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Syftet med studien har varit att undersöka upplevelser av psykologiska kontraktsbrott hos 

arbetstagare. Särskilt intressant har varit att belysa hur kontraktsbrotten har uppstått, hur 

arbetstagarens känslor och beteenden har påverkats, samt om det har gått att återupprätta 

brutna kontrakt. Ett målinriktat bekvämlighetsurval gjordes (n=10). Av dessa var fem män 

och fem kvinnor i olika åldrar. Semistrukturerade intervjuer genomfördes med 

arbetstagare från olika organisationer, som på ett eller annat sätt haft erfarenheter av 

psykologiska kontraktsbrott. En innehållsanalys användes för att analysera det empiriska 

materialet. Resultatet visade att olika kontraktsbrott orsakats på grund av hög 

arbetsbelastning och brister i chefens kommunikation samt ledarskap. Konsekvenser av 

brotten var minskad arbetsglädje, lojalitet och motivation, samt ilska och irritation. 

Engagemang och effektivitet minskade hos arbetstagarna och de blev mer benägna att 

söka andra arbeten. Studien visade att chefen hade en central roll i återupprättandet av 

brutna kontrakt. 

Sökord: Psychological contract, breach of contract, employer, employee, leadership and 

communication    
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Introduktion 

I dagens samhälle lägger företag ner mycket tid och resurser på att behålla personal och 

effektivisera organisationen. Personalen ses ofta som företagets viktigaste resurs och det är 

viktigt att förstå hur relationen fungerar mellan arbetstagare och arbetsgivare för att en 

verksamhet skall fungera. Negativa attityder från de anställda kan kosta arbetsgivare stora 

summor pengar, i form av ökad frånvaro, förlorad kompetens vid uppsägning och kostnader 

för nyrekrytering (Chiu & Peng, 2008; Conway & Briner, 2005; Rousseau, 1995). Då 

samhället även utvecklas i en snabbare takt blir det allt viktigare att organisationer förhåller 

sig till omvärldens förändringar. Denna ständiga utveckling kan leda till oklarheter på 

arbetsplatsen och de anställda kan uppleva att det blir orättvist behandlade. Ett begrepp som 

utgör en viktig del i förståelsen för relationen mellan arbetsgivare och arbetstagare är det 

psykologiska kontraktet, som har blivit allt mer uppmärksammat de senaste åren (Allvin, 

Aronsson, Hagström, Johansson, & Lundberg 2006).  

En stor del av tidigare forskning har fokuserat på vad som händer med arbetstagare, 

när de upplever att arbetsgivaren, brutit mot det psykologiska kontraktet. Syftet med 

föreliggande studie var att undersöka upplevelser av psykologiska kontraktsbrott. Särskilt 

intressant var att belysa hur brotten uppstått, hur arbetstagarens känslor och beteenden hade 

påverkats samt om det har gått att återupprätta brutna kontrakt. 
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Bakgrund 

I detta avsnitt kommer begreppet psykologiska kontrakt (PK) att beskrivas med fokus på vad 

tidigare forskning anger om ämnet.  

Det psykologiska kontraktet  

Den förste att nämna begreppet var Chris Argyris på 1960-talet, som studerade 

relationen mellan arbetstagare och chefer (Argyris, 1960). Studiens resultat visade att de 

anställda presterade bättre när båda parterna visade ömsesidig respekt för de normer som 

existerade på arbetsplatsen (Schalk & Roe, 2007). Argyris studie skapade ett intresse om 

anställningsrelationens betydelse och flertalet forskare har vidareutvecklat teorier om PK. Det 

finns dock ingen entydig definition av begreppet och många forskare har olika åsikter om vad 

det innehåller. En del forskare har beskrivit PK som en uppsättning av oskrivna och 

ömsesidiga förväntningar mellan en enskild arbetstagare och en organisation (Schalk & Roe, 

2007; Schein, 1978). Andra forskare har påpekat förekomsten av både skrivna och oskrivna 

överenskommelser, om vad arbetstagaren förväntas ge och få från arbetsgivaren, samt vad 

arbetsgivaren förväntas ge och få av arbetstagaren (Herriot & Manning, 1997; Robinsson, 

1996). Ytterligare en uppfattning är att kontraktet består av upplevelser av ömsesidiga löften, 

åtaganden och skyldigheter mellan arbetstagare och arbetsgivare (Guest & Conway, 2002). 

Till skillnad från ovan nämnda forskare definierar Rousseau (1989) PK, som en enskild 

individs tro gällande villkoren av en ömsesidig överenskommelse mellan en part och en 

annan. Det innebär att kontraktet inte behöver vara ömsesidigt mellan arbetsgivaren och 

arbetstagaren, utan att det är individens subjektiva uppfattning som avgör vad kontraktet 

innehåller. Även om definitionerna skiljer sig åt så är gemensamma och återkommande 

uppfattningar att kontraktet omfattar den psykologiska delen av relationen mellan 

arbetsgivare och arbetstagare.  
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Rousseau (1989) har föreslagit att en individs förväntningar uppstår när en 

arbetstagare upplever att ett löfte har avlagts. Dessa kan exempelvis beröra 

anställningstrygghet, utvecklingsmöjligheter, kompetensutveckling, befordran eller 

löneförhöjning (D´Art & Turner, 2006; Guest & Conway, 2002; Turnley & Feldman, 2000). 

Vidare menar Andersson och Schalk (1998) att den senaste tidens utveckling på 

arbetsmarknaden har bidragit till att anställdas förväntningar har förändrats. I stället för 

tidigare förväntningar på anställningstrygghet och karriärmöjligheter inom organisationen, 

fokuserar arbetstagare mer på kompetensutveckling för att behålla sin anställningsbarhet på 

hela arbetsmarknaden.  

En svårighet med PK är att arbetstagaren och arbetsgivaren inte alltid har samma 

uppfattningar om vad deras kontrakt innehåller (Anderson & Schalk, 1998; Conway & Briner, 

2005). Den anställdes uppfattning av PK är subjektiv och varierar beroende på dess tidigare 

erfarenheter (Dadi, 2012). Två individer kan ha två helt olika kontrakt och deras uppfattningar 

om sina egna skyldigheter och förväntningar skiljer sig åt. En arbetstagare kan exempelvis 

uppfatta en omstrukturering som positiv, medan en annan kan se den som något negativt. 

Dessutom anses PK förändras över tid. Förändringar som kan påverka kontraktet kan vara 

byte av chef eller kollegor, samt förändringar av arbetsförhållanden och arbetsuppgifter 

(Isaksson & Bellagh, 2005). Ett annat problem med PK är agentproblemet (Guest, 1998; 

Rousseau, 1990). Forskarna menar att det finns svårigheter att avgöra mellan vilka parter PK 

existerar. Är kontraktet mellan arbetstagaren och chefen eller mellan arbetstagaren och 

arbetsgivaren? I så fall vem eller vilka är arbetsgivaren? Rousseau (1990) menar att en 

organisation i sig, inte kan ha uppfattningar och förväntningar, utan detta gäller endast för 

enskilda individer. Rousseau har försökt lösa detta problem genom att utgå från att PK enbart 

handlar om arbetstagarens uppfattningar. Guest (1998) hävdar dock att detta leder till att 

kopplingen till PK till viss del försvinner. Det handlar då inte längre om ett kontrakt mellan 

två parter. Å andra sidan menar Guest (1998) att det ändå är relevant att använda sig av 
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begreppet, då det berör fenomenet. Eftersom det finns delade meningar om vad PK innebär 

menar Dadi (2012) och George (2009) att det är viktigt att fortsätta forskningen kring 

fenomenet och definitionen av begreppet.  

