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Abstract 
Denna kvantitativa studie har undersökt de relationer som personal inhyrd från ett bemanningsföretag 
har med ledning och ordinarieanställda kollegor utifrån teoribildningen om det Psykologiska kontraktet. 
Syftet med studien var att studera om psykologiska kontrakt uppfattas som utlovat av fler än en part 
utifrån Marks teori om flera kontraktsparter. Studien syftade även till att se huruvida psykologiska 
kontrakt med flera eventuella kontraktsparter skiljer sig åt och att se om de inhyrdas typ av 
anställningskontrakt påverkade innehållet i det psykologiska kontraktet. Huvudsaklig teoretisk 
utgångspunkt togs i Rousseaus teorier om psykologiska kontrakt. Dessa jämfördes med bland annat 
med Blau och Schein. Resultatet visade att de inhyrda uppfattade kontraktsinnehåll från både ledning 
och ordinarie kollegor och att typ av anställningskontrakt har en viss betydelse för innehållet i det 
psykologiska kontraktet. 
 
 
Nyckelord: Psychological contracts, contingent work, bemanningsföretag, organisationskultur 
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Inledning 
En effekt av den pågående samhällsförändringen är att arbetsmarknaden i de industrialiserade 

delarna av världen har förändrats (Beck, 2000; 2000a). Tekniska innovationer, utvecklingen av 

företagsekonomiska strategier som eftersträvar ”slimmade organisationer” och en kraftig 

utbildningsexpansion har lett till en arbetsmarknad präglad av undersysselsättning (Beck, 2000; 

Brewster & Mayne, 1997). I och med detta har perioder av arbetslöshet normaliserats och 

tillfälliga anställningar blivit permanenta inslag i hela den industrialiserade västvärlden (Beck, 

2000a). Tillfälliga anställningar kan ta sig många former och betecknas med olika etiketter. 

Några vanliga benämningar är contingent work, non-standard work eller precarious work 

(Connely & Gallagher, 2004). Connely & Gallagher (ibid.) betonar dock vikten av att tydligt 

skilja mellan olika former av tillfälliga eller icke-traditionella anställningsformer. De särskiljer 

fyra olika typer av contingent work där hyrd personal från ett bemanningsföretag1 är en. De 

tillfälliga anställningarna (Felstead & Jewson, 1999) är här för att stanna, och vi kan förvänta oss 

dem i en ökande omfattning i framtiden. I Sverige har ungefär en fjärdedel av alla 

förvärvsarbetande i dag någon form av tillfälligt anställningskontrakt (Olofsdotter, 2008:4). 

 

Integrering av personal inhyrd från bemanningsföretag i de kundföretag de är uthyrda till har 

visat sig vara förenat med en del problem. Bland annat kan den ordinarie personalen bli påmind 

om sin egen umbärlighet parallellt med att de tvingas ta ansvar för inskolning av den inhyrda 

personalens arbete och resultatet av deras arbete (Pearce, 1993; Davis-Blake et al, 2003; 

Broschak & Davis-Blake, 2006; Byong-Hoon & Frenkel, 2004). I och med att de inhyrda 

samtidigt arbetar åt flera arbetsgivare har de en komplex organisationstillhörighet (Liden et. al, 

2003; Olofsdotter, 2008). Detta kan innebära att de tvingas pendla mellan ett tillstånd av 

främling eller outsider (Olofsdotter, 2008), dvs. att antingen kunna vara närvarande och delaktig 

men samtidigt på väg, eller helt stå utanför gemenskapen i de kundföretag de är uthyrda till. Det 

är alltså inte helt oproblematiskt att hyra in personal till ett existerande arbetslag bestående av 

ordinarieanställda, de inhyrda vet inte hur de skall förhålla sig till kundorganisationen och deras 

ordinarie kollegor vet inte hur de skall förhålla sig till de inhyrda. 

 

Relationer mellan arbetsgivare och arbetstagare kan beskrivas utifrån termer av ett psykologiskt 

kontrakt, ett imaginärt kontrakt som reglerar de villkor som inte är upptagna i det formella 

                                                 
1 Se rubrik 2. 



anställningskontraktet. Även om teorierna kring det psykologiska kontraktet gör klart att 

kontraktet kan upprättas mellan andra parter, som till exempel arbetstagare och arbetslag, har 

relationer av det slaget aldrig blivit empiriskt undersökta. Enligt teoribildningen bör det 

psykologiska kontrakt som inhyrd personal har med det kundföretag de arbetar i vara präglat av 

transaktionella aspekter, det vill säga kortsiktiga och monetära utbyten. Forskning kring inhyrd 

personal har dock visat att de tvärtemot vad teorierna gör gällande även har ett psykologiskt 

kontrakt som innefattar relationella aspekter (Herriot, et al, 1997; Millward & Brewerton,1999; 

Claes, 2005), och Millward & Brewerton (1999) visar i en studie att de inhyrdas 

anställningsstatus i sitt bemanningsföretag kan vara en faktor som påverkar deras psykologiska 

kontrakt.  

1. Syfte 
Det övergripande syftet med denna studie är att jämföra det psykologiska kontrakt som personal 

anställd i ett bemanningsföretag har med representanter för de kundföretag vilka de är uthyrda 

till för att sedan jämföra det med det kontrakt som kundföretagets representanter själva har med 

de inhyrda. Jämförelsen görs avseende kontraktets omfattning och vilka faktorer som påverkar 

uppkomsten av ett visst kontraktsinnehåll. 

 

Mera specifikt fokuserar studien på den typ av anställningskontrakt de inhyrda har och huruvida 

det har någon betydelse för deras psykologiska kontrakt. Detta ställs mot den teoribildning som 

omgärdar det psykologiska kontraktet. Studien önskar även undersöka i vilken utsträckning de 

inhyrda har ett psykologiskt kontrakt med de ordinarie anställda kollegor som de arbetar 

tillsammans med och om det i sådana fall skiljer sig från det kontrakt de har med ledningen.  

 

Studien är avgränsad såtillvida att det endast är de skyldigheter eller åtaganden som 

kundföretaget uppfattat att de givit de inhyrda och de inhyrdas uppfattningar av desamma som 

undersöks. Vidare har kundföretagets representanter avgränsats till att utgöras av dess ledning 

och de ordinarie anställda kollegor som de inhyrda direkt arbetar tillsammans med. Slutligen är 

det endast den relationella2 dimensionen av det psykologiska kontraktet som undersöks. 

                                                 
2 Se rubrik 3:6 
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2. Bemanningsföretag  
Ett bemanningsföretag är ett företag som erbjuder andra företag att hyra arbetskraft för kortare 

eller längre tid. Detta åstadkoms genom att bemanningsföretaget anställer personal som sedan 

kan hyras ut.3

Bemanningsföretag är den förmedlare som tillgodoser både de anställdas 

och användarnas (kundföretagens, förf. komm.) behov genom att matcha 

tillgång och efterfrågan på arbetskraft. (Olofsdotter, 2008:13) 

I Sverige reglerades marknaden av lagar som förbjöd privat arbetskraftsförmedling till och med 

1992 och privatarbetskraftsförmedling med vinstintresse till och med 1993 (Almega, 2008).  

Därefter har man kunnat se en stadig ökning i användandet av inhyrd personal. I Sverige har 

bemanningsbranschen vuxit från att ha sysselsatt 5000 personer 1994 till att sysselsätta 32 000 

personer 2005 (Almega, 2008a). Nyttjandet av olika former av tillfälliga anställningar fluktuerar, 

bland annat med konjunkturen (Isaksson & Bellaagh, 1999; Holmlund & Storrie, 2002; Almega, 

2008a).  

 

Att vara anställd av ett bemanningsföretag innebär i Sverige att man omfattas av samma 

anställningsskydd som andra anställningsformer har. Den vanligaste anställningsformen är 

tillsvidareanställning och det finns kollektivavtal som reglerar villkoren och garanterar 

ekonomisk trygghet (Olofdsotter, 2008:9). Detta innebär att en arbetstagare är garanterad minst 

80 procent av sin månadslön, även om denne inte skulle vara uthyrd till något kundföretag 

(ibid.). Löneprincipen för en arbetstagare som har ett uppdrag och arbetar som inhyrd i ett 

kundföretag (hädanefter; inhyrd) gäller, för den personal som ingår i denna studie 

(arbetarkollektivet), att man i princip har samma lön som motsvarande personal inom 

kundföretagen. Lönen kan variera något beroende på anställningstid då den baseras på den lön 

som intjänats under föregående kvartal (Olofsdotter, 2008).  

