareutbildning, utveckling och möjlighet till nya mer avancerade uppdrag 
en övergripande förväntning i en anställning.  
 
Två av respondenterna menar att de förväntar sig ledighet från arbetsgivaren, både i dagsläget 
men även i framtiden. Vi menar på att ledighet inte finns med som komponent i någon av de 
psykologiska kontrakt som teorin behandlar. Detta tolkar vi som att den teori som finns om 
olika typer av psykologiska kontrakt inte är heltäckande, och därmed skulle det kunna finnas 
ytterligare former av psykologiska kontrakt som ännu inte blivit teoretiskt och praktiskt 
beprövade. Vi uttyder även att en av konsulterna tror att framtiden kommer att innebära en 
förändring till övergångskontraktet. Detta eftersom respondenten inte ser att ett ömsesidigt 
utbyte mellan henne och arbetsgivaren kommer att kunna existera i framtiden.  
 
Vi kan se att det relationella kontraktet, exempelvis relationer med arbetskamrater och stöd av 
arbetsgivaren, har en stor plats i samtliga faser i Konsultföretaget. Det är samtidigt inget som 
ingår i respondenternas psykologiska kontrakt, det vill säga förväntningar på vad som bör 
finnas med i framtiden. Detta tolkar vi som att möjligheter till vidareutbildningar och 
utveckling betyder mer för enbart hälften av respondenterna, trots att det har varit och 
fortfarande är en viktig del i deras psykologiska kontrakt. 
 
I majoriteten av konsulternas olika faser har vi utrönt fler än ett psykologiskt kontrakt. Som 
teorin redogjorde för ovan, så finns det enbart en kombination som leder till det balanserade 
kontraktet, nämligen kombinationen mellan det relationella och transaktionella kontraktet. Vi 
menar på att i endast ett av fallen ovan finns denna kombination, nämligen hos Konsult A i 
Fas I. Här skulle vi istället kunna skriva det balanserade kontraktet. I vissa fall finns det tre 
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kontrakt som kombineras, såsom det relationella, det transaktionella och utbildning och 
karriär. I andra fall finns kombinationer såsom utbildning och karriär/relationella kontraktet 
samt utbildning och karriär/transaktionella kontraktet. Detta skulle kunna tolkas som att det 
ytterligare skulle kunna finnas andra former och kombinationer av det balanserade kontraktet, 
och att det inte enbart är en kombination mellan det relationella och transaktionella kontraktet. 
Vi ifrågasätter denna begränsning och menar på att vår empiriska studie visar att de 
existerande teorierna kring detta område inte är fulländad.  
 
Tabellen nedan visar vilka olika typer av psykologiskt kontrakt som respektive anställd inom 
Ekonomiföretaget innehaft under olika faser i sin anställning: 
 
  FAS I FAS II FAS III FRAMTIDEN 
Ekonomi A Relationell     Utbildning & Karriär 
  Transaktionell       
Ekonomi B Utbildning & Karriär     Utbildning & Karriär 
Ekonomi C Transaktionell Transaktionell   Transaktionell 
    Utbildning & Karriär   Utbildning & Karriär 
Ekonomi D Relationell Utbildning & Karriär   Utbildning & Karriär 
        Transaktionell 
Ekonomi E Relationell Relationell Relationell Utbildning & Karriär 
  Transaktionell Transaktionell Transaktionell Transaktionell 
        Relationell 
Ekonomi F Transaktionell Transaktionell Transaktionell Relationell 
      Relationell Utbildning & Karriär 

 
Tabell 2; Ekonomiföretagets olika typer av psykologiska kontrakt 
 
Som tabellen ovan visar på så finns det även i detta företag en stor spridning av olika typer av 
psykologiska kontrakt. Tydligt utmärkande är att samtliga respondenter tror sig förvänta 
vidareutbildningar och utveckling kunskapsmässigt i framtiden. Detta menar vi skulle kunna 
bero på arbetsuppgifternas karaktär i Ekonomiföretaget. Eftersom de sitter med samma 
arbetsuppgifter dag efter dag, så skulle detta kunna leda till ett behov och önskan om 
förändringar och mer varierande arbetsuppgifter. Detta skulle sedermera kunna visa sig som 
en önskan mot ett skifte av psykologiskt kontrakt mot mer utbildning och karriär. Vi tolkar 
detta som ett gemensamt mönster mellan samtliga respondenter i Ekonomiföretaget. Vi menar 
vidare på att när det väl har väckts en förväntan på vidareutveckling och utbildningar, tyder 
vår studie inom Ekonomiföretaget på att denna förväntning kvarstår i resterande delar i 
anställningen och i funderingar om framtiden. Denna tolkning gör vi inte generellt, utan sett 
till var och en av individerna och när vi tolkat att de uppnått utbildning och karriärsfasen.  
 
En annan sak vi upplever är utmärkande för respondenterna i Ekonomiföretaget är att 
kombinationen av det transaktionella och det relationella kontraktet finns att utröna på 
flertalet ställen. Vi tolkar detta som att det balanserade kontraktet är en relativt vanlig form i 
Ekonomiföretaget. Detta skulle kunna bero på att respondenterna anser att det är 
kombinationen av bra lön, roliga arbetsuppgifter och den sociala sammanhållningen på 
företaget som ger en helhet av förväntningar som i sig betyder och värderas högt av dem. 
Utöver detta upplever vi även att tre andra typer av kombinationer utmärker sig i 
Ekonomiföretaget, nämligen kombinationen relatinonell/utbildning och karriär, 
transaktionell/utbildning och karriär samt transaktionell/utbildning och karriär/relationella 
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kontraktet. Dessa kombinationer finns, som tidigare nämnt, inte att finna i de existerande 
teorierna, vilket vi menar vara en brist.  

6.2.1 Olika faser av det psykologiska kontraktet 
Konsult A, B, D och Ekonomi A och B visste ingenting om respektive företag innan de 
påbörjade sin anställning. De hade ingen bild av vad de skulle kunna förvänta sig av den nya 
arbetsplatsen. De har inte heller aktivt sökt information om vad respektive företag står för och 
utifrån den informationen byggt upp förväntningar på arbetsplatsen och arbetsuppgifter. De 
har inte heller upplevt att de lärt sig allt om vad företaget ställer upp på och vad de kan 
förvänta sig att erhålla i utbyte mot att arbeta på respektive företag.  
 
Konsult C hade en tydlig bild om hur det var att arbeta som konsult och vilka typer av 
uppdrag hon skulle kunna komma att arbeta med, innan hon blev anställd på Konsultföretaget. 
Konsult C:s förväntningar ändrades en bit in i anställningen till att innefatta nya utmaningar, 
att företaget sålde in henne på uppdrag som passar henne samt att mer utveckling skulle ges 
om hon tog för sig mer. Konsult D:s förväntningar ändrades också till att innefatta att 
företaget ser till att arbetstagaren får utveckling om denne jobbar för det. Konsult E hade fått 
en tydlig bild av hur arbetsuppgifterna var utformade och vilka typer av uppdrag han skulle 
kunna få arbeta med innan han blev anställd på Konsultföretaget. Han visste att det var 
lönsamt att arbeta på företaget, inte enbart ekonomiskt men också kunskaps- och 
utvecklingsmässigt. Konsult E förväntade sig en bit in i anställningen mer ansvar. I 
skrivandets stund har Konsult E kommit till insikt med vad det är han kan förvänta sig av 
företaget, vad de ställer upp på. Han vet också vilka ramar som existerar, och att det inte är 
värt att förvänta sig något som ligger utanför dessa ramar. Detta har lett till att han idag har 
slutat ifrågasätta saker eller komma med nya idéer. Konsult F hade innan anställningen fått en 
bild av företaget att det var avancerade uppdrag och arbetsuppgifter, och de som arbetade på 
Konsultföretaget var mycket kunniga inom sina områden. Hon sökte även aktivt information 
om företaget innan anställningen, för att lära sig vad de stod för och vad hon kunde förvänta 
sig av att arbeta där. Konsult F förväntade sig efter att ha varit anställd på företaget ett tag mer 
utbyte med företaget. Detta genom att erhålla mer ansvar, bättre lön och att få feedback på sitt 
arbete.   
 
Eftersom Ekonomi C kom in på Ekonomiföretaget på ett vikariat, hade han stora 
förväntningar på att detta vikariat skulle leda till en fast anställning. Detta eftersom han hade 
hört från andra att det fanns stora chanser för det. Detta fick han veta innan vikariatet 
påbörjade. De förväntningar han fått en bit in i anställningen är att om han arbetar hårdare så 
kommer han även att belönas därefter. Ekonomi D:s bild av företaget innan anställning var att 
det var ett ungt företag med unga medarbetare, vilket medförde att han förväntade sig bra 
arbetsklimat och gemenskap. Efter det första året som anställd upplevde han att han visste 
vilka ramar han kunde arbeta inom och att hans tjänst hade sina begränsningar. Detta var 
anledningen till att han avslutade sin anställning då, för att komma tillbaka några år senare. 
Den bild Ekonomi E hade på Ekonomiföretaget innan anställningens början var att företaget 
var mån om sin personal och att det var en bra arbetsmiljö och sammanhållning mellan de 
anställda. En familjär känsla var det han då förväntade sig. Ekonomi E förväntade sig en tid in 
i anställningen att få fortsätta ha bra arbetskollegor men även nya arbetsuppgifter och 
utveckling. Dessa förväntningar finns kvar hos Ekonomi E även i dagsläget. I skrivandets 
stund vet Ekonomi F vad han kan förvänta sig av företaget. Med anledning av den hårda 
kontroll över arbetet företaget har och det stora och byråkratiska system som existerar, vet 
Ekonomi E att det är svårt att få nya idéer och lösningar till verket, eftersom allt tar så lång 
tid. Ekonomi F:s förväntningar förändrades med tiden till att han förväntade sig mer utbyte 
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med företaget i form av att de krävde mer utav honom i form av hjälp med nyanställda och 
hårdare arbete men även att han krävde mer tillbaka i form av lön och utveckling. 
 