Det psykologiska kontraktsbrottet 

En av de aspekter som många forskare fokuserat på är brott av PK. Rousseau (1995) 

beskriver att ett kontraktsbrott sker då arbetsgivaren misslyckas att uppfylla de termer och 

överenskommelser som ingår i kontraktet. Vidare menar Morrison och Robinson (1997) att 

det är arbetstagarens subjektiva uppfattning, om arbetsgivaren lyckats leva upp till sina 

skyldigheter, som avgör om kontraktet bryts. Andra forskare har även påpekat att det sker 

kontraktsbrott, då den enskilde individen uppfattar organisationen som orättvis eller opålitlig 

(Guest & Conway, 1998). Som tidigare nämnts har arbetstagaren och arbetsgivaren ofta olika 

uppfattningar om innehållet i PK. Dock behöver denna brist på samstämmighet inte spela så 

stor roll i praktiken. I stället är det arbetstagarens känsla av rättvis behandling som är det 

viktigaste för att undvika upplevelser av brott (Isaksson, 2000). 

En av de vanligaste orsakerna till kontraktsbrott är förändringar inom företaget eller i 

arbetsuppgifterna (Schalk & Roe, 2007). En annan vanlig orsak är ökad arbetsbelastning. Till 

exempel att personalstyrkan minskar, men att arbetsmängden fortfarande är den samma 

(Morrison & Robinson, 1997). Även minskad kommunikation och osammanhängande 

interaktioner påverkar kontraktet negativt. Det är därför väsentligt att parterna emellan möts 

och stämmer av vilka outtalade och uttalade förväntningar de har på varandra. Om inte detta 

möte sker menar Rousseau (1995) att det blir svårt att upprätthålla ett fungerande kontrakt. 

Enligt Giri och Kumar (2010) är organisationens sätt att kommunicera en viktig del för att 

undvika missuppfattningar. De menar att en god kommunikation mellan chefer och dess 

anställda är nyckeln till upprätthållandet av PK.  
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En studie av Turnely och Feldman (2000) visade att det är vanligt med kontraktsbrott. 

Då dessa består av subjektiva villkor är det oundvikligt att det inte sker någon typ av brott. 

Även en studie av Robinson och Rousseau (1994) visade att arbetstagare ofta upplevde att 

chefernas skyldigheter gentemot dem inte blev uppfyllda. Studiens resultat visade att 55 % av 

arbetstagarna ansåg att deras arbetsgivare hade misslyckats att uppfylla en eller flera av deras 

skyldigheter.  

Det är inte bara medvetna handlingar som ligger bakom brotten, utan det sker även 

genom missuppfattningar. Enligt Rousseau (1995) finns det tre olika former av kontraktsbrott, 

oavsiktligt-, störnings- och avtalsbrott. Vid oavsiktligt brott är båda parterna villiga och kan 

följa sin del av kontraktet, men det bryts på grund av missuppfattningar. Vid störningsbrott är 

ena eller båda parterna villiga att följa kontraktet, men blir på något sätt hindrade till att 

uppfylla det. Gällande avtalsbrott är ena parten helt kompetent att följa sin del av kontraktet, 

men gör det inte ändå.   

Genom att studera kontraktsbrott kan den anställdes attityd, känslor och beteende 

påverkas (Conway & Briner, 2005). Flertalet studier har visat att brott av PK genererat i 

negativa känslor och beteenden där uppfattningen om svek resulterat i missnöje, ilska, 

frustration och till och med depression (Bal, Lange, Jensen & Van der Velde, 2007; Chiu & 

Peng, 2008; Deery, Walsh & Iverson, 2006; Rousseau, 1995; Zhao, Wayne, Glibowski & 

Bravo, 2007). De anställdas förtroende skadas och förloras när organisationer bryter mot 

kontraktet och arbetsattityden påverkas negativt (Conway & Briner, 2005). En studie av 

Deery, Walsh och Iverson (2006) visade att kontraktsbrott leder till mindre samarbetsvilliga 

medarbetare och en högre frånvaro bland personalen. Andra konsekvenser kan vara att 

arbetstagaren ägnar mindre tid till att prestera i sina arbetsuppgifter och blir mer benägen att 

avsluta sin anställning (Fu & Cheng, 2014).  

Enligt Rousseau (1995) finns det skillnader i hur de anställda kan uppfatta ett brutet 

kontrakt. Anställda som värdesätter relationen till sin arbetsgivare lägre, påverkas mindre 
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negativt av ett brutet kontrakt, än en anställd som värdesätter relationen högre. Flera forskare 

talar om relationella och transaktionella kontrakt (Fu & Cheng, 2014; Raja, Johns & Bilgrami, 

2011; Rousseau, 1995). Enligt forskarna beskrivs de relationella kontrakten som långvariga, 

mer emotionella och som utvecklas över tid och har sitt fokus på just relationen. De 

transaktionella kontrakten tenderar till att bli kortvariga, vara mindre emotionella och 

fokuserar på ett direkt utbyte mellan arbetsinsats mot pengar.  

Återupprättandet av brutna kontrakt  

Om det kommer till arbetsgivarens vetskap att det uppstått kontraktsbrott är de ofta 

angelägna till att försöka reparera de brutna kontrakten (Alongi, 2011). En åtgärd för att göra 

detta kan vara att helt enkelt be om ursäkt. En studie av Alongi visade dock att endast en 

ursäkt till arbetstagaren, inte var tillräckligt för att reparera relationen. För att ursäkten ska ha 

någon effekt måste arbetsgivaren erkänna brottet, ha en rimlig förklaring, samt visa ett uttryck 

för ånger. Även Deery, Walsh, och Iverson (2006) menar att arbetsgivaren till viss mån kan 

mildra de negativa konsekvenserna. Detta genom att ge de drabbade trovärdiga förklaringar 

till de omständigheter som orsakade brottet. Alongi (2011) beskriver att det finns få 

undersökningar om hur brutna kontrakt kan återupprättas och menar att det är viktigt att 

fortsätta forska i ämnet.    

Syfte   

Syftet med studien är att undersöka upplevelser av psykologiska kontraktsbrott hos 

arbetstagare. Särskilt intressant är att belysa hur kontraktsbrotten har uppstått, hur 

arbetstagarens känslor och beteenden har påverkats, samt om det har gått att återupprätta 

brutna kontrakt. 
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Metod 

I detta avsnitt presenteras studiens val av metod samt en redogörelse över tillvägagångssättet. 

Nedan förklaras metodval, urval, konstruktion av instrument, administrering, analysmetod 

forskningskvalitet samt etiska hänsynstaganden. 

Metodval  

Eftersom syftet med studien var att undersöka arbetstagares upplevelser och känslor 

användes en kvalitativ metod i form av semistrukturerade intervjuer. I kvalitativa studier 

befinner sig forskaren i den sociala verkligheten för att finna förklaringar på sociala fenomen. 