 

I Sverige är det landsting och statliga arbetsgivare som i störst omfattning hyr in personal 

(Håkansson & Isidorsson, 2004:193), men lättare monteringsarbeten och lagerarbete är den 

grupp som ökar mest i användandet (Olofsdotter, 2008:10). Nyttjandet av inhyrd personal är 

mera utbrett på stora arbetsplatser än på små (Håkansson & Isidorsson, 2004:193). 

                                                 
3 De kan även erbjuda andra tjänster som renodlade rekryteringsuppdrag eller outsourcelösningar. För denna 
studies vidkommande är endast uthyrningsverksamheten av intresse. 
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Figur 1:1. Användningen av inhyrd arbetskraft            Figur 1:2. Användningen av inhyrd personal efter antalet                       

              efter sektorstillhörighet                                                anställda på arbetsstället  

 (Hämtade från: Håkansson & Isidorsson, 2004:193) 

2:1 Varför bemanningsföretag 
Bruket av inhyrd personal har ökat kraftigt under de senaste 10-15 åren vilket kan tillskrivas 

förändringar i samhället och i företagsekonomiska strategier (Olofsdotter, 2008; Beck, 2000; 

Isaksson & Bellaagh, 1999; Brewster & Mayne, 1997). Tekniska innovationer har gjort att 

behovet av personal har minskat. I kombination med en globaliserad marknad med allt tuffare 

vinstkrav på företagen och spridningen av företagsekonomiska strategier, vilka eftersträvar 

flexibla och slimmade organisationer, har detta gjort att det finns en god tillgång på arbetskraft 

som på kort varsel kan arbeta tillfälligt (Kalleberg, 2000; Brewster & Mayne, 1997).  Företagen 

väljer hellre att hyra in personal till en hög kostnad, för att täcka produktionstoppar, än att 

tillsvidareanställa och riskera övertalighet när behovet gått ned (Broschak & Davis-Blake, 2006; 

Beck, 2000; Brewster & Mayne, 1997; Houseman, 2001). Arbetsmarknadens förändrade 

förutsättningar kan sägas leda till en uppdelning av personal i kärna och periferi enligt 

nedanstående modell. 

 

 

Figur 2:1. Analysmodell över förändringar på arbetsmarknaden i en kärna och periferi (Hämtad från: Olofsdotter, 

2004:155) 
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I detta nya arbetsliv är kravet på flexibilitet centralt för företagens anpassningsförmåga (Almega, 

2008:3). Det finns flera teorier om flexibilitetsstrategier för företag. Atkinsons (1984) teori, som 

särskiljer tre typer av flexibilitet, är en av de mer kända (Olofsdotter, 2008:5). Enligt Atkinson 

(1984) kan ett företag antingen söka nå funktionell, numerär eller finansiell flexibilitet.  

 

Funktionell flexibilitet uppnås genom att göra personalen användbar för flera olika 

arbetsuppgifter. Detta innebär att organisationen kan anpassa sig till olika behov utan att för den 

saken skull behöva byta personal. Den logiska följden blir då att funktionell flexibilitet 

eftersträvas bland ordinarie tillsvidareanställd personal.  

Numerisk flexibilitet syftar på personal med en lösare koppling till organisationen, vars 

arbetsuppgifter är av sådan art att den lätt är utbytbar. Genom den lösare 

organisationstillhörigheten kan denna del av personalstyrkan varieras i omfång efter 

organisationens behov.  

Finansiell flexibilitet är ett sätt att uppnå flexibilitet genom att löner och andra förmåner anpassas 

efter marknadens behov. Det innebär att de kopplas samman med prestation och efterfrågan.  

 

Den inhyrda personalen är ett sätt för kundföretagen att uppnå numerär flexibilitet utan att 

behöva ta hänsyn till anställningsskydd eller omfattande administration, då bemanningsföretaget 

tar det fulla arbetsgivaransvaret (Olofsdotter, 2008:1; Kalleberg, 2000:347). 

 

Bemanningsbranschen själva framhåller just ökad flexibilitet som en anledning för företag att 

anlita bemanningsföretag (Poolia, 2008) men även möjligheter att snabbt få rätt person på rätt 

plats, kostnadsbesparingar på grund av eliminerad överbemanning och möjligheten att få in 

många olika kompetenser i organisationen används som argument (Almega, 2008a; Poolia, 

2008).   

2:2 Demografi 
Bemanningsbranschen i Sverige domineras av unga, invandrare och kvinnor (Olofsdotter, 

2008:9). Jämfört med övrig svensk arbetsmarknad är det nästan dubbelt så många i gruppen 

yngre än 30 år som arbetar i ett bemanningsföretag, något som kan förklaras med att 

anställningsformen passar unga bra då de ofta har arbetet som en bisyssla vid sidan av studier. 

En annan tänkbar förklaring till de demografiska skillnaderna är att en anställning i ett 
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bemanningsföretag är en väg till en fast anställning för de grupper som i övrigt har svårt att få det 

(ibid.). En tolkning som delvis stöds av bemanningsföretagens höga personalomsättning som 

ligger på omkring 50-60 procent (Håkansson & Isidorsson, 2004:197). 

2:3 Att arbeta som inhyrd 
Att arbeta i bemanningsbranschen kan vara ett sätt för unga och andra grupper med svårigheter 

att ta sig inpå arbetsmarknaden att få erfarenhet och skapa sig ett kontaktnät, men det kan även 

ses som en utväg i brist på annan anställning (Olofsdotter, 2008). Mycket av den forskning som 

gjorts har kommit fram till negativa effekter för de individer som är inhyrda jämfört med 

ordinarie anställda (se t ex. Broschak & Davis-Blake: 2006; Byoung-Hoon & Frenkel, 2004; 

Olofsdotter, 2008). En del forskningsresultat visar dock på att de som frivilligt valt arbetsformen 

trivs med den därför att det möjliggör flexibilitet i familjelivet. Att slippa tänka på 

kompetensutveckling och ansvarstagande kan passa livssituationen väl (Bellaagh & Isaksson, 

1999). En möjlighet att få pröva på nya arbeten kan vara en annan fördel med en anställning i 

bemanningsbranschen (Olofsdotter, 2004:158). Själva framhåller bemanningsbranschen 

möjligheten till utveckling på en föränderlig arbetsmarknad, ökad anställningsbarhet och 

variation i jobbet som positiva aspekter med att vara anställd av ett bemanningsföretag jämfört 

med att ha en traditionell anställning (Almega, 2008b; Poolia, 2008). 

2:4 Inhyrd personals organisationstillhörighet  
Att arbeta som inhyrd innebär i praktiken att samtidigt ha två eller flera arbetsgivare (Claes, 

2005; Olofsdotter, 2004:153; Liden et al, 2003). Även om det är bemanningsföretaget som bär 

det faktiska arbetsgivaransvaret så är det kundföretaget som leder och fördelar det faktiska 

arbetet. Det är även i kundföretaget som det huvudsakliga sociala utbytet i den inhyrdes arbetsliv 

sker, vilket leder till att de inhyrda får tudelade organisationstillhörigheter (Liden et. al, 2003; 

Olofsdotter, 2008).  

 

Olofsdotter (2008) beskriver hur de inhyrda antingen antar rollen som främlingar i 

kundorganisationen eller outsiders som står utanför den ordinarie gemenskapen.  

 

En etablerad är nära och engagerad, medan en outsider kan vara på avstånd 

eller relativt nära, men inte tillåten att bli fullt involverad och engagerad i 

den sociala relationen. En främling kan däremot vara flexibel och alternera 
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mellan avstånd och närhet, och/eller likgiltighet och engagemang. 

(Olofsdotter, 2008: 26) 

 

Skillnaden blir alltså den att främlingen mycket väl kan få en plats i gruppen om än 

varaktigheten är flyktig, medan en outsider inte tillåts höra hemma i gruppen. En outsider 

tillskrivs negativa egenskaper av den etablerade gruppen och exkluderas från gemenskap. 

Tidsdimensionen är viktig i skapandet av en etablerad eller outsider outsiderstatus. Den 

etablerade gruppens delade erfarenheter är en av grunderna för acceptans eller exkludering 

(Olofsdotter, 2008:23-26). I och med att kundorganisationen kan skifta från dag till annan 

innebär det att de inhyrda måste bli skickliga på att glida mellan dessa roller beroende på 

kulturen i kundorganisationen, de måste öva upp en hög kompetens i social surfing (Olofsdotter, 

2008:50-56).  