 
I teorin förs ett resonemang kring olika faser i en anställning. O´Neill och Adya (2007) 
benämnde dessa faser för den vanliga medarbetaren, nykomlingsstadiet och 
arbetssökandestadiet. Utmärkande för den vanliga medarbetaren är att de personer som 
befinner sig i denna fas vet vad de kan förvänta sig av företaget eftersom de vet vad det är de 
erbjuder. Forskarna menar vidare på att personer som befinner sig i detta stadium innehar 
endera relationella, transaktionella eller balanserade psykologiska kontrakt. Utmärkande för 
nykomlingsstadiet är att personer aktivt söker information om företaget i syfte att lära sig mer 
om dess värderingar och mål och i vilken utsträckning dessa stämmer in på individen själv. 
Den sista fasen, arbetssökarstadiet, infinner sig oftast i början av en anställning innan en 
arbetsgivare och en arbetstagare hunnit etablera en formell relation med varandra. Trots detta 
bildas ändå en uppfattning om företaget hon den anställde, baserat på vad denne visste om 
företaget innan anställningens början.  
 
Utifrån vår empiriska studie har vi funnit att teorierna om de tre olika faserna (se ovan) i ett 
psykologiskt kontrakt inte är fullkomlig. Det här upplever vi vara en brist i teorin, och menar 
på att möjligheten att dela in en anställning i olika faser alltid bör vara möjlig. Vår tolkning är 
att det finns ytterligare faser av det psykologiska kontraktet som individer kan befinna sig 
inom. Det faktum att många av våra respondenter har uttryckt att deras förväntningar 
förändrades en bit in i anställningen och att de då började förvänta sig mer utbyte med 
företaget de arbetar på, i form av bland annat mer ansvar, kompetensutveckling, lön och 
utmanande arbetsuppgifter anser vi antyder på att detta även är ett stadium de anställda går 
igenom. Detta stadium har vi valt att summera till något vi benämner utbytesstadiet. Ett annat 
stadium vi anser våra respondenter går igenom är något vi benämner arbetslängtansstadiet 
som de anställda haft i början och innan deras anställning där de inte förväntade sig något 
särskilt av arbetsplatsen utan snarare var väldigt nöjd med att enbart få ett arbete. Att 
majoriteten av våra respondenter anser att det är skönt att helt enkelt få en anställning till en 
början skulle kunna förklaras av hård konkurrens på arbetsmarknaden och en uppfattning om 
att det är viktigt med erfarenhet vid arbetssökandet.   
 
Under Fas I är vår tolkning att fyra olika persontyper existerar. Vi menar att de respondenter 
som enbart var ute efter att erhålla ett arbete och arbetslivserfarenhet inte hade några 
förväntningar på sin arbetsgivare, och därmed befinner sig i arbetslängtanstadiet. Detta menar 
vi vara den första persontypen som vi urskiljt i Fas I. Vidare är det rimligt att anta att de 
personer som själva aktivt sökt information om respektive företag och hur det skulle kunna 
vara att arbeta där innefattas i persontyp två, det vill säga nykomlingsstadiet. Vidare torde det 
vara rimligt att anta att de personer som inte hunnit få en formell relation med sin 
arbetsgivare, men som ändå skapat sig en bild om hur det skulle kunna vara att arbeta hos 
denne, befinner sig i arbetssökarstadiet. Detta menar vi vara persontyp tre. Den sista 
persontypen som vi urskiljt har både aktivt sökt information om företaget själv, men också 
sedan tidigare, när ingen formell relation existerade mellan arbetsgivare och arbetstagare, haft 
en klar bild över hur det skulle vara att arbeta där. Denna persontyp menar vi således befinner 
sig i ett stadium som karakteriseras av både nykomlings- och arbetssökarstadiet.  
 
Under Fas II och III har vi utrönt att två persontyper existerar. Dessa är de som befinner sig i 
utbytesstadiet och den vanliga medarbetaren. Båda dessa finns att urskilja i både Fas II och 
III.  
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Nedan illustreras en tabell som kopplar samman de faserna i anställningen teorin betonar, med 
de faser vi använt oss av i vår empiriska studie. Det går även att utröna de två nya faser vår 
empiriska studie lett fram till; 
 

  FAS I FAS II FAS III 
Konsult A Arbetslängtanstadiet     
Konsult B Arbetslängtanstadiet     
Konsult C Nykomlingsstadiet Utbytesstadiet   
Konsult D Arbetslängtanstadiet Utbytesstadiet   
Konsult E Arbetssökarstadiet Utbytesstadiet Vanliga Medarbetaren 
Konsult F Nykomlingsstadiet Utbytesstadiet Utbytesstadiet 

  Arbetssökarstadiet     
Ekonomi A Arbetslängtanstadiet     
Ekonomi B Arbetslängtanstadiet     
Ekonomi C Nykomlingstadiet/ Utbytesstadiet   

  Arbetssökarstadiet     
Ekonomi D Nykomlingsstadiet Vanliga Medarbetaren   
Ekonomi E Arbetssökarstadiet Utbytesstadiet Utbytesstadiet 
Ekonomi F Arbetslängtanstadiet Utbytesstadiet Vanliga Medarbetaren 

 
Tabell 3; Faser av psykologiska kontrakt i ekonomi- och konsultföretaget 
 
Det vi anser vara tydligast utmärkande i vår empiri är avsaknaden av de faser teorin behandlar 
hos våra respondenter och under deras tid som anställd på respektive företag. Att majoriteten 
av respondenterna i de två företagen inte uppnått fasen Vanliga medarbetaren tror vi kan bero 
på att de helt enkelt inte lärt sig vilka ramar som finns på respektive företag, samt att de heller 
inte hunnit fått en tydlig bild av vad de kan förvänta sig av företagen. Detta skulle kunna 
förklaras med att de varit anställd för kort tid för att ha hunnit identifiera detta. Tre av totalt 
tolv respondenter har uppnått denna fas, två uppnådde den i Fas III och en i Fas II. Detta 
skulle kunna bero på det psykologiska kontraktets subjektiva karaktär, och att olika människor 
upplever olika kontrakt beroende på hur de är som individ och vad de bär med sig sedan 
tidigare. I två fall av sex är vår tolkning att två faser sammanfaller samtidigt. Detta är inget 
som framförs i teorierna. Detta skulle kunna tolkas som att dessa två faser är väldigt lika 
varandra, och av den anledningen skulle kunna inkluderas i en och samma fas. Sju av totalt 
åtta av våra respondenter som befinner sig i Fas II eller har varit där antyder att de förväntar 
sig mer utbyte av företaget vilket skulle kunna bero på att relationen mellan arbetstagare och 
arbetsgivare blir starkare och starkare med tiden och att de då också förväntar sig mer av 
varandra. Dessa menar vi befinner sig i utbytarstadiet.  
 
Vår tolkning av detta är att under det första året som anställd existerar många olika personer 
med särdrag från olika faser i både Konsultföretaget och Ekonomiföretaget. De persontyper, 
det vill säga personer med särdrag från olika faser, som finns att hitta här skiljer sig markant 
åt jämfört med vilka persontyper det går att utröna i Fas II och III. Från Fas I till Fas II är det 
rimligt att anta att det sker en markant förändring i de olika stadier och persontyper som finns 
i respektive företag. Mellan dessa två Faser torde det därför vara rimligt att anta att tid är en 
viktig komponent i detta sammanhang. Från Fas II till Fas III, det vill säga från 13 månader 
som anställd upp till fem år, händer det inte så mycket i de olika stadierna. Samma 
persontyper som existerar i Fas II finns även kvar i Fas III. Detta tolkar vi som att tiden har 
stor betydelse för de olika faserna i det psykologiska kontraktet, sett från Fas I till Fas II. 
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Därefter minskar tidens betydelse mellan Fas II och Fas III, där det tyder på att den vanliga 
medarbetaren och utbytesstadiet består. 
 
Vidare torde det vara rimligt att anta att utbytesstadiet och den vanliga medarbetaren inte 
följer en tydlig tidslinje, utan kan inträffa i både Fas II och Fas III. Däremot är det tydligt att 
dessa faser inte existerar i Fas I, vilket kan tolkas som att det i detta fall är bundet till tid.  
 
Eftersom de olika persontyperna som existerar i olika faserna är övervägande lika i både 
Konsultföretaget och i Ekonomiföretaget, torde det vara rimligt att anta att det främst är tiden 
som inverkar på de förändringar som sker och inte skillnaden i organisationsstruktur mellan 
de två studerade företagen. 
 

6.3 Det psykologiska kontraktet över tid 

6.3.1 Konsultföretaget över tid 
Majoriteten av våra respondenter i Konsultföretaget anser att det de främst förväntade sig 
under sitt första år som anställd var kompetensutveckling inom olika områden och att få 
arbeta med olika uppdrag för att få en bred kompetensbas. Lika många ansåg att lönens 
storlek och variation på arbetsuppgifter var vad de hade höga förväntningar på. Hälften av 
respondenterna menade på att de hade höga förväntningar på företagets personalpolitik, 
arbetskamrater och bra stämning på arbetsplatsen under deras första år som anställd.   
 