Syftet är att försöka tolka och beskriva mänskligt beteende. En utgångspunkt i kvalitativ 

metod är att det inte finns en absolut eller objektiv sanning, utan verkligheten kan uppfattas 

på många olika sätt (Bryman, 2011). Studien har en induktiv ansats. Det innebär att syftet inte 

har varit att härleda en hypotes utifrån en teori. Det har inte heller varit av intresse att kunna 

generalisera resultatet. Med utgångspunkt från insamlad data har syftet i stället varit att, i 

enskilda fall, försöka skapa förklaring och förståelse, om psykologiska kontraktsbrott.  

Urval 

I studien användes ett målinriktat bekvämlighetsurval. Ett urvalskriterium var att 

deltagarna skulle ha någon erfarenhet av psykologiska kontraktsbrott. Författarna kontaktade 

vänner och bekanta via telefon och ställde frågor om deras relation till sina arbetsgivare. 

Frågorna berörde om de någon gång upplevt missnöje med sin arbetsgivare eller om de ansåg 

sig ha blivit orättvist behandlade på arbetsplatsen. Om personerna haft erfarenheter av detta, 

utgick författarna från att de någon gång haft upplevelser av brott av PK. Ett annat krav var att 

deltagarna skulle ha en tillsvidareanställning på heltid. Ahrne och Svensson (2011) beskriver 

att det är en fördel att välja personer som är olika varandra för att få en bredd i deras 
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uppfattningar. Därför valdes deltagarna ut från olika organisationer. Deras ålder varierade från 

27-60 år. Tio personer (fem kvinnor och fem män) från olika organisationer valdes ut till studien 

(se Tabell 1). Genom att deltagarna valdes ut ifrån olika organisationer, skapades en 

anonymitet, vilket ledde till att de inte behövde känna oro över att arbetsgivaren eller kollegorna 

skulle få ta del av resultatet, då deras yttranden inte gick att koppla till en specifik organisation. 

Detta bidrog till en trygghet och att de kunde uttrycka sig fritt om sina åsikter och tankar. 

 

Tabell 1. Information om deltagarna 

Kodnamn Ålder Kön     

Deltagare 1 27 Man     

Deltagare 2 52 Kvinna     

Deltagare 3 34 Kvinna     

Deltagare 4 58 Kvinna     

Deltagare 5 54 Man     

Deltagare 6 62 Kvinna     

Deltagare 7 30 Man     

Deltagare 8 35 Kvinna     

Deltagare 9 27 Man     

Deltagare 10 31 Man     

 

Konstruktion av instrument 

Semistrukturerade intervjuer användes för att få en djupare och mer detaljerad 

förklaring till vad som låg till grund för den intervjuades upplevelser. Intervjufrågorna 

inspirerades utifrån tidigare forskning och var uppdelade under fyra huvudteman, som var 

förutbestämda utifrån studiens syfte, orsaker till kontraktsbrott, känslor, beteende samt 

återupprättandet av brutna kontrakt.  Intervjuguiden bestod av nio frågor gällande PK, varav 

två bakgrundsfrågor (se Bilaga 1). Intervjuerna inleddes med bakgrundsfrågor gällande den 
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anställdes yrkeserfarenhet och ålder. Därefter ställdes frågor om arbetstagarens relation med 

arbetsgivaren, samt respektive chef och om de någon gång känt sig orättvist behandlade på 

arbetsplatsen. Frågorna berörde känslor, reaktioner och beteenden som uppkommit i olika 

situationer. Avslutningsvis ställdes frågor om hur de hanterat olika situationer och om 

skadade relationer hade gått att reparera. Ordningsföljden på intervjuerna varierade och det 

fanns utrymme att ställa följdfrågor.  

Administrering  

Tio intervjuer genomfördes. Deltagarna fick förhandsinformation om vad studien 

avsågs undersöka och en kort presentation av det psykologiska kontraktet (se Bilaga 2). 

Intervjuerna delades upp mellan författarna och genomfördes på olika håll. De genomfördes 

genom fysiska möten och varade mellan 30-40 minuter. Med deltagarnas samtycke spelades 

intervjuerna in så att uppmärksamheten kunde riktas mot den som intervjuades. 

Inspelningarna gjorde det möjligt att i lugn och ro lyssna på intervjuerna i efterhand för att 

sedan transkribera dem. 

Analys  

Vid sammanställningen av insamlade data användes en innehållsanalys. Analysen 

skulle identifiera frekvent förekommande teman i transkriberingarna, gällande deltagarnas 

upplevelser av brott av PK. De transkriberade intervjuerna lästes igenom upprepade gånger 

för att få en känsla för helheten. Meningsbärande enheter, som var frekvent förekommande, 

med information som ansågs relevanta för studiens syfte valdes ut. Detta för att korta ned 

texten, men ändå behålla innehållet. De meningsbärande enheterna delades sedan in under 

respektive huvudtema, som var förbestämda utifrån studiens syfte och intervjuguide, orsaker 

till kontraktsbrott, känslor, beteende samt återupprättandet av brutna kontrakt. Utifrån 

meningsenheterna kunde författarna sedan se gemensamma nämnare, bland deltagarnas 
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upplevelser, som sedan mynnade ut i olika underteman. Därefter sammanställdes 

huvudtemana och dess underteman i en tabell för att ge en överblick av deltagarnas 

upplevelser av brott av PK (se Tabell 2). Dessa utgjorde sedan grunden för redovisningen av 

resultatet.  

 

Tabell 2. Huvudteman och underteman   
 

Orsaker till 

kontraktsbrott 
Känslor Beteenden Återupprättandet av 

brutna kontrakt 

- Bristande 

ledarskap 
- Bristande 

kommunikation 
- Hög 

Arbetsbelastning 

- Minskad 

arbetsglädje 
- Minskad lojalitet 
- Minskad 

motivation 
- Irritation 

- Minskat 

engagemang 
- Minskad 

effektivitet 
- Benägenhet att 

söka annat arbete 
- Egen uppsägning 
- Sjukskrivning 

- Byte av chef 
- Byte av avdelning 
- Ändrat beteende  

av chef 

 

Forskningskvalitet  

Till skillnad från kvantitativa studier där det talas om begrepp som reliabilitet och 

validitet talas det i kvalitativa studier istället om tillförlitlighet och äkthet. Enligt Bryman 

(2011) består tillförlitligheten av fyra delkriterier, trovärdighet, överförbarhet, pålitlighet och 

en möjlighet att styrka och konfirmera. För att resultatet av intervjuerna skulle anses 

trovärdiga, fick deltagarna läsa vad författarna skrivit och bekräfta att intervjuerna uppfattats 

på rätt sätt. För att styrka och konfirmera studien har inga personliga värderingar medvetet 

påverkat genomförandet av studien. Författarna har även försökt att inta ett så neutralt synsätt 

som möjligt och därav strävat efter att ett sakligt och opartiskt förhållningssätt. Dessutom 

genomfördes en pilotintervju för att se hur frågorna besvarades och om de ansågs vara 

lämpliga. Bryman (2011) beskriver att det är till forskarens fördel att använda pilotintervjuer 

för att säkerställa att frågorna är tydliga och relevanta för studien. Då pilotstudien visade att 

intervjufrågorna behandlade studiens syfte valdes denna att inkluderas i studien. Gällande 
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överförbarheten med studien var författarna medvetna om att undersökningen omfattade ett 

litet antal personer och därför kan resultatet inte generaliseras. I kvalitativa undersökningar är 

forskaren själv ett viktigt verktyg när det kommer till insamlandet och tolkningen av data. 