  

Även om inhyrd personal har en komplex organisationsidentitet hindrar det dem inte från att 

känna samhörighet med kundföretaget där de arbetar (Pearce, 1993). Liden et. al (2003)visar hur 

inhyrd personal utvecklar känslomässiga band både till sin arbetsgivare och till kundföretaget där 

de arbetar. Samma studie rapporterar ett positivt samband mellan de inhyrdas upplevelser av 

rättvis behandling av kundföretaget och känslomässigt engagemang i detsamma. Engagemanget 

leder till ett ökat altruistic organizational citizenship behavior. Med andra ord kan inhyrd 

personal engagera sig i kundföretaget och arbetet där, förutsatt att de får en rättvis behandling. 

Coyle-Shapiro et al. (2006) visar på ett liknande resultat. Samma samband som reglerar den 

ordinarie personalens relation med sin arbetsgivare tycks alltså även gälla för relationen mellan 

inhyrd och kundföretag (Liden et. al, 2003; Coyle-Shapiro et al, 2006:577). 

 

Skillnader mellan ordinarie och inhyrd personal på samma arbetsplats kan vara så konkret som 

att de har olika kläder eller namnskyltar (Byoung-Hoon & Frenkel, 2004:524) men kan även vara 

av mindre synlig karaktär som att de inhyrda inte får sitta med på informationsmöten eller ta del 

av den kompetensutveckling som de ordinarie får. Detta leder i sin tur till sämre möjligheter till 

kompetensutveckling för de inhyrda och ett ökat ansvar för de ordinarie att förmedla kunskap 

och information (Olofsdotter, 2004:163). 
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2:5 Att blanda ordinarie och inhyrd personal 
Användandet av inhyrd personal påverkar den ordinarie personalen och tidigare studier har bland 

annat visat hur ledningen i företag med inhyrd personal får ägna mer tid åt att medla i konflikter 

mellan inhyrda och ordinarie. Detta leder i sådana fall till minskad tid för utvecklingssamtal och 

återkoppling på prestationer. För de ordinarie blir konsekvensen bland annat försämrade 

möjligheter till karriärutveckling (Davis-Blake et al, 2003:476-477). Pearce (1993) visar på hur 

företag med inhyrd personal styr över mer kvalificerade arbetsuppgifter och arbetsuppgifter som 

kräver samarbete, till de ordinarie anställda i samband med att de hyr in personal. I arbetslag 

bestående av både inhyrd och ordinarie personal tilldelas de ordinarie de mest krävande 

uppgifterna samtidigt som de ansvarar för inskolning av de inhyrda och hålls ansvariga för deras 

resultat (Davis-Blake et al, 2003:476-477). Bruket av inhyrd personal kan även signalera att de 

ordinarie är utbytbara vilket leder till att de ordinarie upplever en försämrad anställningstrygghet 

(ibid.). Problem som dessa leder till att de ordinarieanställda upplever att relationen med 

ledningen försämras vid användandet av inhyrd personal (Davis-Blake et al, 2003:480). 

 

Broschak & Davis-Blake (2006) fann att ökad grad av inhyrd personal i en arbetsgrupp ledde till 

ökat ”workrelated helping behavior” samtidigt som relationerna mellan arbetstagarna i gruppen 

skattades som sämre (Broschak & Davis-Blake: 2006:383-385). Även intentionerna att lämna 

organisationen ökade med andelen inhyrd personal (ibid.). I studien ställdes effekterna av 

heterogenitet i arbetsgrupper skapad av inhyrd personal mot effekter orsakade av deltidspersonal. 

Det visade sig att de grupper som innehöll inhyrd personal i större utsträckning påverkades 

negativt. 

 

…we find that heterogenity created by use of temporary workers has more 

negative effects on relations between co-workers than heterogenity created 

by use of retention part-time workers. (Broschak & Davis-Blake, 

2006:388). 

 

Att hjälpsamheten mot kollegorna och de inhyrda ökade, trots de i övrigt negativa resultaten, 

antas kunna bero på brister i de inhyrdas kännedom om hur arbetet på företaget går till, samtidigt 

som det är de ordinarie kollegorna som ofrivilligt och okompenserat får stå för inskolning och 

upplärning av de inhyrda. (Broschak & Davis-Blake: 2006:388; Byoung-Hoon & Frenkel, 

2004:524). Genom att förvägra de inhyrda resurser eller genom att behandla dem som 
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mindervärdiga och accentuera dessa statusskillnader kan den ordinarie personalen dominera de 

inhyrda, vilket de faktiskt också gör (Olofsdotter, 2008:56; Byoung-Hoon & Frenkel, 2004:511-

512; 516-518).  

We´re [contract workers] given very limited basic job training. Reggies bring 

work tools to us and say, ‘Hey, do you know how to operate these tools?’ 

They show us the operating motions several times during the first two hours. 

Then right after, they criticize us harshly for not doing a good job. They 

demean us by asking ‘Hey, can´t you even do this easy job?’ (Byoung-Hoon 

& Frenkel, 2004:516) 

 

Sammantaget tycks det alltså vara så att inhyrd personal utvecklar emotionella band till 

kundföretaget samtidigt som deras närvaro påverkar den ordinarie personalen och leder till 

konflikter eller irritation. Irritationen förstärks då ledningen förväntar sig att de ordinarie 

kollegorna skall ta hand om inskolning och upplärning av de inhyrda, trots att de inhyrda kan 

anses vara själva orsaken till irritationen. Att de inhyrda inte får ta del av samma 

kompetensutveckling som de ordinarie gör inte saken bättre. Det gör dem än mer utelämnade till 

de ordinaries ledsaga (Olofsdotter, 2004:163). Integration av inhyrd personal i kundföretag tycks 

alltså inte vara helt okomplicerat. 

 

En del av de effekter som sammanblandning av de båda anställningstyperna kan leda till, så som 

de beskrivits ovan, antas bland annat bottna i skillnader i status, inkomst och 

anställningstrygghet (se t.ex. Byoung-Hoon & Frenkel, 2004:508-509). I Sverige har inhyrd 

personal genom lagstiftning en högre formell status än vad som är fallet i många andra länder 

(jämför t ex. Bellaagh & Isaksson, 1999:2; Houseman, 2001:156). Därför är det motiverat att 

undersöka relationerna mellan de inhyrda, ledning och ordinarie kollegor mot en svensk kontext. 

Utgångspunkten för studien har varit teorierna kring det psykologiska kontraktet.  

  

3. Teori 
Relationen mellan arbetsgivare och arbetstagare kan förklaras utifrån termer av ett psykologiskt 

kontrakt (PSK). Detta PSK innehåller de skyldigheter och åtaganden som arbetsgivare och 

arbetstagare har mot varandra och som de också förväntar sig att respektive motpart ömsesidigt 

skall uppfylla. 

 9  



 

Innebörden av ”psykologiskt kontrakt” har sedan termen lanserades i början av 1960-talet 

varierat. Första gången termen dök upp avsåg den en underförstådd överenskommelse mellan en 

grupp av arbetstagare och deras närmsta chef. Mellan dessa parter fanns en delad förståelse om 

vissa aspekter rörande ledarskap och organisationskultur samt dess implikationer för gruppens 

beteende och prestationsnivå (Argyris, 1960). Med andra ord rörde det sig om en delad men 

outtalad överenskommelse rörande normer, värderingar och beteenden. Efter det har innebörden 

ändrats till att efter hand stå för en underförstådd uppgörelse där två parter uppfyller varandras 

förväntningar och, eller, behov. En anställd går in i en anställning med förhoppningen att få vissa 

önskemål uppfyllda liksom arbetsgivaren anställer i förhoppning att få de flesta av sina önskemål 

uppfyllda (Levenson, 1962; Schein, 1965; 1980). 

 

Denna definition har sedermera utvidgats till att även innefatta och uppmärksamma att parterna 

har skyldigheter gentemot varandra, skyldigheter som även de ingår i kontraktet. Med denna 

senare definition av termen kan parterna mer eller mindre matcha varandras förväntningar och 

skyldigheter (Kotter, 1973). Då kontraktet inte är explicit är dess villkor ingenting som har varit 

uppe för förhandling. Villkoren  är underförstådda, ej kommunicerade.  

  

Psychological work contract ..//..The employee will maintain the high 

production, low grievances, etc., if the foremen guarantee and respect the 

norms of the employee informal culture… (Argyris, 1960:96) 

 

The psychological or unwritten contract is a product of mutual expectations. 

These have two characteristics: (a) They are largely implicit and unspoken, 

and (b) they frequently antedate the relationship of person and company. 