Under Fas II, det vill säga anställningens andra och tredje år, hade tre av fyra anställda 
fortfarande höga förväntningar på kompetensutveckling och att få lära sig nya saker. Hälften 
av medarbetarna i denna fas förväntade sig även högre lön, nya uppdrag och även uppdrag 
som var i linje med individuella mål. Endast en av fyra respondenter hade i denna fas även 
höga förväntningar på arbetskamrater och arbetsmiljö. Mer ledighet var även något som här 
förväntades av en av respondenterna.  
 
I Fas III befinner sig två av sex respondenter i Konsultföretaget, och båda dessa förväntade 
sig nu mer förmåner av olika slag och mer utmanande arbetsuppgifter. En av respondenterna 
förväntade sig även att få ta del av mer kompetensutveckling samt så hade denne fortfarande 
höga förväntningar på trivseln på arbetsplatsen och arbetstrygghet.  
 
I framtiden förväntar hälften av medarbetarna att få än mer kompetensutveckling och 
utbildningar. En tredjedel förväntar sig mer förmåner och utvecklande arbetsuppgifter. En av 
respondenterna tror sig i framtiden förvänta sig än bättre stöd från arbetsgivaren och bättre 
arbetsklimat och arbetskamrater. Dessutom tror sig en tredjedel av medarbetarna att de 
kommer förvänta sig mer ledighet från arbetet i framtiden.  
 
Både Konsultföretaget och Ekonomiföretaget har under de anställdas tid förändrats. Båda 
företagen har någon gång under några av de anställdas tid blivit uppköpt av ett annat företag. 
Konsultföretaget har dessutom förändrats stort i antalet medarbetare sedan medarbetarna i Fas 
III påbörjade sin anställning.  
 
I teorin resonerar Robinson (1994) kring tidens betydelse för det psykologiska kontraktet. Han 
menar på att anställda under sina två första år som anställd förväntar sig mer från ett företag 
än vad de själva anser att de är skyldiga företaget. Robinson (1994) menar vidare att om ett 
företag förändras så kan även medarbetarnas psykologiska kontrakt förändras. Han visar på 
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två olika sätt som ett psykologiskt kontrakt kan förändras på över tid, nämligen genom en 
transformering eller genom en uppgörelse som tydliggör, utökar eller förändrar tankesätt 
såsom förväntningar. Transformering menas innebära att medarbetare exempelvis får nya 
arbetsuppgifter eller börjar arbeta i grupp istället för individuellt.  
 
Nedan redogör vi för de förändringar av psykologiska kontrakt och de förväntningar som 
denna består av i Konsultföretaget. I varje fas har vi skrivit samman samtliga respondenters 
svar: 
 

         

 
 
 
 

 
 

Figur 7; Konsultföretagets psykologiska kontrakt över tid 
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Utifrån detta, tillsammans med informationen från avsnitt 6.2, är det rimligt att anta följande: 
Att utvecklas kompetensmässigt genom exempelvis vidareutbildningar stiger från Fas I till 
Fas III, men minskar sedan sett till framtiden. Förväntningar på lön och arbetsuppgifter 
minskar från Fas I till Fas II, för att sedan stiga markant i Fas III för samtliga respondenter, 
men sedan minska som förväntning i framtiden. Förväntningar på arbetsmiljö, trivsel och 
personalpolitik kan tolkas som hög under Fas I och III, med en minskning i Fas II och i 
framtiden. Vidare anser vi att det är rimligt att anta att kombinationen av förväntningar på 
exempelvis arbetsuppgifternas utformning, lön samt arbetsklimat och relationer är störst i Fas 
I, för att sedan minska helt i betydelse under resterande av faser. Ledighet är inget som ingår i 
någon form av psykologiskt kontrakt, men är ändå av betydelse i Fas II och III samt i 
framtiden.  
 
Robinsons (1994) beskrivning av en transformering av det psykologiska kontraktet kan i det 
här fallet delvis ha påverkat förändringarna i det psykologiska kontraktet över tid. Det är för 
oss rimligt att anta att detta främst kan ha påverkat de respondenter som i dagsläget befinner 
sig i Fas III, då företaget har förändrats mest för dessa under deras tid som anställd. 
Förändringen gäller främst att arbetsplatsen blivit större med än fler anställda än när de själva 
började, vilket kan ha kommit att påverka deras psykologiska kontrakt vid olika faser i 
anställningen.  

 82   



Analys 

6.3.2 Ekonomiföretaget över tid 
Majoriteten av våra respondenter i Ekonomiföretaget ansåg att bra lön var det de förväntade 
sig under sitt första år som anställd. En tredjedel av samtliga respondenter ansåg att det var 
lönen tillsammans med bra stämning, bra sammanhållning, bra arbetsklimat, 
anställningstrygghet samt stöd som nyanställd som sammantaget var vad de förväntade sig. 
Endast en av respondenterna förväntade sig enbart bra sammanhållning och bra relationer 
med andra på arbetsplatsen under sitt första år som anställd. Att få möjlighet till 
vidareutveckling och möjlighet att arbeta utomlands var det endast en av våra respondenter 
som förväntade sig under det första året som anställd. För två av våra respondenter var 
tryggheten med att fått ett arbete och därmed skapa sig arbetslivserfarenhet det som betydde 
mest.  
 
Till Fas II hade fyra av våra respondenter uppnått under sin tid som anställd på 
Ekonomiföretaget. Även i denna fas var lönen en viktig komponent i deras psykologiska 
kontrakt. Lönen tillsammans med mer ansvar, nya arbetsuppgifter, deltagande i nya och större 
projekt och mer spännande arbetsuppgifter var vad tre av fyra respondenter förväntade sig i 
denna fas i anställningen. Hälften av de respondenter som uppnått denna fas började även nu 
att förvänta sig att få erbjudas nya möjligheter såsom vidareutbildningar för att på så sätt nå 
högre upp i företaget. En av fyra hade fortfarande förväntningar på sammanhållningen och 
arbetsklimatet, att det skulle bestå och kanske bli ännu bättre. Två respondenter hade arbetat 
mellan fyra till fem år, och hade därmed uppnått Fas III i sin anställning. Under denna fas 
förväntade sig samtliga att få ha skoj på arbetet samtidigt som de förväntade sig exempelvis 
olika typer av belöningar, roliga arbetsuppgifter och arbetstrygghet.  
 
I framtiden förväntar sig samtliga respondenter att få mer ansvarsområden, få delta i 
vidareutbildningar och att få utvecklas mer inom olika områden. Hälften av respondenterna 
förväntar sig bättre lön och exempelvis belöningar i form av julklappar och träningsbidrag. En 
tredjedel förväntar sig slutligen att arbetsklimatet ska bestå eller utvecklas än mer till det 
bättre 
 
I ovanstående avsnitt (6.3.1) har vi redogjort för den teori som går att koppla till psykologiska 
kontraktet över tid. Vi hänvisar läsaren till detta avsnitt, för att därmed se kopplingen mellan 
teori och empiri i nedanstående diskussion.  
 
Nedan redogör vi för de förändringar av psykologiska kontrakt och de förväntningar som 
denna består av i Ekonomiföretaget. I varje fas har vi skrivit samman samtliga respondenters 
svar: 
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Figur 8; Ekonomiföretagets psykologiska kontrakt över tid  

Vi tolkar detta, tillsammans med informationen från avsnitt 6.2, att kompetensutveckling och 
vidareutbildningar stiger från Fas I till Fas II, medan detta sedan lyser med sin frånvaro i Fas 
III. Vidare anser vi att det är rimligt att anta att samtliga av respondenterna ser detta som en 
hög förväntning i framtiden. Arbetsuppgifternas utformning och lön stiger från Fas I till II, 
men försvinner sedan helt i Fas III. I framtiden så tolkar vi resultaten att denna förväntning 
stiger igen till samma nivå som i Fas II. Förväntningar på arbetsklimat, arbetskamrater och 
stöd från arbetsgivaren stiger från Fas I till II, men minskar sedan i betydelse igen i Fas III. Vi 
kan vidare urskilja en höjning av dessa förväntningar i framtiden hos våra respondenter. 
Kombinationen av bra lön, arbetsuppgifter samt arbetsklimat och arbetskamrater menar vi 
stiger från Fas I till III, men är inget som respondenterna uttryckligen förväntar sig i 
framtiden.  
 
Även i detta fall är det rimligt att anta att det psykologiska kontraktet i Ekonomiföretaget 
blivit påverkat av den transformering som Robinson (1994) beskriver. Detta främst kopplat 
till att företaget blev uppköpt av ett annat företag med annorlunda värderingar etc. Denna 
händelse berörde främst respondenterna i Fas II och III, varav det torde vara rimligt att anta 
att främst deras psykologiska kontrakt förändrades av just den anledningen.  
 