Därför kan resultatet till denna studie ha påverkats, då författarna inte tidigare genomfört 

kvalitativa intervjustudier.  

Etiska hänsynstaganden  

För att respektera och ta hänsyn till de forskningsetiska principerna följdes 

vetenskapsrådets (2016) fyra huvudkrav som krävs för genomförandet av 

samhällsvetenskaplig forskning. Innan intervjutillfällena uppfylldes informationskravet 

genom att ge deltagaren en presentation, av både syftet med studien och deras deltagande (se 

Bilaga 2). Därefter uppfylldes samtyckeskravet. Deltagarna informerades om att deltagandet i 

studien var frivilligt och om de av någon anledning hade velat avbryta intervjun hade detta 

varit möjligt. I enhetlighet med konfidentialitetskravet har insamlad data hanterats aktsamt 

och deltagarna har anonymiserats. Nyttjandekravet uppfylldes genom att materialet endast 

användes i samband med studien, vilket deltagarna informerades om. 
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Resultat  

I detta avsnitt kommer resultatet presenteras utifrån fyra huvudrubriker, orsaker till 

kontraktsbrott, känslor, beteenden och återupprättandet av brutna kontrakt.  

Orsaker till kontraktsbrott   

I samtliga intervjuer kunde författarna konstatera att det skett psykologiska 

kontraktsbrott i olika former. Ofta var kontraktsbrotten komplexa och berodde sällan på bara 

en anledning. Trots att orsakerna såg olika ut, fanns återkommande mönster i flera av fallen.  

Många av deltagarnas berättelser visade att kontraktsbrotten grundade sig i olika typer av 

bristande ledarskap. Framförallt hos deras närmaste chef, där missnöjet även visade sig bero 

på bristande kommunikation med arbetstagaren. En återkommande orsak var att chefen ofta 

var frånvarande. Detta ledde i sin tur till att arbetstagarna inte kände att de fick det stöd de 

önskade och samtidigt att chefen hade dålig insikt i deras arbete. Några uppfattade det så att 

chefen rent av inte brydde sig eller hade för mycket att göra med egna arbetsuppgifter:   

Rent allmänt hade hon dålig koll på vad vi jobbade med och hur vi jobbade med det. 

Hon kunde inte läsa av statistik tillräckligt bra. Det skar sig lite mellan oss. Vi hade 

en dålig kommunikation och hon hade inte koll på vad jag gjorde (Deltagare 1). 
 
Min chef har ett för stort område och hon har själv sagt att hon inte har tid att ha koll 

på allt som händer. Hon hinner inte få en tillräckligt bra insikt i verksamheten och 

detta har lett till brister i kommunikationen och hon inte alltid är tillgänglig 

(Deltagare 3). 
 

En annan återkommande orsak till missnöje var brist på uppskattning och feedback. Flera 

deltagare upplevde att de inte fick uppmärksamhet för deras arbetsinsats. Även om chefen 

hade kännedom om att dess anställda gjorde ett bra jobb, så upplevde de att de inte fick någon 

uppskattning för sitt arbete. Det kunde handla om både verbala erkännanden och uppskattning 

i form av löneförhöjning. En informant berättade att han inte fick någon feedback för sin 

insats, förutom de gånger chefen var missnöjd: 
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Jag fick inte mycket positiv feedback för att jag jobbade hårt, utan fick snarare göra 

de tunga och tråkiga arbetsuppgifterna, för de visste att jag klarade av dem. Tillslut 

tröttnade jag och insåg att jag bara slet ut mig själv av att jobba såhär. Vi var några 

stycken som jobbade mycket hårdare än många andra och vi insåg att vi får inte ut 

någonting av det här. Inte ens positiv feedback. Så vi sänkte vår effektivitet och la 

oss precis över målen. Då vaknade plötsligt chefen och kom ut och frågade varför vi 

hade börjat jobba så dåligt. De förväntade sig att vi skulle ligga högt över målen utan 

att få någonting tillbaka (Deltagare 9). 
 
… så känner jag mig orättvist behandlad lönemässigt. I och med att jag har jobbat så 

pass länge inom det här företaget. Sen kan man tycka att det är orättvist, för att jag 

har ju en kunskap som inte en nyanställd har, och då borde den värderas högre 

(Deltagare 2).  
 

Två informanter rapporterade om hur de upplevde en direkt rädsla på arbetsplatsen. De 

berättade att de kände obehag på arbetsplatsen, då de fruktade att få en offentlig utskällning, 

om chefen inte var nöjd med deras insats. Detta beteende ledde till att personerna kände sig 

kränkta och illa behandlade. Dessutom upplevde de att det inte fanns någon mening med att 

diskutera olika saker. En bakomliggande orsak kunde vara att chefen inte ville erkänna sina 

brister och på så sätt bortförklarade sig eller att informanten helt enkelt kände en rädsla för att 

framföra sina åsikter: 

Ja han hittade på massa dåliga ursäkter. Det gick ju inte riktigt att argumentera mot 

honom heller utan det vågade man inte, för man visste ju inte om hans humör skulle 

svänga. Det gick ju inte kommunicera med honom och det kunde inte de andra 

anställda heller (Deltagare 5). 

 
Man fick inte göra fel, det var det ena. Då fick man en offentlig utskällning. Dom var 

bara inte trevliga. De var mobbare faktiskt, och de tillsammans hetsade upp varandra 

på något sätt. Hade det varit en person, då kanske det hade varit en annan sak. Men 

nu var de flera som var taskiga (Deltagare 4). 

 

En informant berättade att chefen i många fall var motsägelsefull och gav direktiv om hur de 

anställda skulle arbeta samt betonade vikten av ett gott bemötande mot både kunder och 

medarbetare. Problemet var att deltagaren inte upplevde att chefen själv agerade på 

motsvarande sätt. Det upplevdes som motsägelsefullt:  

Han pratade om att vi skulle jobba med kvalité, att vi skulle arbeta på ett visst sätt  
och hur vi skulle uppföra oss mot kunder och gentemot varandra. Men han följde 

inget av det själv (Deltagare 8). 
 

Upplevelser av för hög arbetsbelastning rapporterades av flera deltagare. De berättade att 

deras avdelningar ofta var underbemannade och att arbetsplatsen var i behov av mer personal. 
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Anledningen till den höga arbetsbelastningen var både att det inte fanns någon chef som 

lyssnade på de anställdas problem och att det inte fanns tillräckligt med resurser för att 

tillsätta mer personal inom avdelningen. Informanterna beskrev att de vid flertalet tillfällen 

känt sig stressade på arbetsplatsen på grund av den höga arbetsbelastningen. Även här fanns 

det problem med en frånvarande chef och brister i kommunikationen: 

Det är när vi haft för stor arbetsbelastning och vi har inte fått någon hjälp. Utan vi 

ska bara lösa situationen och det är ingen som lyssnar på våra problem… / … Ett 

problem är att det inte finns några resurser till att lösa problemen så det är upp till oss 

i arbetslaget att hantera situationerna (Deltagare 6). 
 
Sen kan jag bli besviken på att de inte ser till att vi får mer personal på våra 

avdelningar. Arbetsbelastningen är ju väldigt hög. Men det är på så hög nivå, så det 

är svårt att relatera till… / … Mycket beror på personalbrist. Hon har inte tid att bry 

sig om oss. Men sen tycker jag inte att hon har någon medkänsla för sina anställda. 

Hon bryr sig bara om sig själv (Deltagare 7). 