(Levinson, 1962:22) 

 

an unwritten set of expectations operating at all times between every 

member of an organization and the various managers and others in that 

organization. (Schein, 1980:22) 
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the psychological contract is an implicit contract between an individual and 

his organization which specifies what each expect to give and receive from 

each other in their relationship. (Kotter, 1973:92) 

3:2 Underförstådda och Psykologiska kontrakt 
I slutet av 1980-talet lanserade Rousseau (1989) en alternativ definition av PSK som sedan dess 

dominerat forskningen inom området (Tekleab, 2003:585). Rousseaus (1989) definition gör 

gällande att det psykologiska kontraktets villkor inte är ömsesidigt upprättade. Enligt denna 

definition bygger kontraktet på en individs föreställning eller uppfattning om att ömsesidiga 

skyldigheter existerar. Innehavaren av det psykologiska kontraktet har uppfattat att dennes 

motpart har åtaganden eller skyldigheter som han/hon är skyldig att leva upp till. Detta i utbyte 

mot de åtaganden och skyldigheter som kontraktsinnehavaren i sin tur uppfattat att han/hon har 

åtagit sig att uppfylla till motpartens fördel. En grundläggande förutsättning för att denna typ av 

kontrakt skall uppstå är att den som uppfattar sig ha ingått ett kontrakt med en motpart känner 

tillit till denne, samt att det finns en uppfattad, förpliktande, ömsesidighet (Rousseau, 

1989;1995). Denna tolkning av ett kontrakts innebörd bygger på filosofisk juridik som gör 

gällande att ett kontrakts villkor alltid är subjektiva och att de endast till fullo existerar i 

kontraktetsparternas kognitioner (Rousseau, 1989; 1998).  

 

An individual´s beliefs regarding the terms and conditions of a reciprocal 

exchange agreement between that focal person and another party (Rousseau, 

1989:123). 

 

Den definition Rousseau (1989) gör är långt ifrån oomstridd, även om dess förespråkare gärna 

gör gällande att det är den enda sanna definitionen av ett psykologiskt kontrakt (Guest, 1998; 

1998a, Rousseau, 1998) och en annan definition av PSK som bygger på både arbetsgivarens och 

arbetstagarens uppfattningar av kontraktsvillkoren används parallellt i forskningen (Guest & 

Conway, 2002).  

 

However, most researchers accept that it should be viewed as a two-way  

exchange of percieved promises and obligations…//…the perceptions of 

both parties to the employment relationship – organisation and individual – 

of the reciprocal promises and obligations implied in that relationship. 

(Guest & Conway, 2002:22) 
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3:3 Kontraktsbrott 
Ett kontraktsbrott kan, beroende av brottets omfattning, delas in i två övergripande kategorier. 

Antingen rör det sig om ett kontrakts breach eller om violation där det förstnämnda breach 

snarast är att betrakta som ett förstadie till violation (Morrison & Robinson, 1997). En grov 

definition av ett kontraktsbrott kan sägas vara ouppfyllda åtaganden eller löften. Detta skall inte 

blandas ihop med upplevd orättvisa eller ouppfyllda förväntningar. Dessa är distinkt åtskild från 

varandra. När förväntningar inte infrias kan känslor av besvikelse uppstå och man kan känna sig 

orättvist behandlad. Däremot kan en orättvisa rättas till. En arbetstagare som arbetat till en för 

låg ersättning under exempelvis ett år, kan ersättas genom löneförhöjning och retroaktiv 

utbetalning av mellanskillnaden för tolv månaders arbete. En annan arbetstagare däremot, som 

arbetat för en för låg ersättning i fast övertygelse om att denna eftergift kommer att belönas i 

form av en trygg anställning kommer med stor sannolikhet uppleva kraftig besvikelse i det fall 

hon blir avskedad och återanställd genom ett bemanningsföretag. En viktig komponent i PSK är 

tillit, och när en part i en relation präglad av tillit bryter sitt åtagande hamnar hela relationen i 

gungning (Rousseau, 1989).  

 

When a party in a relationship believes that the other has violated an 

agreement …//…the victim experiences anger, resentment, a sense of 

injustice, and wrongful harm. (Rousseau, 1989:128-129). 

 

Enligt Robinson & Rousseau (1994) är PSK-violation snarast att betrakta som ”Not the 

exception but the norm” (ibid.). De undersökte PSK för 128 nyutexaminerade 

managementstudenter vid tillfälle för anställning och vid en uppföljande studie två år senare 

rapporterade nära 55% att de upplevt contract violation under denna tid.  

 

3:4 Faktorer som påverkar  
Villkoren i ett kontrakt förmedlas till individen genom öppna utlåtanden, objektivt iakttagbar 

behandling av andra individer i likvärdig position och status, organisationspolicys, handböcker 

och HR-rutiner och slutligen organisationens eller kontraktspartens tidigare beteende. 

Information som tillägnas från den sociala omgivningen, som normer och utlåtanden av 

arbetskamrater, om hur organisationen betraktas och värderas utgör även de informationer som 

är viktig i en individs formande och upprättande av ett psykologiskt kontrakt. Den uppfattning en 
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individ först får som ny i en organisation spelar en viktig roll i upprättelsen av ett kontrakt 

genom att den informationen förmedlar ledtrådar om vad individen i fortsättningen kan vänta sig 

i den organisationen (Rousseau & Greller, 1994; Rousseau, 1995; 2001). 

 

Den information som en individ erhåller angående kontraktsvillkor påverkas av individuella 

predispositioner på två sätt, kognitiv bias, och underliggande motiv (Rousseau, 1995). Kognitiv 

bias blir påtaglig genom en tendens att tro att vi har uppfyllt villkoren i ett kontrakt själva, och 

tendensen att minnas de åtaganden som vi är mest kompetenta att hålla (ibid.). De motiv som är 

orsaken till att en individ från första börja har inlett någon form av en relation med en presumtiv 

kontraktspart styr även det innehållet i kontraktet (2001). 

 

Rousseau (2001) menar även att PSK kan betraktas som en manifestation av kognitiva scheman, 

dvs. kognitiva modeller av hur saker och ting är beskaffade eller fungerar. Dessa scheman kan 

vara delade inom en kultur, men de kan även vara resultatet av personliga erfarenheter, pre-

existing schemas och alltså endast gälla för en individ. Följden blir att individer betraktar samma 

fenomen på olika sätt. De har olika perspektiv och uppfattar därför samma sak något olika.  Ett 

schema hjälper en individ med knappa informationsresurser att ändå bilda sig en uppfattning om 

ett fenomen, detta utifrån tidigare erfarenhet av liknande situationer. Med tiden kan detta schema 

byggas ut med information som är aktuell för den specifika situationen (Rousseau, 2001:519). 

 

Forskning kring schemaformation har funnit en skillnad mellan noviser och experter gällande 

schemainnehåll och sätt att hantera schemadiskrepant information (Rousseau, 2001:520). 

Noviser syftar på individer med liten tillgång till information om ett visst fenomen, och därmed 

även ett mindre utarbetat schema, medan experter är de med mera omfattande erfarenheter och 

pre-existing schemas. Rousseau (ibid.) för in resonemanget i en arbetskontext där noviser är de 

med lite arbetslivserfarenhet generellt eller av en specifik organisation. Expertrna är då 

motsatsen, dvs. de med mycket arbetslivserfarenhet i stort eller mycket erfarenhet av en viss 

organisation. 

 

Experienced people tend to incorporate experience with a new employer 

into pre-existing beliefsystems. (Rousseau, 2001:520) 
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Experterna har utarbetat en mer genomarbetad kognitiv modell för hur en viss situation skall 

utvecklas och de är inte lika känsliga som noviserna för schemadiskrepant information.  

 

Informed people can better use contradictory information but are less likely 

to be influenced by it. (Rousseau, 2001:520) 

 

Jämförelsen mellan scheman och PSK gör alltså gällande att ett PSK initialt innehåller 

information baserad på mer eller mindre korrekta kognitiva modeller. Dessa modeller, eller 

scheman, bygger på individens tidigare erfarenheter. Huruvida dessa erfarenheter är korrekta 

eller ej spelar egentligen mindre roll. En individ som arbetat tio år i en organisation med en 

utpräglad organisationskultur har utvecklat ett schema för hur arbetslivet fungerar. Detta schema 

torde kunna vara inkonsistent med scheman som många andra individer i det kringliggande 

samhället, formade i interaktion med andra organisationer, bär med sig. För PSK och inhyrda 

borde man alltså kunna förvänta sig att personer med mindre erfarenhet av såväl livet självt som 

själv arbetslivet har mindre utarbetade psykologiska kontrakt och att de mindre erfarna är 

känsligare för contract violation.  

 

En individ som är ny i en organisation tar alltså in fler intryck och PSK formas primärt under den 

första tiden i organisationen (Rousseau, 1995; 2001). Lee & Faller (2005) finner empiriskt stöd 

för detta. Av deras studie av inhyrd arbetskraft verksamma i ett kundföretag framgår det hur PSK 

förändras markant under de första sex månaderna i organisationen. Enligt Isaksson & Bellaagh 

(2005) kan kön, kvalifikationsnivå och anställningstid antas påverka innehållet i PSK (ibid:14). 