Bristen i forskning kring olika tidpunkters betydelse för det psykologiska kontraktets 
förändring och utveckling över tid, gör det för oss svårt att koppla ovannämnda utveckling till 
befintlig forskning. Detta torde därför kunna tolkas som ett nytt sätt att se på det psykologiska 
kontraktets förändring över tid.  
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6.4 Det psykologiska kontraktet i olika företag 
 
I analysens tidigare delar har vi redogjort för olika delar från befintlig teori och förklarat dess 
koppling till den empiriska studien. Vi kommer i det här avsnittet använda den information 
som genererats av tidigare analys, men ställa det i ett företagssammanhang. För djupare 
information kring respektive område, hänvisar vi läsaren till tidigare delar av vår analys (se 
avsnitt 6.1 och 6.2) 
 
I den teoretiska delen i den här uppsatsen presenterade Bloisi (2007) två huvudsakliga 
dimensioner av organisationsstrukturer; den mekaniska och den organiska 
organisationsstrukturen. Utmärkande för den mekaniska organisationsstrukturen är hierarki, 
standardiserade arbetsuppgifter och arbetsbeskrivningar. Företag med en sådan 
organisationsstruktur befinner sig ofta i en stabil miljö och företaget är ofta uppdelad i olika 
enheter som tillsammans bidrar med sina specifika arbetsuppgifter för att uppnå företagets 
mål. Vidare menar Bloisi (2007) att en organisk organisationsstruktur tenderar att vara mer 
flexibel i sin struktur och medarbetares arbetsroller förändras ständigt. Dessutom har 
medarbetare ofta delat ansvar tillsammans med chefer, mål förändras ofta och medarbetare 
innehar ofta en hög expertisnivå. Företag med en organisk organisationsstruktur befinner sig 
ofta i dynamiska miljöer. (Bloisi, 2007) Teorier kring dynamiska och stabila arbetsmiljöer har 
även diskuterats i teorin av Isaksson och Bellaagh (1999). Dessa menar bland annat på att den 
psykosociala arbetsmiljön skiljer sig mellan stationära företag och företag inom exempelvis 
uthyrningsbranschen.  
 
På nästa sida har vi ställt de olika företaget mot varandra, för att på så sätt underlätta 
jämförelser av likheter och skillnader som vi uppmärksammat och tolkat i vår studie: 
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 Konsultföretaget Ekonomiföretaget 
 (Organiskt) (Mekanisk) 

Brott   Procedurbrott 
Överträdelser   Interaktionistiska överträdelser 

 Interaktionistiska överträdelser Proceduröverträdelser 
   Distributivöverträdelser 
     

Förtroende Från kognitivt till känslosamt förtroende Från kognitivt till känslosamt förtroende 
     

Vad 
kommunicerades Variation i arbetsuppgifter och uppdrag, bra  Stort internationellt företag, arbetssätt och  

innan 
anställningen? personal, stort företag inom branschen arbetsuppgifter 

     
Typer av 

psykologiskt Balanserat Balanserat 
kontrakt Fas I Relationellt Utbildning & karriär 

 Utbildning & karriär/relationell/transaktionell Relationellt 
 Utbildning & karriär/relationell Transaktionellt 
 Utbildning & karriär/transaktionell   

Typer av 
psykologiskt Utbildning & karriär/transaktionell Transaktionellt 

kontrakt Fas II Utbildning & karriär/relationell Utbildning & karriär/transaktionell 
 Utbildning & karriär Utbildning & karriär 
 Transaktionell/ledighet Balanserat 

Typer av 
psykologiskt Transaktionell/ledighet Balanserat 

kontrakt Fas III Utbildning & karriär/relationell/transaktionell/ledig   
 Utbildning & karriär Utbildning & karriär 

Typer av 
psykologiskt Övergång Utbildning & karriär/transaktionell 

kontrakt Framtiden Transaktionell/ledighet Utbildning & karriär/relationell 
   Utbildning & karriär/relationell/transaktionell 

Faser av 
psykologiskt Nykomlingstadium/ Arbetssökarstadium Nykomlingstadium/ Arbetssökarstadium 
kontrakt Fas I Nykomlingstadium Nykomlingstadium 

 Arbetssökarstadium Arbetssökarstadium 
 Arbetslängtansstadiet Arbetslängtansstadiet 

Faser av 
psykologiskt Utbytesstadiet Vanliga medarbetaren 

kontrakt Fas II   Utbytesstadiet 
Faser av 

psykologiskt Vanliga medarbetaren Vanliga medarbetaren 
kontrakt Fas III Utbytesstadiet Utbytesstadiet 

Tabell 4; Psykologiska kontrakt i olika företag 
 
Vår tolkning av detta är att brott enbart skett i Ekonomiföretaget och då i form av olika typer 
av orättvisor och olevererade löften. Överträdelser däremot har inträffat i båda företagen i 
olika utsträckning. I Konsultföretaget har enbart överträdelser kopplade till organisationen 
som helhet inträffat. I Ekonomiföretaget finns det däremot att utröna överträdelser i finansiella 
belöningar, orättvisor i exempelvis möjlighet till befordran samt även överträdelser kopplade 
till organisationen i helhet. Den typ av förtroende som vi utrönt är densamma i båda 
företagen. Vi tolkar det som att medarbetare i båda företagen inledningsvis haft ett kognitivt 
förtroende till sin arbetsgivare som sedan utvecklats till et känslosamt förtroende. Gällande 
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det som kommunicerades till medarbetarna innan anställningens början, är det rimligt att anta 
att båda företagens anställda fick en bild av företaget i sig och vilka arbetsuppgifter och 
arbetssätt som de hade att förvänta sig arbeta med. Däremot fick de anställda på 
Konsultföretaget även en tydlig bild av hur det skulle vara att arbeta på företaget samt hur 
personalpolitiken och stämningen mellan arbetskamrater såg ut där.  
 
Under Fas I torde det vara rimligt att tolka resultaten som att medarbetarna på 
Konsultföretaget innehade många olika typer av kombinationer av det psykologiska 
kontraktet, medan medarbetarna på Ekonomiföretaget innehade en kombination (det 
balanserade kontraktet). Utöver detta innehade medarbetarna på Ekonomiföretaget enbart en 
av de givna typerna av kontrakt. Under Fas II utökades Ekonomiföretaget kombinationer av 
psykologiska kontrakt, emedan kombinationerna hos Konsultföretaget generellt förblev 
densamma. I Fas III hade medarbetarna i Ekonomiföretaget enbart balanserande kontrakt, 
medan medarbetarna i Konsultföretaget fortsatte att inneha kombinationer som det i dagsläget 
inte finns stöd för i den befintliga teorin. Vi tolkar våra respondenters svar på att i framtiden 
kommer samtliga av medarbetarna i Ekonomiföretaget förvänta sig inslag från karriär & 
utvecklingskontraktet, eftersom denna del finns med i samtliga kombinationer som vi utrönt i 
denna fas. Medarbetarna på Konsultföretaget menar vi istället kommer att förvänta sig 
kombinationen ledighet kopplat till delar i det transaktionella kontraktet. Även en respondent i 
detta företag förväntar sig saker som vi tolkar ingår i övergångskontraktet.  
 
Vidare är det rimligt att anta att i Fas I finns samtliga faser av ett psykologiskt kontrakt att 
finna i båda företagen. Vår tolkning är sedan att endast Ekonomiföretaget har anställda som 
går att koppla till den vanliga medarbetaren i Fas II och III. På motsvarande sätt är vår 
tolkning att enbart Konsultföretaget har medarbetare som uppnått fasen den vanliga 
medarbetaren i Fas III.  
 
I Fas I finns faserna nykomling, arbetssökande samt kombinationen av nykomling och 
arbetssökande att utröna i både Konsultföretaget och i Ekonomiföretaget. Vidare har vi även 
identifierat en av våra nyutvecklande faser i de båda företagen under Fas I, nämligen 
arbetslängtanstadiet. Under Fas II har vi identifierat att Konsultföretaget enbart har 
medarbetare som befinner sig i den andra typen av fas som vår studie genererat, nämligen 
utbytarstadiet. Ekonomiföretaget däremot är både utbytarstadiet och den vanliga 
medarbetaren i denna Fas. Slutligen så anser vi att de båda företagen uppvisar likheter mellan 
varandra i Fas III, där både utbytarstadiet och den vanliga medarbetaren finns representerade 
i båda företagen.  



Slutsats 

7. Slutsats 
 
Detta kapitel syftar till att knyta an vår studie med dess syfte och frågeställning. Den 
problemformulering vi haft med denna studie är: Hur förändras medarbetares psykologiska 
kontrakt över tid och finns det någon skillnad mellan dessa förändringar på tjänsteföretag 
med olika organisationsstruktur? 
 
 

 
Vi kan konstatera att majoriteten av respondenterna i vår studie upplevt överträdelser av deras 
psykologiska kontrakt. Detta gör vi med hänsyn tagen till att dessa respondenter inte upplevt 
så starka känslor som brott av det psykologiska kontraktet medför. Vår studie har visat att 
längden på anställningen inte har betydelse när det handlar om upplevda överträdelser av det 
psykologiska kontraktet. Oavsett om medarbetarna befinner sig i Fas I, Fas II eller Fas III kan 
således överträdelser uppkomma. Vidare visar vår studie att enbart en form av överträdelse, 
interaktionistisk överträdelse, har inträffat i Konsultföretaget. Detta skiljer sig från 
Ekonomiföretaget, där samtliga typer av överträdelser inträffat över tid. Detta visar på att fler 
typer av händelser och situationer ger uppskov till överträdelser hos medarbetare i 
Ekonomiföretaget. Detta ger oss ett incitament mot att överträdelser skiljer sig åt mellan två 
företag med olika organisationsstrukturer. Denna skillnad skulle alltså kunna ha sin grund i att 
strukturer skiljer sig åt. Det skulle även kunna bero på individuella skillnader hos respektive 
respondent. Antalet respondenter som deltagit i vår studie kan ses som lågt, och en annan 
studie med fler respondenter skulle kunna visa på ett annat mönster gällande överträdelser. De 
händelser beskrivna av de intervjuade medarbetarna är allihop kopplade till händelser som har 
inträffat dem själva direkt och inte någon av deras medarbetare eller hela företaget. Detta 
indikerar att händelser som påverkar medarbetarna personligen, det vill säga direkt, ligger till 
grund för utvecklandet av en känsla av överträdelser på det psykologiska kontraktet. Detta 
gäller för både Konsultföretaget och Ekonomiföretaget.  
 