 

Varje deltagare hade sin egen unika berättelse om sina upplevelser på arbetsplatsen. Som 

tidigare nämnt var situationerna ofta komplexa och kontraktsbrottet var summan av flera 

händelser. Det som var gemensamt, var att samtliga hade någon form av missnöje gentemot 

sin chef.  

Känslor  

 Trots att de kontraktsbrotten såg olika ut och hade orsakats av olika anledningar, var 

majoriteten av de upplevda känslorna oftast lika. I nästan samtliga fall upplevde deltagarna 

minskad arbetsglädje. De berättade att de hade tappat lusten och gnistan i arbetet. Framförallt 

i de situationer där de känt obehag på arbetsplatsen. I två fall berättade informanterna att 

arbetsglädjen vid ett tillfälle var så låg att det gjorde ont i magen att gå till jobbet:  

Det bara kändes som att ”gud skall jag behöva gå dit”, jag hade ont i magen varje 

dag, för man visste inte vad man skulle bli utsatt för (Deltagare 4). 

 
Ja det var fruktansvärt, man mådde riktigt dåligt, ont i magen, ja det var hemskt 

faktiskt, det var som att man ville sjukskriva sig faktiskt. Och det var det många som 

gjorde också, det tog emot att gå till jobbet helt enkelt (Deltagare 5). 
 

Majoriteten av deltagarna pratade om att deras lojalitet gentemot arbetsgivaren hade 

påverkats. De menade att chefen inte var lojal. Detta bidrog till att de inte kände någon 
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skyldighet att ställa upp gentemot arbetsgivaren. I vissa fall ledde det även till att de gav en 

dålig representation av arbetsgivaren utanför arbetsplatsen: 

... jag känner inte att jag får utdelning för det jag gör, och samtidigt så känner jag inte 

den arbetsviljan som jag gjorde från början. Eftersom jag nu vill utvecklas inom det 

här företaget och inom den här tjänsten. Så nä, jag… Lojaliteten påverkas negativt av 

det här eftersom jag inte litar på chefen (Deltagare 10). 
 

Min lojalitet var lika med noll. Jag tittade efter andra arbetsgivare och kände ingen 

skyldighet att ställa upp gentemot dem (Deltagare 7).  
 

En stor del av de rapporterade känslorna handlade om minskad motivation. Drivkraften och 

inställningen att göra ett bra arbete minskade i samband med kontraktsbrottet. Till exempel 

hade en del av deltagarna tidigare en inställning att göra lite mer än vad arbetsuppgifterna 

krävde, men på grund av chefens bristande uppskattning, minskade också intresset för 

merarbete:   

Jag jobbade väldigt hårt och gjorde nästan dubbla målen av det man skulle göra och 

var väldigt trött när jag kom hem. Efter ett tag så började jag fundera på vad jag fick 

tillbaka av att jobba så hårt. De fanns folk som knappt kom upp i målen och de blev 

behandlade precis likadant som jag. Jag fick inte mycket positiv feedback för att jag 

jobbade hårt, utan fick snarare göra de tunga och tråkiga arbetsuppgifterna för de 

visste att jag klarade av dem. Tillslut tröttnade jag och insåg att jag bara slet ut mig 

själv av att jobba såhär (Deltagare 9). 
 

Andra känslor som deltagarna känt var ilska och irritation. I många fall även frustration och 

besvikelse över chefens sätt att bemöta och ställa upp för sina anställda i olika situationer:   

Ett problem är att det inte finns några resurser till att lösa problemen så det är upp till 

oss i arbetslaget att hantera situationerna. Då kan man bli irriterad.../… Jag blir 

frustrerad över att det fungerar på det här sättet. Det är jobbigt och det tar mycket tid 

och energi från det övriga arbetet. Det är påfrestande (Deltagare 6).  
 

Jag tycker att det är tråkigt att han förstört någonting som var bra från början. Till en 

början blev jag irriterad på hans beteende men sen gick det så långt att man slutade 

bry sig (Deltagare 8). 

 

Samtliga deltagare rapporterade att deras känslor hade påverkats negativt. Återkommande 

känslor var minskad arbetsglädje, lojalitet och motivation, samt ilska och irritation. 
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Beteenden 

Deltagarnas upplevda känslor, mynnade sedan ut i olika beteenden. Dessa varierade 

beroende på omständigheterna. Ett vanligt beteende var minskat engagemang. Intresset och 

deltagandet i arbetet minskade. Det resulterade bland annat till minskad lust att göra det lilla 

extra och ointresse att visa framfötterna:  

Ja nu på senaste tiden har beteendet påverkats mer än vad det gjort tidigare. Jag känner 

att jag blir mer bakåtlutad, alltså jag har inte samma lust att göra det där lilla extra, 

eller ställa upp för cheferna på samma sätt (Deltagare 2). 

 
Det påverkade beteendet att det minskade mitt engagemang. Varför ska jag jobba 

extra hårt när jag inte får någonting tillbaka? Sen kände jag mig inte lika lojal. Innan 

hade man kanske gjort ditt lilla extra, sådant som ingen annan gjorde, men det 

slutade man ju med. Man brydde sig inte så mycket för hur det gick för företaget 

längre (Deltagare 9). 
 

Resultatet av det minskade engagemanget hos deltagarna bidrog till att effektiviteten i arbetet 

minskade. Några informanter berättade att de medvetet sänkte sin prestation för att visa sitt 

missnöje gentemot chefen. Andra upplevde att de presterade sämre på grund av de inte trivdes 

på arbetsplatsen:  

Motivationen försvinner så klart och istället för att jobba på så vill du gå hem från 

arbetsplatsen. Och det påverkar även prestationen i längden, jag menar om man mår 

dåligt och blir dåligt behandlad så påverkar detta helt klart (Deltagare 5).  

 
Jag utför ett precis lika bra jobb som jag alltid gjort. Dock jobbar jag inte över längre 

och är inte lika effektiv. Kvalitén på jobben har alltid varit bra. Innan kunde jag 

utföra en bra kvalité i arbetet för att det var de vi stod för som företag. Nu gör jag det 

endast för mitt eget anseende. Det som tog åtta timmar innan kanske man lägger 14 

timmar på nu i stället (Deltagare 8).  
 

En deltagare som i vissa situationer upplevt minskad motivation och arbetsglädje berättade att 

hon ändå utförde sina arbetsuppgifter som vanligt och jobbade övertid om det behövdes. 

Anledningen var att hon vill ställa upp för sina kollegor:  

Man får försöka lösa det tillsammans med sina kollegor och sen vet man att det går i 

perioder, de tuffa situationerna kommer och går och de varar inte för evigt.../...Ja, 

man känner sig inte lika motiverad att till exempel jobba övertidstimmar och man 

tappar ju en del av sin lojalitet. Men man ställer ju upp för sina kollegors skull 

(Deltagare 6).  
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Flera berättade att de ville söka sig till nya avdelningar eller arbetsplatser, på grund av sitt 

missnöje med ledarskapet: 

Innan hade jag eventuellt planer på att söka andra tjänster internt inom 

organisationen, men nu är jag mer benägen att söka mig någon annanstans (Deltagare 

1) 

 
Och sen eftersom jag inte trivdes med all stress och henne som chef samt att en 

annan avdelning lockade mig mer, hade hon ingen förståelse för att jag ville söka 

mig till en ny avdelning. Visst att hon kanske inte är nöjd över att jag slutar, men hon 

visade ingen förståelse överhuvudtaget. Hon sa snarare att nu är du här på vår 

avdelning och du får söka nya jobb i framtiden. Detta gjorde ju i stället att jag ville 

byta avdelning ännu mer (Deltagare 7).  