3:5 PSK jämfört med andra teoribildningar 
Teoribildningen kring PSK visar stora likheter med den sociala utbytesteori som Blau (1986) 

först lanserade på 1960-talet. Grovt förenklat kan man säga att socialt samspel enligt teorin 

bygger på ett utbyte där individer förväntas bemöta en uppoffring av något slag med en 

gentjänst. En uppoffring kan vara en konkret tjänst eller något annat påtagligt men Blau (ibid.) 

för resonemanget till en nivå där en person som besitter något som värderas högt i ett visst 

sammanhang kan låta andra ta del av detta i utbyte mot något som stärker denne individs position 

i det givna sammanhanget. En person som åtnjuter hög social status på grund av expertis inom 
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något område kan låta någon annan ta del av dessa kunskaper i utbyte mot bekräftelse av 

kunskaperna, samtidigt som grunden för den sociala statusen stärks.  

 

Växelkursen på socialt utbyte påverkas av normer och kulturen i ett samhälle. Ju mer tid och 

resurser som A investerat i sin expertis, ju högre utbyte kan denne förvänta sig i utbyte för att 

dela med sig av dessa kunskaper eller färdigheter till B, dvs. att ju bättre en person är på något 

som är högt efterfrågat, ju högre eftergift är andra beredda att göra för att komma i åtnjutande av 

dessa kunskaper eller färdigheter. Den aktuella kursen i ett samhälle för en viss vara eller 

kompetens påverkar en individs förväntningar vad gäller dennes skyldigheter att återgälda en 

tjänst eller dylikt. Motprestationens omfattning är alltså beroende av individens förväntningar 

vilka i sin tur påverkas av den kulturella kontexten.  

 

Medan Blau (1986) menar att en individ som inte återgäldar en annan individs uppoffring eller 

tjänst bryter mot en social norm, hävdar Rousseau att ”a psychological contract is more than 

espousal of a social norm” (Rousseau, 1989:126). Det handlar alltså inte om att en upplevd 

skyldighet uppstår som en automatisk reaktion på någonting som blivit en individ givet i 

interaktion med någon annan utan en uppfattning om att ett löfte om ett utbyte har uppfattats. 

Individen i fråga har uppfattat ett erbjudande om ett utbyte där individen accepterat vissa villkor 

och i samband med det gjort sig skyldig till framtida skyldigheter gentemot motparten.   Person 

A som hjälper person B förväntar sig enligt Blau (1986) att B skall uppmärksamma och återgälda 

den hjälp som han fått. Om däremot person C hjälper person D och utifrån detta uppfattar att D 

har lovat att hjälpa C med X, då har C ett PSK, enligt Rousseaus (1989; 1995) definition, med D. 

Det är således varken fråga om en ömsesidig överenskommelse eller en förväntan, det är C:s 

subjektiva uppfattning om att D har utfärdat ett löfte om ett framtida åtagande.  

 

Likheter föreligger även med equity theory (Adams, 1965). En individs jämförelse med en 

referensperson som talar om för en individ vad som är ett lämpligt utbyte för en viss insats 

(Adams, 1965) bygger på en förväntan om att personen i fråga skall få ett liknande utbyte av en 

viss insats i jämförelse med referenspersonen. Skillnaden mellan detta och PSK är enligt 

Rousseau (ibid.) att det i det senare fallet föreligger en uppfattning om att ett faktiskt utbyte är 

utlovat och att den person som uppfattat detta löfte också har en klar uppfattning om vilken 

motprestation som omfattas av löftet, eller det psykologiska kontraktet.  
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Som ett exempel tas en arbetstagare som är missnöjd med sin lön. Denne arbetstagare behöver 

för den skull inte uppfatta att arbetsgivaren har gjort sig skyldig att betala ut en högre lön, 

arbetsgivaren har så att säga inte lovat något som arbetstagaren har kunnat uppfatta, även fast 

arbetstagaren kan förvänta sig en högre lön därför att andra i organisationen med liknande 

arbetsuppgifter har det (1989:127). Ett ojämlikt förhållande kan, som redogjordes för ovan, rättas 

till genom att, i det aktuella exemplet, en kompensationsnivå justeras, medan ett PSK som har 

brytits resulterar i besvikelse och brustet förtroende för motparten och brusten tillit. Någonting 

som inte återställs genom att kompensationsnivån justeras. Rousseau menar att PSK kan ses som 

en speciell typ av equity theory men att de för den sakens skull inte kan betraktas som samma 

sak (1989:127). En jämförelse med equity sensitivity construct (EQS) (Huseman et. al, 1987), 

som är en vidareutveckling av Adams teori ger ett visst stöd åt Rousseaus (1989) resonemang. 

Enligt EQS reagerar individer ”in consistent but different ways to both percieved equity and 

inequity” (Huseman et. al, 1987:223). I detta sammanhang skulle det betyda att referenspersoner 

i en organisation inte nödvändigtvis måste leda till ett givet PSK för alla som har möjlighet att 

jämföra sig med dem eftersom orättvisa eller rättvisa är av olika värde beroende av individuella 

preferenser.  

 

Även om likheter föreligger mellan psykologiska kontrakt och sociologiska teorier om utbyten i 

sociala relationer (Adams, 1965; Blau, 1986; Huseman et al, 1987) menar alltså Rousseau (1989; 

1995) att det är ett begrepp som kan stå på egna ben. Den stora skillnaden mellan både equity 

theory, social exchange theory och PSK är enligt Rousseau (ibid.) att det senare inte bygger på 

förväntningar utan på subjektivt uppfattade löften (Rousseau, 1998), dvs. att även om 

referenspersoner existerar så är de nödvändigtvis inte avgörande för innehållet i det individuella 

PSK. PSK bygger enligt Rousseau (ibid.) inte på förväntningar sprungna ur jämförelser med 

andra likvärdiga individer, de är (återigen) subjektivt uppfattade överenskommelser där två 

parter kommit överens om ett utbyte, och villkoren utgörs inte per automatik av vad som är 

kutym inom organisationen, de uppfattas och bestäms av individen själv.  

 

Denna del av Rousseaus PSK-teori är ifrågasatt (se t. ex Guest, 1998; 1998a) och vid en 

jämförelse med Blau (1986) framstår kritiken som delvis befogad. En arbetstagare som uppfattar 

det som att arbetsgivaren är skyldig och har lovat vissa förmåner eller karriärmöjligheter i utbyte 
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mot en viss prestation bör ju rimligtvis påverkas av sina egna förväntningar, vilka i sig påverkas 

av de normer och den kultur som råder i hennes omgivande samhälle. Vad som är rimligt att 

förvänta sig i en arbetssituation kommuniceras antingen av signaler internt hos arbetsgivaren 

eller externt i det omgivande samhället. Om så inte är fallet implicerar det att arbetstagaren och 

arbetsgivaren på något vis har kommunicerat villkoren för utbytet och då faller hela Rousseaus 

modell till förmån för äldre definitioner som Kotter, Levenson och Schein. Rousseau (2001) 

däremot hänvisar till empiriska belägg för att brutna PSK leder till kraftigare emotionella 

reaktioner än vad oinfriade förväntningar gör, vilket tyder på att ett PSK är någonting annat än 

enbart förväntningar på en viss behandling. Jämförelsen med kognitiva scheman (2001) talar för 

PSK på det sätt som Rousseau definierar det i och med att de delar av kontrakt som är 

gemensamt med andra är de komponenter av det kognitiva schemat som är gemensamt i en 

kultur medan individuella erfarenheter möjliggör variationer.4  

 

Till skillnad från psykologiska kontrakt talar Rousseau även om implied contracts (1989:124) 

som ett mönster av skyldigheter som bildas i interaktion mellan två parter. Dessa underförstådda 

kontrakt bygger på samtycke mellan två parter, vilket nödvändigtvis inte heller behöver vara 

explicit, men ändå möjliga för en tredje part att observera (1989:130). 