Vi kan utröna att brott i det psykologiska kontraktet enbart inträffat i Ekonomiföretaget, och 
då enbart i Fas I eller II. Det har visat sig att brott av det psykologiska kontraktet upplevs så 
pass allvarligt att medarbetare som upplevt detta endera begärt avsked från sin anställning 
eller haft detta som fundering. Detta skulle kunna ha med organisationsstrukturer att göra men 
eftersom vårt urval av respondenter är så pass litet, har vi inte tillräckligt med underlag för att 
dra den typen av slutsats. Det vi däremot argumenterar för är att vår studies resultat indikerar 
mot att skillnaden i organisationsstruktur skulle kunna vara en del av denna förklaring. 
Samtidigt skulle detta även kunna förklaras av andra faktorer, såsom individuella skillnader 
och erfarenheter mellan de olika respondenterna.  
 
Vår ovannämnda argumentation kring brott och överträdelser mynnar sedermera ut i följande 
slutsatser. 
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Slutsats 1: Från vår studie kan vi konstatera att det finns skillnader i överträdelser 
mellan Konsultföretaget och Ekonomiföretaget. Detta kan tyda på att det finns 
skillnader mellan företag med olika organisationsstrukturer, men det skulle också 
kunna betyda att det existerar skillnader på individnivå mellan de olika 
respondenterna. Vi kan inte utröna att överträdelser är tidsbetingade i något av 
företagen, utan överträdelser kan uppkomma i samtliga faser. Detta resultat ger 
oss en indikation om att organisationsstrukturer kan vara av betydelse i studier 
kring överträdelser samtidigt som tidsaspekten visar det motsatta.  

 
Slutsats 2: Det existerar skillnader mellan Konsultföretaget och 
Ekonomiföretaget när det handlar om brott av det psykologiska kontraktet. Även i 
detta fall skulle detta kunna bero på skillnader mellan företag med olika 
organisationsstrukturer, men det skulle också kunna vara individuella skillnader 
som ger upphov till detta resultat.  

 
Ingen av respondenterna upplevde att respektive företag hade förmedlat information som 
initialt byggde upp medarbetarnas förväntningar innan anställningens början. Majoriteten fick 
istället information om företaget från vänner och bekanta. Utifrån detta argumenterar vi för att 
det psykologiska kontraktet hos medarbetarna från både Konsultföretaget och 
Ekonomiföretaget överlag börjar byggas upp utifrån den information de fått om företaget från 
vänner och bekanta. Vi kan även se att respektive företag inte själva haft en roll i 
uppbyggande av medarbetarnas initiala psykologiska kontrakt. Vidare visar vår studie att 
medarbetarna i Konsultföretaget hade mer kunskap om hur det skulle kunna vara att arbeta på 
Konsultföretaget innan de blev anställda, än vad medarbetarna i Ekonomiföretaget hade. Detta 
skulle kunna förklara varför fler typer av överträdelser och även brott inträffat i 
Ekonomiföretaget.  
 

Slutsats 3: Vår studie visar att det finns likheter mellan respondenterna i 
Konsultföretaget och Ekonomiföretaget gällande källan till information om 
respektive arbetsplats. Denna likhet är att deras psykologiska kontrakt 
inledningsvis började byggas upp utifrån den information de fått från vänner och 
bekanta, och inte från företaget själv. Skillnaden mellan företagen är att 
medarbetarna i Konsultföretaget upplevde en mer detaljrik information än 
medarbetarna på Ekonomiföretaget.   

 
Vår studie har uppvisat likheter mellan de två företagen gällande de förväntningar som ingår i 
utbildning och karriärskontraktet. Dessa stiger från Fas I till Fas II i både Konsultföretaget 
och Ekonomiföretaget. Under samma tidsintervall blir även skillnader tydliga mellan de två 
företagen, då transaktionella och relationella kontrakt minskar som förväntning i 
Konsultföretaget men ökar som förväntning i Ekonomiföretaget. Från Fas II till Fas III 
fortsätter skillnader mellan företagen att göra sig synliga. Då innehar medarbetarna i 
Konsultföretaget fortfarande höga förväntningar gällande utbildning och karriär, medan dessa 
förväntningar sjunker i Ekonomiföretaget. Vidare stiger förväntningarna på komponenter 
inom det transaktionella och relationella kontraktet i Konsultföretaget, samtidigt som även 
dessa förväntningar sjunker i Ekonomiföretaget. Sett till framtiden kan vi fastställa att en 
likhet mellan de båda företagen äger rum gällande förväntningar inom det relationella 
kontraktet. Båda företagen visar här på en minskning av dessa förväntningar jämfört med 
tidigare faser. Detta går emot teorin, eftersom det där går att finna att relationella kontrakt tar 
tid att utveckla och därmed oftast får mer betydelse ju längre arbetstagare varit anställda på ett 
företag. Vår studie visar även att förväntningar på utbildning och karriär är utmärkande hög i 
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Ekonomiföretaget, där samtliga medarbetare innehar denna förväntning. Detta skiljer sig till 
viss del från Konsultföretaget, där färre medarbetare ser detta som en förväntning. Istället 
förväntar sig medarbetare i Konsultföretaget mer ledighet från arbetet. Detta pekar mot att det 
finns en viss skillnad mellan de två olika företagen. Genom att göra den studie vi gjort har vi 
kunnat utröna denna skillnad. 
 
Vi har även uppmärksammat att Ekonomiföretaget och Konsultföretaget har en tydlig sak 
gemensamt – typerna av psykologiska kontrakt som de båda företagen har finns det inte stöd 
för i de befintliga teorierna. Detta trots att de båda företagen innehar olika 
organisationsstrukturer. Följande kombinationer av psykologiska kontrakt har vi funnit från 
vår empiriska studie; 
 

o Relationella - Transaktionella - Utbildning och karriär 
o Relationella - Utbildning och karriär 
o Transaktionella - Utbildning och karriär 
o Transaktionella - Ledighet 
o Relationella - Transaktionella - Utbildning och karriär - Ledighet 

 
Genom att ta med organisationsstrukturer och tidsaspekten har vi kunnat utröna dessa fem 
typer av psykologiskt kontrakt. Tidigare forskning har enbart visat på det transaktionella, 
relationella, övergång samt utbildning och karriärskontraktet och dess existens var för sig. 
Den enda blandning forskare behandlat är det så kallade balanserade kontraktet, som en 
kombination av det transaktionella och relationella kontraktet. Vi menar således att den 
befintliga teorin är otillräcklig i sitt sätt att kategorisera olika typer av psykologiska kontrakt 
när vi nu tar hänsyn till organisationsstrukturer och tidsaspekten. Vi kan inte bekräfta att dessa 
nya typer av psykologiska kontrakt helt och hållet beror på dessa två komponenter, men vi 
kan däremot argumentera för att det är genom tillämpning av dessa komponenter som vi har 
funnit nya mönster teorier inte visat på tidigare. Vad vi däremot kan se, baserat på likheterna 
mellan de två företagen gällande existensen av fler kombinationer av kontrakt, är att det inte 
är organisationsstrukturen som ligger till grund för skillnader mellan de två företagen. Detta 
eftersom det inte existerar några större skillnader. Konsultföretaget och Ekonomiföretaget 
bekräftar snarare varandra. Här kan det hellre argumenteras för att tidsaspekten har gjort det 
möjligt för oss att utröna fler typer av psykologiska kontrakt, det vill säga kombinationer av 
psykologiska kontrakt.  
 

Slutsats 4: De olika typerna av psykologiskt kontrakt förändras över tid. Det går 
både att urskilja likheter och skillnader kring detta i de båda företagen. Detta 
indikerar att tid är en viktig komponent att ta hänsyn till vid studier om olika typer 
av psykologiska kontrakt. De likheter som existerar mellan de olika företagen kan 
inte ses bero av olika organisationsstrukturer, utan visar mer på tidens inflytande. 
Eftersom vi studerat företag med olika organisationsstrukturer, skulle skillnader 
mellan de två företagen gällande typer av psykologiska kontrakt, kunna bero på 
skillnaden i organisationsstruktur. Samtidigt skulle det också kunna bero på 
individuella skillnader mellan medarbetarna.   
 
Slutsats 5: När vi tar hänsyn till organisationsstrukturer och tidsaspekter, blir det 
tydligt att fler kombinationer av psykologiska kontrakt existerar, och inte enbart 
det balanserade kontraktet. Detta behöver inte ha sin grund i enbart 
organisationsstrukturer eller tidsaspekter, men genom att ta hänsyn till dessa 
komponenter har vi kunnat utröna fler kombinationer. Vår studie indikerar vidare 
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att fler studier av det psykologiska kontraktet med andra delar än 
organisationsstruktur och tid, skulle kunna visa på än fler kombinationer. 

 
Beträffande de faser av psykologiska kontrakt en medarbetare går igenom under en 
anställning, kan vi konstatera att de befintliga faserna från tidigare forskning inte är 
tillräckliga. Som vi indikerade i analysen borde det alltid vara möjligt att utröna särdrag i 
medarbetare som hör hemma från olika typer av stadier av det psykologiska kontraktet. I vår 
analys uppmärksammade vi luckor i den befintliga teorin och där såg vi en möjlighet att 
utveckla nya teorier. Från detta resonemang utvecklade vi två nya faser av det psykologiska 
kontraktet, nämligen utbytesstadiet och arbetslängtanstadiet. Från detta kan vi nu konstatera 
att de respondenter som varken upplevt nykomlingsstadiet, arbetssökarstadiet eller 
kombinationen av dessa två i Fas I, istället har upplevt arbetslängtanstadiet. Detta eftersom 
samtliga enbart har haft en önskan om att erhålla ett arbete, och därför inte haft några andra 
förväntningar på företaget i sig. De medarbetare som upplever att de börjat förvänta sig mer 
utbyte från sin arbetsgivare, har därmed särdrag från utbytesstadiet. 
 