 

I ett fall var chefens dåliga påverkan så stor att det ledde till utbrändhet och sjukskrivning. 

Informanten berättade om kränkningar och mobbning:  

… då jag blev sjukskriven för utbrändhet. Jag klarade inte av att gå till jobbet helt 

enkelt… / … Dom var bara inte trevliga. Dom var mobbare faktiskt (Deltagare 4). 

 

Samtliga deltagares berättelser visade att kontraktsbrotten hade lett till negativa beteenden 

enligt ovan beskrivna exempel. 

Återupprättandet av brutna kontrakt 

I alla situationer fanns det ett tydligt missnöje gentemot chefen och relationerna var på 

ett eller annat sätt skadade. Ingen av deltagarna hade lyckats eller såg någon mening med att 

återupprätta relationen med chefen efter kontraktsbrottet. Däremot hade vissa fått tillbaka 

förtroendet till organisationen på grund av tillsättande av ny chef: 

Eftersom arbetsgivaren i sin helhet hanterade situationen bra och gjorde sig av 

med chefen och löste situationen, så återuppbyggde jag mitt förtroende till 

organisationen (Deltagare 1).  

 

Andra deltagare som hade återvunnit förtroendet för arbetsgivaren hade bytt avdelning. De 

rapporterade att de numera kände sig tillfreds med arbetssituationen:  

Då fick jag ett erbjudande om ett annat jobb på en annan avdelning, som jag 

fortfarande har. Så då blev ju allt helt annorlunda! Även om jag och min förra 

chef satt bredvid varandra och såg varandra lite hela tiden, för då hade jag inte 

något mer med henne att göra. Hon var då totalt ointressant för mig. Sen en 

kort tid efter så fick hon sparken faktiskt.../...Och det senaste halvåret har varit 

det bästa året någonsin! Relationen är jättebra, med kollegor, med chef, med 
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allt! Och det känns ju väldigt skönt. För så var det verkligen inte förut 

(Deltagare 4). 
 

Vissa deltagare berättade att de fortfarande var kvar på samma arbetsplats och att de 

fortfarande var missnöjda. På frågan om vad som hade kunnat göras för att reparera den 

skadade relationen, svarade informanterna att de inte trodde att det gick att göra något åt 

situationen. De uttryckte sig som att det var hopplöst att ens försöka:  

Nej, jag tror att hon har kört sig i botten. Det hade i så fall varit om det kommit 

in en ny chef som bryr sig, som jag hade kunnat få tillbaka förtroendet 

(Deltagare 7).   

 
Nej. Det har gått så långt så det går inte bygga upp en bra relation igen.. Han 

har gått ut och bett om ursäkt en gång, men det blev ingen skillnad. Jag har helt 

tappat förtroendet. Det är kört.../...jag söker andra jobb och vill sluta (Deltagare 

8). 

 

Andra informanter berättade att de trodde att det skulle gå att åtgärda problemen och gav 

exempel på tänkbara åtgärder. I många fall rapporterades det att ett byte av chef skulle vara 

lösningen, men det fanns även de som menade att relationen skulle gå att rädda om chefen 

ändrade sitt beteende:  

Om de hade börjat uppmärksamma de som gör ett bra jobb och gett positiv 

feedback, visat uppskattning och kanske gett möjlighet till 

kompetensutveckling, så finns det väl en möjlighet att man hade fått tillbaka sitt 

engagemang och sin motivation. Om man hade fått en chef som man kände att 

man kunde diskutera med (Deltagare 9). 
 

Men det är klart att det som skulle kunna göras för att upprätthålla den här 

relationen är i så fall om chefen förklarar sina brister och säger att han har gjort 

fel. (Deltagare 10) 
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Diskussion 

I detta avsnitt kommer studiens syfte och resultat att diskuteras samt studiens begränsningar 

och förslag till framtida forskning.  

 

Syftet med studien var att undersöka arbetstagares upplevelser av psykologiska 

kontraktsbrott. Undersökningen visade att PK hade en viktig roll i förhållandet på de 

undersökta arbetsplatserna. Framförallt har chefens betydelse för kontraktet belysts. 

Arbetstagarens relation med chefen verkade vara starkt kopplad till relationen mellan den 

anställde och organisationen och i många fall fick chefen agera företrädare för arbetsgivaren. 

Enligt tidigare forskning handlar PK om relationen mellan arbetsgivare och arbetstagare och 

Guest (1998) samt Rousseau (1990) har beskrivit agentproblemet som en svårighet. Vem eller 

vilka är arbetsgivaren egentligen? Även om intervjufrågorna berörde arbetstagarens relation 

till arbetsgivaren, associerade deltagarna ofta till sin närmaste chef som sin arbetsgivare. Den 

närmaste chefen fick vara arbetsgivarens representant, då den juridiska arbetsgivaren i det 

stora, helt enkelt inte var nåbar. Författarnas uppfattning är den, att den närmaste chefens 

betydelse ökar med arbetsgivarens storlek. I ett mindre företag är det fysiska avståndet mindre 

mellan arbetsgivaren och arbetstagaren, vilket i sin tur underlättar kommunikationen.  

Morrison och Robinson (1997) menar att det är arbetstagarens subjektiva upplevelse 

som avgör om kontraktet bryts. I flera fall kan det vara missuppfattningar som ligger till 

grund för kontraktsbrotten och det är möjligt att chefen inte alltid förstår då kontrakten bryts. 

För att undvika missuppfattningar är det därför viktigt att de berörda parterna bereds 

möjligheter för träffar på arbetsplatsen för ökad kommunikation. Rousseau (1995)  har  

tidigare betonat vikten av detta. Studien visade att en god kommunikation i form av visat stöd, 

uppskattning och feedback från chefen var viktiga faktorer för att upprätthålla kontraktet 

bland deltagarna. Det överensstämmer med Giri och Kumars (2010) studie, som just visade 

att en fungerande kommunikation är nyckeln till ett fungerande kontrakt. För att undvika 
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kontraktsbrott kan det därför vara viktigt att genomföra kontinuerliga utvecklingssamtal och 

medarbetarundersökningar.  

Morrison och Robinson (1997) beskriver att en hög arbetsbelastning ofta kan ligga till 

grund för upplevelser av kontraktsbrott. Det var flera av de intervjuade som hade sådana 

erfarenheter. Studien visade också att kapaciteten för hårt arbete minskade ju längre ifrån det 

psykologiska kontraktet arbetsgivaren befann sig. Det kan vara tänkvärt för organisationer 

som planerar effektiviseringar med nedskärningar som följd, att den högre arbetsbelastningen 

kan bli ett slag mot just det psykologiska kontraktet, med minskad effektivitet bland de 

anställda som resultat. I flera fall var det bristande resurser som låg till grund för den höga 

arbetsbelastningen och ibland var arbetstagarna medvetna om att chefen inte kunde påverka 

detta. Ändå riktades ett missnöje mot chefen som ansågs vara ansvarig för den höga 

arbetsbelastningen. Det har väckt funderingar hos författarna om dagens arbetstagare ställer 

orimliga krav på sina chefer. I en hierarkisk organisation finns krav på olika nivåer. Det är 

högst rimligt att anta, att även de närmaste cheferna också har PK på sin lott. Om ett PK bryts 

på någon chefsnivå, är det rimligt att anta att det får effekt neråt i organisationen. Studien 

antydde att kommunikation var ledordet och också nyckeln för färre kontraktsbrott. En rak 

och enkel kommunikationsväg mellan chefer och anställda kan minska riskerna för detta. Ju 

tydligare organisationsstruktur, desto större möjligheter för anställda att kunna kommunicera. 