 

3:6 Relationella och transaktionella kontrakt 
Ett PSK kan variera mellan respektive ändar på ett kontinuum och vara antingen relationellt eller 

transaktionellt (Rouseau, 1995:92). Ett transaktionellt kontrakt består av specifika och påtagliga 

uppfattningar gällande ersättningar och förmåner medan ett relationellt kontrakt består av mindre 

påtagligt innehåll.5 I relationen mellan arbetsgivare och anställd är frågor rörande till exempel 

personligt stöd och kompetensutveckling exempel på ett relationellt kontrakt medan 

ersättningsnivåer och liknande är exempel på transaktionellt kontraktsinnehåll. Faktorer som 

antas påverka kontraktet i en relationell eller transaktionell riktning är bland annat tidsperspektiv 

(dvs. anställningens tidsramar) och hur väl specificerade prestationskriterier som gäller för en 

anställning. En tidsbegränsad anställning med tydligt formulerade arbetsuppgifter förväntas leda 
                                                 
4 Denna utveckling är dock av relativt sent datum och en reaktion på massiv kritik (se Arnold, 1996; Guest, 
1998; 1998a). Tidigare skrifter av Rousseau är inte lika tydliga på den punkten och en del av kritiken kvarstår 
(Culliane & Dundon, 2006).  
5 Även här finns det likheter med Blau (1986) som talar om sociala och ekonomiska utbyten. Dock menar Blau  
(ibid.) att den typ av ekonomiska utbyten som sker i en anställningssituation eller andra ekonomiska utbyten som 
innefattar utbyten av professionell service inte går att klassificera som strikt ekonomiska utan ligger närmare 
sociala utbyten (ibid. s: 93).  

 17  



till ett transaktionellt kontrakt medan det motsatta gäller för ett relationellt kontrakt (Rousseau, 

1995:90-110).  

 

Contracts composed of transactional terms are based largely on 

renumeration and other short-term benefits to the employee. Relational 

ones, however, are more akin to a partnership between the employer and the 

employee. (Millward & Herriot, 2000:242). 

 

Med andra ord förväntas en individ som har en kortsiktig relation med en arbetsgivare vara mera 

angelägen om lön, arbetstider och dylikt medan en individ som har en långsiktigare relation antas 

investera mer av sig själv i relationen i utbyte mot framtida förmåner (ibid.).  

 

 Även om empiriska studier stöder indelningen i transaktionella och relationella kontrakt 

(Millward & Brewerton, 1999:255) menar andra att indelningen i relationellt/transaktionellt PSK 

inte är ”so clear cut” (Coyle-Shapiro & Kessler, 2000:906). Arnold (1996) delar denna kritik. 

Till exempel kan training ladda både på relationella och transaktionella faktorer i olika studier 

(Arnold, 1996). En jämförelse av några olika forskningsresultat bekräftar snabbt att det råder 

förvirring inom området (jämför tex, SALTSA, 2003:16 och Millward & Hopkins, 1998:1555). 

3:7 Ömsesidighet 
Ett grundläggande antagande för både den äldre och den nyare definitionen om PSK är att 

kontraktsinnehållet i någon mån är ömsesidigt. I den äldre definitionen rör det sig som sagts ovan 

om en underförstådd överenskommelse, vilket talar för att kontraktsinnehållet borde vara snarlikt 

för båda parter. I den nyare definitionen av PSK är det frågan om subjektiva uppfattningar, en tro 

eller övertygelse om att ömsesidighet föreligger. Oavsett vilket är forskningen rörande vilka 

löften och skyldigheter som faktiskt ingår i ett PSK och därmed blir ömsesidiga fortfarande 

splittrad. Själva ömsesidigheten i sig finns empiriskt fastslagen. I en studie av Coyle-Shapiro & 

Kessler (2002) visar de att arbetstagarnas uppfattning av arbetsgivarnas förmåga att leva upp till 

sina åtaganden, såsom arbetstagarna uppfattade dem (PSK), predicerade i vilken grad 

arbetstagarna själva levde upp till sina skyldigheter mätt vid ett senare tillfälle (ibid, 82). Denna 

studie mätte ömsesidigheten på gruppnivå, men resultat av Rousseau & Dabo (2004) visar att 

detta utbyte även går att bevisa på individnivå i en direkt undersökning av PSK mellan anställd 

och chef (ibid: 59-66). Genom att Rousseau (2004:67) kraftigt betonar att denna ömsesidighet är 
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grundläggande för PSK teorin framstår skillnaden mellan den äldre och den nyare definitionen 

av PSK som närmast semantisk, eller åtminstone som oklar.  

 

Det dessa studier visar är att det finns ett samspel mellan två parters PSK, däremot finns det flera 

studier som visar att det inte råder konsensus gällande vad som utgör själva kontraktsinnehållet 

eller kontraktsparternas egna uppfattningar om hur väl de presterar i utbytet med motparterna.  

 

I en av de första empiriska undersökningarna av PSK över huvud taget talar Kotter (1973) om 

”mismatch” (ibid:92) mellan de anställdas och ledningens kontraktsinnehåll. Dessa skillnader i 

kontrakt förväntas öka efter den anställdes första år i en organisation. De skyldigheter som 

ankom på organisationen i denna studie var personlig utveckling, intressant/utmanande arbete, en 

känsla av mening och syfte med arbetet och säkerhet (security).6 I samtliga fall förväntade sig de 

anställda att få mer än vad organisationen ansåg sig vara skyldig att ge de anställda (ibid:95). 

 

I en nyare studie av Herriot et. al. (1997), där den så kallade critical incidents tekniken användes, 

fann man att det i stort råder konsensus om själva innehållet i kontraktet, men att skillnader 

föreligger rörande vilka frågor det fästs störts uppmärksamhet vid. De anställda betonar 

transaktionella frågor medan arbetsgivarens representanter lägger den största vikten vid 

relationella aspekter av PSK.  

 

Detta är ett mönster som även går igen i en studie av Coyle-Sharpiro & Kessler (2000) där 

arbetsgivaren i större utsträckning anser sig vara ålagd relationella skyldigheter än vad 

personalen förväntar sig. I denna studie utgörs dock de relationella faktorerna av långsiktig 

anställningstrygghet och karriärmöjligheter. I samma studie har stöd i inlärning av nya 

färdigheter och fortbildning separerats från den traditionella relationella/transaktionella 

dikotomin och vad gäller dessa frågor finns det inga signifikanta skillnader mellan de båda 

grupperna. Tidigare forskning visar även att arbetsgivaren inte endast anser sig ha skyldigheter 

som går utöver vad arbetstagarna önskar, de anser även att de lever upp till sina åtagande i större 

utsträckning än vad arbetstagarna själva uppfattar (Lester et. al., 2002; Coyle-Shapiro & Kessler, 

2000:918).  

                                                 
6 Exakt vilka items som utgör dessa dimensioner framgår inte av Kotters artikel. 
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Samtidigt som ovanstående studier visar på skillnader i arbetsgivarnas och arbetstagarnas 

uppfattningar om vad som utlovats och vad som hållits visar andra studier på att de båda parterna 

i stort är överens om vilka skyldigheter de har mot varandra och hur de efterlevs. Claes (2005) 

visar i en studie av inhyrd personal, och deras PSK med kundföretaget de arbetade i, att 

kontraktets båda parter i stort är överens om vilka skyldigheter kundföretaget har mot de inhyrda 

och att det, sånär som på två frågor av nio, inte fanns några signifikanta skillnader i 

uppfattningen hur väl kundföretaget levde upp till sina skyldigheter. Tekleab (2003) rapporterar 

även de hur både ledning och anställda till största del delar uppfattning om de skyldigheter 

organisationen har mot de anställda och hur väl organisationen lever upp till dessa. Däremot 

uppfattar organisationen mindre skyldigheter från arbetstagarnas sida än vad arbetstagarna själva 

gör. Organisationen uppfattade också kontraktsbrott från arbetstagarna i större utsträckning än 

vad de själva uppfattade att de gjorde sig skyldiga till.  

3:8 Det psykologiska kontraktet och tillfälligt anställda 
Få studier har gjorts där man undersökt ordinarie tillsvidareanställd personal med inhyrd dito 

avseende PSK (Conelly & Gallagher, 2004). I en av få studier av skillnader i kontraktsinnehåll 

där man tagit hänsyn till olika typer av tillfälligt anställda och lyft ut de inhyrda för sig fann man 

dock att de inhyrda har ett mera transaktionellt orienterat kontrakt än den ordinarie personalen, 

men att deras PSK samtidigt bestod av både ett transaktionellt och ett relationellt 

kontraktsinnehåll (Millward & Brewerton, 1999). Detta finner stöd i resultat från andra studier 

(Herriot et al. 1997) och det har även visat sig att de inhyrdas kontrakt går från att vara 

transaktionellt till att bli mera relationellt med tid i kundorganisationen (Lee & Faller, 2005).  