Medarbetare med särdrag från nykomlingsstadiet, arbetssökarstadiet och arbetslängtanstadiet 
gör sig enbart synliga i Fas I. Detta mönster ser ut på samma sätt i både Konsultföretaget och 
Ekonomiföretaget. Från vår studies resultat kan vi konstatera att individer med särdrag från 
den vanliga medarbetaren och utbytesstadiet gör sig tydliga först i Fas II. Från Fas II till Fas 
III går det fortfarande att urskilja individer med särdrag från de två ovannämnda faserna.  Vår 
studie har även visat på att särdrag från nykomlingsstadiet och arbetssökarstadiet ibland 
återfinns hos en och samma medarbetare under samma tidpunkt. Denna kombination finns 
både att hitta i Konsultföretaget och Ekonomiföretaget. Detta indikerar för oss att dessa faser 
är lika varandra och det torde vara möjligt att kategorisera dessa två till en och samma fas.  
 

Slutsats 6: När vi kombinerar organisationsstrukturer och tidsaspekter med det 
psykologiska kontraktet, indikerar vår studie att teorier kring de faser som finns 
gällande det psykologiska kontraktet inte är tillräckligt. Detta skulle därför kunna 
peka mot att organisationsstruktur är en aspekt att ta hänsyn till i liknande studier. 
Vidare skulle detta kunna betyda att i större studier, eller studier i företag med 
andra organisationsstrukturer, skulle det ytterligare gå att urskilja fler faser.  

7.1 Praktiska implikationer 

Vår studie tyder på att uppfylla förväntningar inte nödvändigtvis leder till positiva känslor hos 
en medarbetare, men däremot är det mer vanligt att ouppfyllda förväntningar leder till 
negativa känslor. Detta kan vidare resultera i överträdelser eller till och med brott av det 
psykologiska kontraktet. Detta menar vi skulle kunna betyda att de förväntningar som det 
psykologiska kontraktet består av kan tolkas som en hygienfaktor, det vill säga uppfyllandet 
av kontraktet krävs för att ett missnöje inte ska uppstå bland medarbetare. Att det 
psykologiska kontraktet uppfylls hos en medarbetare är ingen garanti för att de ska bli mer 
motiverade eller känna högre arbetstillfredsställelse.  

Vi anser att det i en organisation är viktigt att uppmärksamma missnöje hos personalen för att 
genom kommunikation räta ut frågetecken och hjälpa medarbetarna att prestera bättre och 
känna arbetsglädje. Vidare menar vi att de störningar i arbetet som brott och överträdelser av 
det psykologiska kontraktet leder till, bör försöka undvikas av organisationen och dess 
ledning. Detta för att arbetet ska kunna effektiviseras och personalen prestera bättre. Vi menar 
att det är viktigt för företag att uppmärksamma överträdelser så att besvikelse hos arbetstagare 
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inte ska uppstå vilket kan leda till att effektiviteten i arbetet minskar. Med bra kommunikation 
med sina anställda anser vi att det är lättare att komma till rätta med situationer där 
arbetstagare känner missnöje och lösningar på problemen kan då också snabbare komma till 
stånd. Trots att de i de flesta fallen hos intervjupersonerna bara skett överträdelser menar vi 
att det är viktigt att komma till rätta med dessa problem för företaget, då det är troligt att dessa 
också på något vis kan störa individen i dess arbete. Vi anser vidare att den bra dialog flera av 
våra intervjupersoner säger sig ha med sin arbetsgivare och närmsta chef troligtvis kan ha 
påverkat de inträffade händelserna så att brott mot det psykologiska kontraktet inte uppstått.  

Vi menar att det vid båda arbetsplatserna idag verkar finnas ett stöd från arbetsgivaren, vilket 
resulterar i att de anställda överlag har en positiv inställning till sin arbetsplats. Denna positiva 
inställning kan vara en viktig del för att uppnå ökat förtroende för arbetsgivaren, vilket i sig är 
en viktig del i det psykologiska kontraktet. Vi bedömer att företag bör sträva efter att uppfylla 
anställdas psykologiska kontrakt och emellanåt försöka överträffa dem för att försöka få de 
anställda att visa en positiv känsla mot företaget. Detta kan leda till att de anställda tycker att 
det är roligare att arbeta där, blir mer lojala mot företaget och gör ett bättre jobb än vad de 
skulle ha gjort om de varit missnöjda med företaget.  
 
 

7.2 Förslag till fortsatta studier 
 
Under den tid vi genomfört den här studien har funderingar kring djupare studier inom vissa 
områden uppmärksammas. Nedan följer ett antal förslag på områden som vi rekommenderar 
andra forskare att studera mer ingående.  
 
Vårt första förslag innebär att en liknande studie genomförs men att hänsyn tas till även andra 
aspekter, såsom exempelvis respondenternas tidigare erfarenhet och bakgrund. Detta för att 
sedan göra tolkningar och skapa en förståelse för det psykologiska kontraktets förändring och 
utveckling. Ett annat förslag är att göra ytterligare studier kring det psykologiska kontraktet, 
för att på så sätt försöka urskilja om det skulle kunna finnas ytterligare typer och faser av det 
psykologiska kontraktet i ett annat sammanhang. Vårt sista förslag på vidare forskning är att 
följa samma individer genom olika faser i en anställning och på så sätt studera det 
psykologiska kontraktet och dess utveckling över tid. 
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8. Tolkningskriterier  
 

 

 

Johansson-Lindfors (1993) är ett exempel på en forskare som använt sig av benämningen 
sanningskriterier för att bedöma om en genomförd studie återger en sanningsenlig bild av en 
verklighet. Vi menar att nyttjande av benämningen sanningskriterier ger vår genomförda 
studie en felaktig bild. Detta eftersom ett sådant begrepp skulle innebära att vi funnit en 
sanning av vårt studerade fenomen. Vi har istället valt att använda benämningen 
tolkningskriterier, eftersom det är de facto det vi gjort i vår studie. Vi har tolkat och därmed 
skapat en djupare förståelse för vårt studerade fenomen i ett givet sammanhang, det vill säga 
tillsammans med tidsaspekter och organisationsstrukturer 
 
Johansson-Lindfors (1993) menar att begreppet giltighet står för huruvida den empiriska 
studien forskare genomfört stämmer överens med de nya teorier som dessa forskare utvecklar. 
Vad som är av vikt inom detta kriterium är att mängden data som samlas in är tillräcklig för 
att uppnå syftet med studien, att antalet respondenter kan anses som tillräckligt samt att 
forskaren kan visa på att de uppnått en teoretisk mättnad gällande sekundärdata. För att ta oss 
an vårt givna problem och skapa en helhetsbild kring det psykologiska kontraktets 
förändringsprocess över tid och i olika företag, valde vi att utgå från tre grupper av individer 
med olika lång erfarenhet av vårt problem. Dessa tre grupper indelas i Fas I; från 
anställningens början och har arbetat upp till ett år, Fas II; arbetat mellan två till tre år, Fas III; 
arbetat mellan fyra till fem år. Anledningen till denna uppdelning är dels att få en bild av olika 
personers erfarenheter utifrån olika längd på anställningen, och dels få en tydlig bild av hur 
respondenterna upplever den situation som för dem ligger närmast i tiden. Att enbart intervjua 
dem som arbetat i fyra till fem år menar vi skulle minska trovärdigheten i helheten i vår 
studie, eftersom alla resultat från Fas I då riskerade att bli förvrängda av tiden som förflutet 
fram till dagsläget.  
 
Vi anser att antalet respondenter var tillräckligt för att ge oss en tydlig bild och förståelse för 
hur det psykologiska kontraktet ser ut över tid. Eftersom vi inte följt en individ under fem år, 
utan istället valt att djupdyka hos olika individer i olika stadier i sin anställning, anser vi att ett 
större urval inte skulle vara av avgörande betydelse för vår studie. Det går dock inte att 
bestämt säga att resultatet skulle bli detsamma på grund av det psykologiska kontraktets 
subjektiva karaktär. Vi ansåg dock att inom magisteruppsatsens ramar skulle detta ändå kunna 
ses som fullt giltigt.  
 
Som vi tidigare beskrivit så lät vi varje respondent ta del av den information som genererats 
från respektive intervjutillfälle. Detta för att bland annat minska risken för feltolkningar. Att 
låta respondenter i en intervju ta del av den text som genereras från denna intervju är ett sätt 
att bekräfta att den som intervjuat tolkat texten på ett sätt som motsvarar respondentens 
verklighetsuppfattning. Detta sätt kallas med ett annat ord för respondentvalidering. Kritiken 
som riktas mot respondentvalidering är att respondenter kan komma att vilja censurera delar 
av texten som är av stor betydelse för att uppnå studiens syfte och svara på den givna 
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frågeställningen. En annan aspekt att ta hänsyn till är huruvida en respondent kan validera en 
analys som är gjord av författare från exempelvis ett universitet. Ett exempel på fördel med 
respondentvalidering är att det skapas en balans av maktfördelning mellan respondent och 
författare. Respondenten kan uppleva att de har större inflytande på texten om de får vara med 
och granska och godkänna den. (Bryman och Bell, 2003) Eftersom ingen av våra respondenter 
ville ta bort delar som genererats från respektive intervju, menar vi att vi med fördel kunnat 
använda allt text från intervjuerna som vi funnit relevanta för vår studies syfte och 
frågeställning. Detta menar vi stärker intersubjektiviteten i vår studie.    
 