Undersökningen har åskådliggjort de negativa effekterna som kan uppstå vid brott av 

kontraktet. Likt tidigare forskning (Bal, Lange, Jensen & Van der Velde, 2007; Chiu & Peng, 

2008; Deery, Walsh & Iverson, 2006; Rousseau, 1995; Zhao, Wayne, Glibowski & Bravo, 

2007) visade studien, att brott av PK kan leda till en rad olika negativa känslor. Att analysera 

känslor är mycket komplext, och kräver grundlig insikt i ämnet, samt djupgående intervjuer, 

där även livet vid sidan av arbetsplatsen kan vara nog så intressant att analysera. Författarna 

anser det fullt rimligt att en stressig hemmamiljö också kan påverka den subjektiva 

uppfattningen på en arbetsplats. Komplexiteten gör det svårt att ge enkla svartvita lösningar. 
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Återigen kommer ordet kommunikation upp som nyckelordet i sammanhanget. Intervjuerna 

pekade på att öppenhet och enkla, tydliga kontaktytor hade underlättat vidmakthållandet av 

PK. Ju större avstånd mellan chefsfunktioner och anställda desto större risk för kontraktsbrott. 

Studien antydde också att konsekvenserna av kontraktsbrott, som regel medförde väsentliga 

olägenheter för båda parter. Olust och illojalitet från arbetstagaren, och minskad effektivitet 

för arbetsgivaren, där i värsta fall även sjukskrivningar kunde komma i fråga. 

Studien visade att chefsrollen var av största vikt på arbetsplatserna. Anmärkningsvärt 

var att flertalet arbetstagare återfick sitt förtroende till organisationen vid byte av chef. Om 

det krävs ett byte av chef för att återupprätta kontraktet är det viktigt att göra dagens chefer 

medvetna om hur PK fungerar för att undvika dessa brott. Dessutom är det viktigt att 

organisationer är noga vid rekrytering av chef, då felrekryteringar kan bli mycket kostsamma. 

Det är i sammanhanget också viktigt att poängtera organisationens struktur, så cheferna får en 

rimlig chans att kunna kommunicera de anställda. Kan det vara så enkelt, att till och med den 

så viktiga kafferasten kan vara en sådan yta?   

Flera forskare har talat om relationella och transaktionella kontrakt (Fu & Cheng, 

2014; Raja, Johns & Bilgrami, 2011; Rousseau, 1995). I denna studie uppmärksammades att 

kontrakten tenderade till att vara mer relationsinriktade, då samtliga deltagare visade sig vara 

emotionellt engagerade på arbetsplatsen. Det fanns få tecken på transaktionella kontrakt som 

fokuserade på ett direkt utbyte av arbetsinsats gentemot pengar. Studien antydde också att 

kontrakten var tydligt individuella till sin karaktär, något som kan leda till att det kan vara 

svårt att veta hur personer reagerar i olika situationer. Detta bidrog även till att det var svårt 

att jämföra olika kontraktsbrott mot varandra, eftersom de ofta var mycket komplexa och 

sannolikt berodde på flera olika anledningar.  
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Studiens begräsningar 

 Studien tar fasta på arbetstagarnas egna upplevelser och erfarenheter av missnöje på 

arbetsplatsen. Deltagarna i studien har inte talat i termer om brott av PK, utan det är 

författarnas egna tolkningar att kontrakten har brutits. Det kan vara svårt att definiera ett 

tydligt kontraktsbrott i jämförelse med ett allmänt missnöje på en arbetsplats. Ett allmänt 

missnöje kan ge en kollektiv reaktion, som också kan återspegla sig i personliga åsikter och 

kopplingar till känslolägen. Brott av PK kan även vara ett känsligt ämne att tala om och det 

finns en risk att deltagarna inte har velat dela med sig av alla detaljer. Studien har ett brett 

spektrum och försöker täcka ett stort område. Det kan ha lett till att viktiga delar som 

påverkar PK har missats. Undersökningen har inte heller tagit hänsyn till organisationernas 

storlek, kultur eller struktur, vilket kan vara viktiga faktorer för hur arbetstagare hanterar och 

upplever kontraktsbrott. Även kulturella skillnader mellan enskilda individer kan göra 

skillnad i hur kontraktet ser ut. Individers kön, kultur, religion och politiska värderingar 

påverkar sannolikt uppfattningarna avseende PK. 

Bryman (2011) beskriver att en vanlig kritik mot kodningsförfarandet, vid kvalitativa 

studier, är att kontexten kan gå förlorad i det som sägs. Genom att författarna plockat ut 

meningsbärande enheter från olika sammanhang, har det i vissa fall varit svårt att få med hela 

kontexten av olika situationer.   

Slutsats och förslag till vidare forskning 

Sammanfattningsvis antyder denna studie att PK är ett viktigt begrepp för att förstå 

förhållandet mellan arbetsgivare och arbetstagare. Resultatet antyder att det är viktigt att vara 

lyhörd för att skapa en effektiv och fungerande organisation. Kontraktsbrott kan leda till både 

kostnader för arbetsgivare och psykisk ohälsa för arbetstagarna. Studien visar också tydligt 

vikten av chefsrollen på de berörda arbetsplatserna. Då kontraktet har en individuell karaktär 
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kan det vara svårt att veta vad arbetstagarna förväntar sig av organisationen. Därför är det 

viktigt att synliggöra kontraktet.   

 För vidare forskning skulle det vara intressant att studera relationen mellan chefer och 

anställda, med fokus på chefers syn på kontraktet. Studien visar att brutna kontrakt kan 

återupprättas. Där är chefsrollen av stor vikt. Det skulle vara intressant att se, om det finns 

generella metoder och förhållningssätt som skulle kunna underlätta att återupprätta kontrakt. 

Just kring den problematiken har författarna inte sett så mycket forskningsresultat.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



24 

 

Referenslista 

Ahrne, G., & Svensson, P. (2011). Handbok i kvalitativa metoder. Malmö: Liber AB. 

Argyris, C. (1960). Understanding Organizational Behavior. Homewood, IL:   

 Dorsey Press.  

Allvin, M., Aronsson, G., Hagström, T., Johansson, G., Lundberg, U., & Gunnar, A. (2006). 

 Gränslöst arbete.: Socialpsykologiska perspektiv på det nya arbetslivet.. Malmö: 

  Liber AB. 

Alongi, A. (2011). Effects of group apology and reparation after breach of psychological 

 contract (Masters Thesis in Experimental and Engineering Psychology). Rochester, 

 NY: Rochester Institute of Technology, Department of Psychology.  

Anderson, N., & Schalk, R. (1998). The psychological contract in retrospect and prospect.

  Journal of Organizational Behavior, 19, 637-647. 

Bal, M. P., De Lange, A. H., Jansen, P. G. W., & Van Der Velde, M. E. G. (2007). 