 

Claes (2005:138) visar att inhyrd personal har ett PSK som rymmer relationella aspekter vilka 

även är uppmärksammade av ledningen hos kundföretaget. Av Millward & Brewerton (1999) 

framgår det att endast de inhyrda som är tillfälligt anställda av sitt bemanningsföretag uppvisar 

någon generell skillnad i relationellt PSK. Det tycks alltså vara så att det är själva 

anställningsformen och inte anställningsstatus som spelar den avgörande betydelsen för 

kontraktsinnehållet. Sammantaget kan det alltså sägas att det finns stöd för antagandet att även 

inhyrd personal har ett PSK som innehåller relationella dimensioner trots att de enligt PSK-

teorins antagande om kortsiktiga tidsperspektiv och tillfälliga anställningar praktiskt taget 

ensidigt borde uppvisa ett transaktionellt PSK.  
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3:9 Vem är organisationen? 
I både den äldre och den nyare definitionen av PSK beskrivs kontraktet som någonting upprättat 

mellan arbetstagare och arbetsgivare/organisation. Rousseau (1995:60-72) beskriver 

organisationen som bestående av primära och sekundära kontraktsagenter. Primära 

kontraktsagenter utgörs av människor i organisationen som till exempel ledning, mellanchefer 

och förmän, mentorer eller medarbetare. Sekundära kontraktsagenter utgörs till exempel av 

manualer, policys, belöningsstrategier eller interna karriärvägar.  Oavsett hur och med vem 

kontraktet har upprättats är det i slutändan, enligt Rousseau (1989; 1995), någonting som är 

upprättat mellan individ och organisation. Trots att det redan i Rousseaus (1989) första artikel 

om PSK ges utrymme för att PSK kan vara upprättat med flera parter i en organisation har 

ledning och/eller mellanchefer tillsammans fått utgöra organisationens kontraktsagent. Bland 

andra Herriot & Pemberton (1997:46), Guest (1998:652) och Marks (2001) har riktat kritik mot 

vad de kallar för the agency problem med PSK. De påpekar i sin kritik att flera möjliga 

kontraktsagenter även bör kunna leda till flera olika kontrakt. Det blir med andra ord svårt att 

hävda att en anställd har uppfattat ömsesidiga skyldigheter med en organisation, åtminstone så 

länge det inte kan visas empiriskt att det PSK en individ upprättat med en eller flera 

kontraktsagenter inte skiljer sig åt.  

3:10 Ledning, kultur och dess inflytande på organisationen 
En organisations kultur är en uppsättning värderingar och föreställningar som styr mänskligt 

handlande i grupp. Schein (2004) liknar organisationer och dess kultur med en individ och dess 

personlighet (ibid.:8). Liksom personlighet vägleder och begränsar mänskligt handlande regleras 

beteendet hos människor verksamma i en grupp av den gemensamma kultur som utvecklats i 

gruppen. Kunda (1992) definierar organisationskultur som; 

 

de gemensamma regler som styr de kognitiva och känslomässiga aspekterna 

på medlemskapet i en organisation, och de medel varvid de formas och 

kommer till uttryck. (Kunda, 1992:8) 

 

I en ung organisation är ledningens agerande och sätt att allokera resurser, fördela belöningar och 

sanktionera insatser från organisationens övriga medarbetare primära faktorer för skapandet av 

en organisationskultur. Formella uttalanden, värderingar och policys utgör sekundära 

mekanismer för artikulation och förstärkning av organisationskulturen. Det är de primära 

faktorerna som skapar och bygger upp kulturen, de sekundära mekanismerna förstärker den. När 
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däremot organisationer blir äldre och mognar kan de sekundära mekanismerna istället ha en 

upprätthållande funktion vilka förmedlar organisationens kultur till dess medlemmar och på så 

vis bidrar till att kulturen hela tiden återskapas. (Schein, 2004:245-271).  

  

All these secondary mechanisms can be thought of at this stage as cultural 

artifacts that are highly visible but may be difficult to interpret without 

insider knowledge obtained  from observing leaders´actual behaviour. 

(Schein, 2004:263) 

 

Detta förutsätter att de är konsistenta med de primära mekanismerna, det vill säga att om en ny 

lednings sätt att agera inte är konsistent med rutiner och policys inom organisationen så kommer 

dessa rutiner och policys att istället ge upphov till intern konflikt.  

 

Ledningens agerande fungerar således som en budbärare inom organisationen som bär med sig 

de värderingar som ligger till grund för den kultur som råder inom densamma. Ledningens sätt 

att agera sätter standarden för de övriga organisationsmedlemmarnas agerande. Ledarens fokus 

på vissa frågor och detaljer, eller avsaknaden av fokus på andra detaljer skickar ut signaler i 

organisationen om hur olika frågor och situationer hanteras (Schein, 2004:246-254). Dessa 

signaler fångas in av medarbetarna och kan vara en av orsakerna till att organisationskulturen 

utvecklas. Ett exempel kan vara en ledare som inte är konsekvent i värdering och bedömande av 

de underordnades prestationer. Om ledaren till exempel impulsivt utmäter negativa sanktioner, 

kan denne bidra till att kulturen i organisationen präglas av osäkerhet och lågt förtroende för 

företaget (ibid:256). En annan chef kan, genom en relation med mellanchefer eller chefer över 

dotterbolag där de inte avkrävs någon annan rapportering än finansiella rapporter över sina 

resultat, signalera att ledaren litar på sina underordnade chefers förmåga att utforma och leda 

verksamheten självständigt. Detta leder sannolikt till en organisationskultur präglad av autonomi 

och egna initiativ (ibid:249). Kulturen bestäms initialt av en organisations grundare, men 

kommuniceras, sprids och förändras i takt med att nya människor hamnar i organisationens 

högsta ledning (ibid:248).  

 

Ovanstående beskrivning av organisationskultur är onekligen rätt så strukturell och reducerar 

inflytandet av aktörerna inom lägre hierarkier. Ett sätt att koppla samman Schein med mera 
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aktörsorienterade sociologer är att betrakta de kulturartefakter7 som ledningen producerar som 

grundbultar i sociala fakta. Med hjälp av sociala fakta kan en individ bemästra en situation och 

göra det som är förväntat av henne. Samtidigt gör individen en egen bedömning av hur hon skall 

förhålla sig till och handla utifrån sociala normer. I och med detta är även individer, i detta fall 

arbetstagare, själva delaktiga i skapandet av en social verklighet. Garfinkel beskriver detta som 

en process där innebörden i sociala fakta omdefinieras över tid genom interaktion mellan 

människor (Wallace & Wolf, 1998:256-266). Detta skulle även uppmärksamma individuella 

aktörers möjligheter att påverka kulturen inom en organisation.  

 

3:11 Utgångspunkter  för denna studie 
Forskningen kring PSK är som framgår av ovanstående splittrad, och det faktum att det inte råder 

enighet kring vad som egentligen menas med ett PSK är förvillande. I denna studie har 

utgångspunkten varit att ett PSK inte nödvändigtvis behöver vara underförstått mellan 

kontraktets olika parter, men att det kan vara det.  Kontraktets villkor antas kunna vara subjektivt 

uppfattade av individen, om än de bygger på förväntningar som styrs av dennes omgivning. 

Detta öppnar i sin tur för möjligheten att andra individer i samma organisation kan uppfatta 

kontraktets villkor då de tar del av samma budskap och signaler, något som är i enlighet med 

Blaus (1986) social exchange teori och Scheins (2004) beskrivning av organisationskulturens 

betydelse för kommunikation av budskap i en organisation. En sådan definition av PSK är även 

konsistent med EQS (Huseman et. al, 1987) och hamnar så att säga mitt emellan de båda 

definitioner av Rousseau (1989) och Guest (Guest & Conway, 2002) som nu används parallellt. 

Det stämmer även väl överens med den vidareutveckling som Rousseau själv stått för (2001) där 

PSK kopplas samman med teorier om kognitiva scheman.  

 

Organisationskulturen i ett företag påverkar de anställdas förväntningar angående hur företaget 

skall behandla dem. Dessa förväntningar kan mycket väl tänkas operera som subjektivt 

uppfattade löften i organisationsmedlemmarnas medvetande. Det faktum att många exempel på 

kulturartefakter (Schein, 2004) och förmedlare av PSK-innehåll (Rousseau, 1995) i stort är 

desamma talar för följande tolkning som bygger på att kontraktets villkor är etablerade inom 

organisationen eller i det omgivande samhället. Därmed torde de även ingå i ett kognitivt 

schema. De empiriska belägg som Rousseau (2001) lägger fram om reaktioner på kontraktsbrott 

                                                 
7 Se citat på  föregående sida 
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respektive oinfriade förväntningar får då tolkas som att ett PSK tar sin början som förväntningar, 

men att de varefter förväntningarna stärks, leder till en starkare föreställning. Grunden för denna 

föreställning kan knappast vara sprunget ur någonting annat än signaler från omgivningen, 

förutsatt att bäraren av det aktuella PSK:t inte lider av neurotiska vanföreställningar.  