Benämningen praktisk användbarhet innebär enligt Johansson-Lindfors (2003) i vilken 
utsträckning studiens resultat kan anses tillämpbara i praktiken. Vår studie har visat att både 
längden på en anställning samt olika typer av organisationsstrukturer påverkar hur det 
psykologiska kontraktet ter sig och förändras. Med detta argumenterar vi för att vår studies 
resultat rent praktiskt skulle kunna användas i andra studier gällande det psykologiska 
kontraktet. Vi menar att det skulle kunna vara möjligt att applicera våra nyutvecklade teorier 
kring typer och faser av det psykologiska kontraktet även i andra studier. Från detta anser vi 
därför att vår studie innehar en tydlig praktisk användbarhet. 
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Bilaga 1 
 

  

Intervjumall  
Introduktion 
 
Vi kommer från Handelshögskolan på Umeå Universitet, och vi skriver just nu vår D-uppsats inom 
området management. Vi har valt att titta närmare på hur medarbetares förväntningar förändras över 
tid i en anställning. De förväntningar vi syftar på i den här studien är sådana som inte finns nerskrivna 
i anställningsavtalet. Sådana förväntningar skulle kunna vara kopplat till arbetsuppgifter, relationer 
med andra, frihet i arbetet, ansvarsgraden, karriärmöjligheter och balans mellan arbetslivet och 
privatlivet. Utifrån företagets beskrivning av en tjänst skapar sig medarbetare en uppfattning av hur 
arbetet kommer vara och vad han eller hon får i utbyte av att arbeta på just detta företag.    
 
Den här intervjun kommer att vara en viktig del i vår studie, och när vår uppsats blivit tryckt kommer 
den att bli en offentlig handling och därmed finnas tillgänglig för allmänheten. Innan vi börjar med 
intervjun undrar vi om Du har några frågor eller funderingar kring vår studie och den här intervjun? 
 

Profil 
 
1. Kan du beskriva Dig själv och Din bakgrund? 
 
Checklista; 
Ålder 
Man/Kvinna 
Anställningstid? 
Anställningsform? 
Mål med att arbeta? 

Kommunikationen innan anställningens början 
 
2. Vilken bild hade Du av företaget innan Du blev anställd?  
 
3. Vad och vilka gav upphov till den bilden? (vad betonades, vad var viktigast etc.)  
 
Checklista; 
Ryktesvägen 
Vänner 
Arbetsgivaren 
Företagets egen marknadsföring 
Skola 
Annat 
 

Det psykologiska kontraktets förändringsprocess 
 
4. Vilka förväntningar hade du på din arbetsgivare vid anställningens början? Utveckla 
 
Checklista; 
Arbetsuppgifter 
Relationer med andra på arbetsplatsen 
Ansvar/Frihet 
Karriärmöjligheter 

 98   



Bilaga 1 
 

Arbetsklimat 
Utbildnings och utvecklingsmöjligheter 
Anställningstrygghet/flexibel anställning 
Balans mellan arbetslivet och privatlivet 
Annat 
 
 
5. Hur stämde dessa förväntningar överens med det arbete du anställdes för?  
 
 1. Företaget har inte levt upp till medarbetarens förväntningar. 
 2. Företaget har levt upp till förväntningar men inte mer än så. 
 3. Företaget har överträffat medarbetarnas förväntningar. 
 
6. Hur ser Dina förväntningar på företaget ut idag? (samma, olika) Hur och varför? 
 
7. Hur lever arbetsgivaren upp till dessa förväntningar? 
 
8. Vad känner Du att Du kan förvänta Dig av företaget i framtiden? Varför? 
 

Förtroende 
 
9. Känner Du förtroende för din arbetsgivare? Om ja, hur har detta utvecklats under din 
anställningstid? Om nej, varför inte? 

Brott eller överträdelser 
  
 
10. Har du någon gång känt Dig missnöjd med något i din arbetssituation? Vad och varför? 
 

- Om ja, hur hanterade Du och din arbetsgivare den situationen? 
 

Prioriteringar 
 
12. Om Du ser tillbaka på tiden när du påbörjade din anställning, vad var viktigast för dig då? (bra 
relationer med arbetskamrater, arbetsuppgifterna, lön, trygghet etc) 
 
13. Hur ser dessa prioriteringar ut idag? (samma prioriteringar/andra prioriteringar) 
 
14. Vad tror Du att Du kommer prioritera i framtiden?  
 
 
Följande frågor lades till för de respondenter som arbetat 2-3 år på respektive företag 
 
I. Vilka förväntningar hade Du under ditt första år som anställd? 
 
II. Levde arbetsgivaren upp till dessa förväntningar? Om ja, hur kände du dig då, om nej hur kände du 
dig då?  
 
III. Förändrades dessa prioriteringar under ditt första år som anställd? 
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Följande frågor lades till ytterligare för de respondenter som arbetat 4-5 år på respektive 
företag 
 
I. Förändrades dina förväntningar efter ditt första år som anställd? (2-3 åren) Varför?  
 
II. Hur levde arbetsgivaren upp till dessa (nya) förväntningar? (Bra/ dåligt, utveckla!) 
 
III Förändrades dessa prioriteringar under 2-3 år som anställd? 
 
 
Avslutning 
 
Tack för att Du tagit dig tid att delta i vår studie! Har Du några andra funderingar kring ämnet som Du 
känner inte riktigt kom fram under intervjun? Går det bra om vi hör av oss till Dig om vi har några 
frågor kring de svar vi fått som vi skulle behöva komplettera? 
 
Vi kommer att skicka en sammanställning av den här intervjun till dig för godkännande för att undvika 
missförstånd och felaktigheter.   
 
Hej då! 
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Hej!  
 
Innan vi går in på de områden vi kommer att ta upp under själva intervjun, vill vi passa på att 
tacka Er för att Ni ställer upp på den här intervjun! Tack vare Er är det nu möjligt för oss att 
knyta ihop vår tid på universitetet, och avsluta vår tid här med den här Magisteruppsatsen. 
Nedan följer en kort beskrivning på de områden vi vill att Ni funderar lite extra på innan 
själva intervjun. Som vi tidigare nämnt skriver vi vår Magisteruppsats på Handelshögskolan 
vid Umeå universitet, Service Management utbildningen. Vår inriktning på vår uppsats är 
inom Human Resource Management, och det ämne vi valt att fördjupa oss inom handlar om 
medarbetares förväntningar på det företag de arbetar på.   

1. Tänk tillbaka på Din tid innan Du blev anställd. Vad visste Du om företaget Du sökte 
jobb på, varför sökte Du jobb där, vad attraherades Du av på just detta företag?  

2. Fundera på om Du varit med om tillfällen under Din anställning då Du känt Dig 
missnöjd på något sätt eller upplevt att Dina förväntningar på ditt arbete inte blivit 
uppfyllda av företaget.  

3. Fundera kring de prioriteringar Du haft under Din tid som anställd, vad Du 
prioriterade innan Du blev anställd samt vad Du tror att Du kommer att prioritera i 
framtiden.  

4. Överlag, försök fundera kring hela Din tid som anställd, förväntningar, önskemål etc. 
och hur Du anser att dessa delar blivit uppfyllda av det företag Du arbetar på.  

  
 Dessa frågor är en kort summering om vad intervjun kommer att handla om. I vår uppsats 
kommer vi inte att skriva ut Era namn, då det inte kommer att vara relevant för vår studies 
resultat!   
  