 Psychological contract breach and job attitudes: A meta-analysis of age as a 

  moderator. Journal of Vocational Behavior, 72, 143-158. 

Bryman, A. (2011). Samhällsvetenskapliga metoder. Malmö: Liber AB. 

Chiu, S. F., & J. C. Peng. (2008). The relationship between psychological contract breach and 

 employee deviance: The moderating role of hostile attributional style. Journal of 

  Vocational Behavior 73, 426-433. 

Conway, N. & Briner, R. B. (2005). Understanding Psychological Contracts at Work. New 

 York: Oxford University Press Inc., New York. 

Dadi, V. (2012). Promises, Expectations, and Obligations- Which Terms Best Constitute the 

 Psychological Contract? International Journal of Business and Social Science, 3(19),

 p88. 



25 

 

D'Art, D., & Turner. T. (2006). New working arrangements: changing the nature of the  

 employment relationship? The International Journal of Human Resource   

 Management 17, 523-538. 

Deery, S. J., Walsh, J. T., & Iverson, R. D. (2006). Toward a better understanding of  

 psychological contract breach: A study of customer service employees. Journal of 

 Applied Psychology, 91(1), 166-175. 

Fu, C.J., & Cheng, C. I. (2014). Unfulfilled expectations and promises, and behavioral 

  outcomes. International Journal of Organizational Analysis, 22(1), 61-75. 

George, C. (2009). The psychological contract: Managing and developing professional  

 groups. McGraw-Hill Education: Maidenhead.  

Giri, V. N., & Kumar, B. P. (2010). Assessing the impact of organizational communication 

 on job satisfaction and job performance. Psychological Studies, 55(2), 137-143. 

Guest, D. E., & Conway, N. (1998). Fairness and work and the psychological contract.  

 London: Institute of Personnel and Development. 

Guest, D. E., & Conway, N. (2002). Communicating the psychological contract: an employee

 perspective. Human resource management journal, 12(2), 22-38. 

Herriot, P., Manning, W., & Kidd, J. M. (1997). The content of the psychological contract.

 British Journal of Management, 8, 151-162 

Isaksson, K. (2000). Tillit och psykologiska kontrakt i arbetslivet. Studentlitteratur: Lund. 

Isaksson, K., & Bellaagh, K. (2005). Anställningskontrakt och psykologiska kontrakt: 

 förändrade relationer på arbetsplatserna. Arbete och Hälsa, (2005:15). Stockholm:

 Arbetslivsinstitutet.  

Morrison, E. W., & Robinson, S. L. (1997). When employees feel betrayed: A model of how

 psychological contract violation develops. Academy of Management 22(1), 226-256. 



26 

 

Raja, U., Johns, G., & Bilgrami, S. (2011). Negative consequences of felt violations: The 

deeper the relationship, the stronger the reaction. Applied Psychology: An 

International Review, 60(3), 397-420. 

Robinson, S. L. (1996). Trust and breach of the psychological contract. Administrative  

 Science Quarterly, 574-599. 

Robinson, S. L., & Rousseau, D. M. (1994). Violating the psychological contract: Not the 

  exception but the norm. Journal of Organizational Behavior 15 (3), 245-259. 

Rousseau, D. M. (1989). Psychological and implied contracts in organizations. Employee  

 Responsibilities And Rights Journal, 2(2), 121-139. 

Rousseau, D. M. (1990). New hire perceptions of their own and their employer's obligations:

  A study of psychological contracts. Journal of Organizational Behavior 11, 389-400. 

Rousseau, D. M. (1995, May). Psychological contracts in organizations: Understanding  

 written and unwritten agreements. Thousand Oaks, CA: Sage Publications. 

Schalk, R., & Roe, R. E. (2007). Towards a dynamic model of the psychological contract,  

 Journal for the Theory of Social Behaviour 37,2, 167-182. 

Schein, E. H. (1978). Career Dynamics: Matching Individuals and Organizational Needs.

 Reading, MA: Addison-Wesley Publication Company.  

Turnley, W. H., & Feldman, D. C. (2000). Re-examining the effects of psychological contract

  violations: unmet expectations and job dissatisfaction as mediators. Journal of 

  Organizational Behavior, 21(1), 25-42. 

Vetenskapsrådet. (2015). Forskningsetiska principer inom humanistisk-samhällsvetenskaplig 

 forskning. Hämtad den 6 april, 2016 från http://www.codex.vr.se/texts/HSFR.p 

Zhao, H., Wayne, S. J., Glibowski, B. C., & Bravo, J. (2007). The impact of psychological 

 contract breach on work-related outcomes a meta-analysis. Personnel Psychology,60, 

 647-680. 

 

http://www.codex.vr.se/texts/HSFR.p


27 

 

Bilaga 1. Intervjuguide 

Intervjuguide 

Bakgrundsfrågor 

● Hur gammal är du? 

● Hur lång yrkeserfarenhet har du? 

Orsaker till kontraktsbrott 

● Utifrån det missnöje som du tidigare berättat om, kan du beskriva hur relationen med 

din arbetsgivare ser/såg ut? 

● Hur upplever/upplevde du relationen med din chef? 

● Har du upplevt någon situation/situationer där du anser att du har blivit orättvist 

behandlad? 

● Kan du beskriva vad som hände? 

● Varför tror du att denna situation uppstod? 

Känslor 

● Vilka känslor upplevde du? 

Beteende 

● Hur påverkade situationen/situationerna ditt beteende? 

Återupprättandet av brutna kontrakt 

● Hur har du gått vidare från situationen? 

● Hur ser/såg relationen ut med din arbetsgivare efter de här händelserna? 
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Bilaga 2. Förhandsinformation till intervjupersonerna 

  

Förhandsinformation till intervjupersonerna  

  

Under vår utbildning har vi fått studera hur förhållandet mellan arbetsgivare och arbetstagare 

påverkar arbetsplatsen. När relationen inte fungerar kan det leda till både kostsamma och 

psykiskt påfrestande konsekvenser. I dagens samhälle lägger företag ner mycket tid och 

resurser på att behålla personal samt effektivisera organisationen. Personalen ses ofta som 

företagets viktigaste resurs och det psykologiska kontraktet utgör en viktig del i förståelsen 

för relationen mellan arbetsgivare och arbetstagare. Det psykologiska kontraktet innebär 

ömsesidiga förväntningar mellan arbetsgivare och arbetstagare. Ett begrepp beskriver när 

kontraktet inte upprätthålls kallas psykologiska kontraktsbrott. Dessa brott leder ofta till 

negativa konsekvenser för både arbetstagaren och arbetsgivaren. Syftet med vår studie är att 

undersöka upplevelser av psykologiska kontraktsbrott hos arbetstagare. Särskilt intressant är 

att belysa hur kontraktsbrotten har uppstått, hur arbetstagarens känslor och beteenden har 

påverkats, samt om det har gått att återupprätta brutna kontrakt. 

  

Forskningsstudien kommer att bestå av 10 intervjuer (ca 30-40 minuter) med arbetstagare från 

olika organisationer. Materialet som samlas in under studien kommer vara konfidentiellt där 

deltagarna och organisationen kommer att vara anonyma. Det är fullt frivilligt att delta i 

studien och deltagaren kan avbryta intervjun om de så skulle önska.  

  

Vi uppskattar om ni bidrar med er tid och era erfarenheter! 

  

Hälsningar, Carl Eklund & Nils Wennerberg  

 

 

 

 

 

 

 

 