Med vänliga hälsningar 
 
Annika Lindeberg och Therese Nilsson 
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	Varje tolkning en författare gör är byggt på dennes förväntningar och förförståelse om ett visst ämne och område. Dessa bör klargöras innan forskningsprocessen eftersom de har en inverkan på hur fenomenet betraktas. De ämneskunskaper, tidigare utbildning, företeelser, problem och lösningar forskaren besitter är det som kan ge uttryck för en förförståelse. Under en livstid kan en forskare samla på sig olika erfarenheter, teorier och synsätt vilka kan bilda en förförståelse. Tolkningsprocessen och förståelsen av en text kan underlättas för en läsare att göra om denne har kunskap om författarens intentioner. (Holme och Solvang, 1997)   
	2.2.1 Teoretisk förförståelse
	2.2.2 Praktisk förförståelse
	”Hermeneutik innebär ungefär tolkningslära och är numera en vetenskaplig inriktning där man studerar, tolkar och försöker förstå grundbetingelser för den mänskliga existensen. Man menar att den mänskliga existensen kan tolkas och förstås genom språket.” Patel (2003)
	Vi författare menar på att vi i den här studien tenderar åt att vara mer åt det hermeneutiska hållet i vår kunskapssyn. Inledningsvis i vårt uppsatsskrivande diskuterade vi hur vi ville genomföra vår studie och vad vi ville ta reda på. Vi bestämde tidigt att vi ville skapa en djupare förståelse för det psykologiska kontrakt som var och en av våra respondenter besatt. Eftersom det psykologiska kontraktet är så individuell och subjektiv i sin karaktär, ansåg vi att det inte skulle vara möjligt för oss att på förhand skriva ett standardiserat enkätformulär till våra respondenter, då vi inte med säkerhet kunde veta hur våra respondenters psykologiska kontrakt sett ut och förändrats över tid. Vi insåg tidigt att vi istället skulle använda oss av intervjuer för att på så sätt skapa en förståelse för vårt studerande fenomen. 
	Eftersom det psykologiska kontraktet inte går att beskåda med blotta ögat, innebär det att vi måste lyssna och tolka våra respondenters svar vid intervjun för att på så sätt skapa en förståelse för just detta fenomen. För att förstå respondenternas egna tolkningar av sina förväntningar, krävs det av oss författare att vi dels kan tolka respondenternas beskrivning av deras verklighet och dels att vi kan sätta oss in i deras verklighet. Detta beskriver Alvesson och Sköldberg (1994) som empati, och menar vidare på att genom att vara innovativ kan författaren utvidga sin förståelse för en annan människas agerande och därmed kunna tolka den andra människans handlingar genom att kunna sätta det i ett större sammanhang. För vår del innebär det att vi kommer tolka våra respondenters svar tillsammans med andra respondenters svar. Vi tenderar alltså att vara mer hermeneutiska i vår kunskapssyn än något annat, eftersom vi vill skapa en förståelse för ett sådant subjektivt fenomen det psykologiska kontraktet är samt så vill vi veta mer om enskilda respondenters egna uppfattningar kring det givna ämnet. Detta är alltså några saker som utmärker en hermeneutisk kunskapssyn.
	Vi är i den här studien intresserad av att undersöka olika individers psykologiska kontrakt i olika faser i deras anställning, hur detta utvecklas över tid samt likheter eller skillnader mellan företag med olika organisationsstruktur. Genom detta vill vi skapa en förståelse för olika individers bild av deras förväntningar över tid. Detta innebär i vår studie att varje enskild medarbetare skapar sin egen bild av vad som finns i det psykologiska kontraktet, och även en bild av hur företagen lever upp till dessa förväntningar. Det är alltså människan själv som tolkar och skapar sin verklighet. Vidare vill vi skapa en förståelse för hur olika individer upplever sitt psykologiska kontrakt över tid. Bryman (2002) menar på att det finns olika sätt att se på vekligheten och det som sker. Ett sätt är att människan själv har makten att påverka verkligheten, och ett annat sätt är att yttre faktorer i omgivningen oavkortat styr våra liv. En verklighetssyn som bygger på den förstnämnda förklaringen kallas för en konstruktionistiskt verklighetssyn. Konstruktionism innebär att en verklighet är i ständig förändring och varje människa skapar själv sin egen bild av sin verklighet. Vi kommer alltså utifrån ett hermeneutiskt synsätt genomföra intervjuer och göra tolkningar. De tolkningar vi gör är utifrån respondenternas förklaringar av den verklighet de lever i, vilket är i linje med konstruktionismen.  
	Att välja ett angreppssätt på en studie är också en fråga författare måste ta ställning till. Ett sätt att koppla samman teori och empiri med varandra är att utgå från givna teoretiska ramar och sedan testa dessa ramar i verkligheten på ett valt undersökningsobjekt. Detta sätt att gripa sig an en studie kallas för ett deduktivt angreppssätt. (Alvesson och Sköldberg, 1994) Vidare menar Patel (2003) på att det deduktiva angreppssättet ibland även kallas för ”bevisandets väg”, vilket innebär att utifrån enskilda fall och händelser dras vissa slutsatser med stöd från tidigare inhämtade teorier och vetenskapliga artiklar. Eftersom författaren tar hjälp från andra befintliga källor minskar den enskilda författarens subjektiva inverkan på studien, och därmed stärks istället objektiviteten även om författarens subjektiva uppfattning fortfarande dominerar studien. (Patel, 2003) Vi har i vår studie till viss del använt ett deduktivt angreppssätt. Detta påstående grundar sig på att vi initialt inledde vår studie med en noggrann litteratursökning. Utifrån våra resultat från vår litteratursökning påbörjade vi vår teoretiska del i vårt arbete. Huvudområden såsom psykologiska kontraktet, kontraktsbrott, kontraktsöverträdelser, förtroende och olika former av psykologiska kontrakt var områden vi betonade i vårt teoretiska avsnitt innan vi begav oss ut för att genomföra vår empiriska studie. Vi fann dock att den befintliga teorin kring tidsaspektens betydelse samt betydelsen av organisationsstruktur för det psykologiska kontraktet var tämligen begränsad, vilket innebär att vi inte enbart varit deduktiva i denna studie. Gällande tidsaspektens betydelse för det psykologiska kontraktet fann vi endast teorier där olika faser i anställningen behandlades, utan angivna tidsaspekter. Dessa teorier behandlade främst olika faser som olika medarbetare kan uppnå någon gång under anställningen, inte definierat när och hur. När det gällde organisationsstruktur fann vi inga teorier som direkt var överförbara till vår studie, då dessa teorier främst kom att beröra organisationsstrukturer i allmänhet samt i kombination med psykosocial arbetsmiljö. 
	Efter vår genomförda empiriska studie valde vi att återvända till vår teoretiska referensram och komplettera den med teorier kring organisationsstrukturer som stämde in på våra studerade företag. Vi valde dessutom att ytterligare komplettera vårt teoretiska avsnitt om tidsaspektens betydelse i förändringsprocessen av det psykologiska kontraktet. Ett abduktivt angreppssätt innebär att en författare initialt genomför en empirisk studie med genomarbetade teorier i bagaget. Under den empiriska studiens genomförande uppmärksammas dock nya mönster och vinklingar som inte funnits med inledningsvis i teorin. Detta leder sedermera till att författare kompletterar det teoretiska avsnittet för att på så sätt finna stöd för de nya infallsvinklar den empiriska studien genererat. (Alvesson och Sköldberg, 1994) Författaren är alltså med ett abduktivt angreppssätt fri att förändra det teoretiska avsnittet genom att exempelvis lägga till delar som saknades utifrån de resultat som genererats från den empiriska studien. (Patel, p 24) Av detta kan vi inte säga att vi helt och hållet antagit ett deduktivt eller ett abduktivt angreppssätt. Vad vi kan säga är att vi till största del tenderar att vara mer deduktiv i vårt angreppssätt, eftersom vi hade en stor del av vår teoretiska datainsamling färdig innan vi gav oss ut på fältet för att undersöka vår empiri. Att vi även till viss del antagit ett abduktivt angreppssätt är för oss viktigt att poängtera, då vår empiriska studie visade oss att vi hade brister i vår initiala teoretiska referensram gällande tidsaspekter och organisationsstrukturer. Detta går även att koppla samman med att vi till största del tenderar att vara hermeneutiska i vår syn på kunskap. Vi valde att genomföra intervjuer istället för enkäter, då vi förstod att vi inte med säkerhet skulle kunna veta på förhand vilka typer av svar vi skulle kunna tänkas få från våra respondenter. Genom intervjuer kunde vi be våra respondenter att utveckla sina svar, ge ytterligare förklaringar till oss, och på så sätt ge oss en djupare förståelse om delar i deras psykologiska kontrakt.  
	De två olika kategorier som nämns när datainsamling diskuteras är primära och sekundära källor. Primära källor är de källor forskaren själv samlat in under arbetets gång och de sekundära källorna är de källor samlats in av någon annan, till exempel böcker och artiklar. (Bell, 1999) De primära källor vi använt i denna studie har samlats in genom intervjuer under arbetets gång. De sekundära källorna består huvudsakligen av böcker och artiklar men vi har även använt oss av Internet.  De teorier vi i huvudsak har kommit att använda oss av i den här studien berör det psykologiska kontraktet som begrepp, brott och överträdelser, uppfyllande av kontraktet, förtroende, kommunikation, olika typer och faser av det psykologiska kontraktet, tidsaspekter, organisationsstrukturer samt stabila och dynamiska arbetsplatser. Nedan visas en figur som tydliggör de fyra huvudsakliga teoretiska områden vi valt att bygga upp vår teoretiska referensram efter.   
	Syftet med att göra en litteratursökning är att finna litteratur av betydelse för den egna studien samt att sortera bort litteratur ej relevant med studiens syfte. Arbetet med att söka tillämpbar litteratur till en studie är generellt en aktivitet som kräver mycket tid och arbete av författarna att genomföra. En litteratursökning avslutas dock inte när tillämpbar litteratur funnits och problemet blivit formulerat. Istället bör sökandet efter litteratur vara en del av arbetsprocessen när en studie genomförs och bör därför inte avslutas förrän studien är avslutad. (Patel, 2003) Ett av våra första steg i den här studien var att söka och läsa in oss på de teorier och vetenskapliga studier som fanns att tillgå inom vårt valda ämne inom Management. Vi har uppskattningsvis lagt ner två veckors arbetstid på denna process, en vecka under d-uppsatsens officiella kursperiod och en vecka fördelat på tiden innan denna kurs började. Utöver denna tid har vi under uppsatsskrivandets gång kontinuerligt försökt finna ytterligare teorier att komplettare vår teoretiska referensram med. Det vi efter ett tag upptäckte var att de teorier vi funnit relevanta för vår studie, användes som referenser till andra forskares studier. Detta tolkade vi som att det var erkända och pålitliga teorier vi funnit, eftersom även andra forskare använt dessa referenser. Vid användning av olika sökord hamnade våra valda vetenskapliga artiklar högt upp på söklistan ett flertal gånger, vilket vi tolkade som att de var av relevans för vår studie.     
	I det teoretiska avsnittet sökte vi vetenskapliga artiklar genom Umeå universitetsbibliotekets databaser, då främst genom Emerald Fulltext och Business Source Premier. Vi sökte efter artiklar som blivit peer-reviewed för att försäkra oss om att kvaliteten och tillförlitligheten i våra källor. Nedan följer de sökord som givit oss bäst träffar. Dessa har vi använt var för sig och i olika kombinationer för att på så sätt hitta de artiklar vi ansåg vara av betydelse för vår studie och just den inriktning vi valt inom det psykologiska kontraktet: 
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