  

3:12 Frågeställningar 
Efter ovanstående genomgång finns det många frågetecken att räta ut och flera olika uppslag för 

en studie som undersöker inhyrd personal och psykologiska kontrakt. Denna undersökning syftar 

dock till att besvara fem frågor: 

 

1. Uppfattar de inhyrda ett psykologiskt kontrakt både med ordinarieanställda kollegor och 

med ledningen i kundföretaget? 

2. Skiljer sig de kontrakten i sådana fall från varandra? 

3. Uppfattar både ordinarie kollegor och ledningen för kundföretaget att de har förbundit sig 

till löften eller åtaganden gentemot de inhyrda? 

4. Skiljer sig ledningens och kollegornas eventuella PSK från varandra? 

5. Har de inhyrdas anställningsstatus i bemanningsföretaget någon betydelse för deras PSK 

med parterna i kundföretaget? 

4. Metod 

4.1 Frågor 
Eftersom ingen studie, vad författaren känner till, tidigare undersökt PSK med fokus på PSK 

både med ledning och med kollegor fanns heller inget frågebatteri som ansågs passa för 

ändamålet. Därför skapades ett eget. Tyngdpunkten lades vid frågor rörande samarbete, 

gemenskap och stöd i inlärning, det vill säga det psykologiska kontraktets relationella 

dimension.8 Frågorna bygger i huvudsak på den releationella subskalan i Millward & Hopkins 

(1998) PSK-frågebatteri.  Av idiomatiska skäl var det svårt att översätta vissa av frågorna till 

svenska (även om det faktiskt gjordes). Frågorna kompletterades därför med några items från 

Isaksson & Bellaaghs (2005) frågor som ursprungligen kommer från ett större internationellt 

                                                 
8 Frågorna finns bifogade i Appendix 1 
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forskningsprojekt (ibid; SALTSA, 2003). Utöver dessa frågor lades två egna frågor om stöd i 

inlärning av nya arbetsuppgifter och färdigheter till.  

 

Svarsalternativen hämtades från Isaksson & Bellaagh (2005) och lyder ”Nej”, inget löfte eller 

åtagande har uppfattats (=0), ”Ja, men löftet har inte hållits” (=1), ”Ja, men löftet har bara hållits 

i liten utsträckning” (=2), ”Ja, löftet har hållits ungefär till hälften” (=3), ”Ja, löftet har hållits i stor 

utsträckning” (=4), ”Ja, löftet har hållits helt” (=5).  

 

Frågorna ställdes i två steg till de inhyrda. ”Anser Du att ledningen i det kundföretag där Du 

arbetar har lovat eller åtagit sig” och ”Anser Du att de kollegor som Du arbetar tillsammans 

med har lovat eller åtagit sig”.  Till ledningen och kollegorna ställdes samma frågor fast med 

en något annorlunda formulering och med den inledande frågan ”Anser Du att Du har lovat 

eller åtagit dig att de inhyrda ska…”.   

4:2 Urval 
Studien bygger på en enkätundersökning genomförd vid tre olika arbetsplatser. På två av 

dessa arbetsplatser användes en så kallad webenkät9 ut tillsammans med ett missivbrev som 

upplyste om frivillig medverkan, konfidentialitet och anonymitet. Vid en av arbetsplatserna 

delades en traditionell pappersenkät ut. Av totalt 231 utdelade enkäter kom 88 svar in 

(svarsfrekvens 38%).  Svarsfrekvens för de respektive arbetsplatserna var 24%, 51% och 

88%. 

 

Den första arbetsplatsen var ett callcenter för inkommande samtal i Västerbotten.  En 

webenkät skickades till samtlig inhyrd och ordinarie personal inom it-support samt till 

ordinarie driftsstekniker. Representanter för ledningen bestod av gruppledare och 

avdelningschefer. Två påminnelser om att fylla i enkäten skickades till respondenterna. 

Därefter ringdes de upp vid ett tillfälle och ombads att svara på enkäten. Sammanlagd n=30. 

 

Den andra arbetsplatsen var en produktionsanläggning inom ett internationellt telekom företag 

i Gästrikland. Representanter för ledningen utgjordes av avdelningschefer och gruppledare. 

Urvalet av de inhyrda skedde genom att deras arbetsgivare, Bemanningsföretaget, kontaktades 

och ombads ge ut e-postadresser till samtliga inhyrda i de arbetslag som tackat ja till att ställa 

                                                 
9 En elektronisk enkät som distribueras till respondenternas e-postlåda, vilken ifylles direkt på dataskärmen och 
sedan returneras på elektronisk väg. 
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upp på undersökningen, Till grupperna inhyrd personal, ledning och ordinarie kollegor 

distribuerades en så kallad webenkät, till ordinarie och inhyrd personal. 

 

Urvalet av den ordinarie personalen gick till så att ledningen för produktionsenheten 

tillfrågade personalen i de fyra grupperna om de ville delta i undersökningen. Efter det 

levererades e-postadresserna till dem som svarat ja till att delta. Två påminnelser om att fylla i 

enkäten skickades till respondenterna. Därefter ringdes de upp vid ett tillfälle och ombads att 

svara på enkäten. Sammanlagd n=43. 

 

Slutligen delades en traditionell pappersenkät ut vid en mekanisk industri i Ångermanland. 

Urvalet utgjordes av samtliga närvarande representanter för inhyrd respektive ordinarie 

personal i ett och samma skiftlag. Ledningsrepresentant utgjordes av skiftledaren. Med andra 

ord rörde det sig om en totalundersökning av skiftet. Dock var två personer frånvarande den 

aktuella dagen. Enkäten delades ut på plats på fabriken i samband med en s.k. arbetsplatsträff. 

Sammanlagd n=15. 

 

Urvalets första steg var en kontakt med bemanningsbranschens samlingsorganisation 

ALMEGA som förmedlade kontakten till några bemanningsföretag.  Därefter skedde ett andra 

urval i samråd med respektive bemanningsföretag och slutligen även med respektive 

kundföretag.  

4.3 Analysmetoder 
Samtliga frågor om PSK visade sig genom Shapiro-Wilk-test10 avvika från antagandet om 

normalfördelad data. Dessutom översteg ett flertal variabler det kritiska skewnessvärdet åt det 

negativa såväl som åt det positiva hållet. 11  En del av dessa problem hade gått att avhjälpa 

med hjälp av variabeltransformering, men en sådan åtgärd försvårar både tolkning och 

presentation av data avsevärt. På grundval av detta valdes test som bygger på dikotoma 

variabler eller rangmedelvärden istället för medelvärden, alltså Spearmans 

korrelationskoefficient för korrelationer och Fisher´s exakt-test för jämförelser mellan 

grupper. Anledningen till att Fisher´s exakt-test valdes istället för x²-test var att urvalet var 

litet och data ”poorly distributed” (Field, 2005:528; Djurfeldt, 2003:229). I ett andra steg 

utfördes även logistiska regressionsanalyser.  

                                                 
10 Cutoffgräns för användande av Shapiro-Wilk anges ofta till n=50 (t.ex. Djurfeldt et al., 2003). Dock visar 
Royston (1982) att Shapiro-Wilk´s-test bör användas ända upp till n=2000. 
11 Zskew=skewness/SEskewness = max 2,58 (Field, 2005:72). 
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Signifikansnivån är 95% (markerade med *) där inget annat anges, dock har ett fåtal 

signifikanser på 90% nivån accepterats (markerade med **). Med tanke på det förhållandevis 

lilla antalet svaranden torde det vara acceptabelt (Field, 2005:14-17), i varje fall så länge inga 

intentioner att generalisera utifrån resultaten finns.   

 

Samtliga frågor, eller löften, kodades om så att 1= ’Nej, inget löfte eller åtagande har 

uppfattats’ och alla graderingar av ’Ja, löfte har uppfattats’ = 2.  

 

Utifrån Rousseau teorier om PSK, och då främst hennes utveckling av teorin i jämförelse med 

kognitiva scheman (Rousseau, 2001) och resultat från tidigare forskning (Millward & 

Brewerton, 1999), samt resultat redovisade nedan, byggdes ett antal logistiska 

regressionsmodeller för att se vilka faktorer som leder till att ett löfte i PSK uppstår. De 

oberoende variablerna var ’Ålder’, ’Tid i organisationen’ (kundföretaget) och ’Typ av 

anställningskontrakt’. Respondenterna tillfrågades från början huruvida de var 

tillsvidareanställda, anställd på viss tid (t. ex vikariat), projektanställd, provanställd eller hade 

annan anställningsform. Denna variabel kodades om så att alla tillsvidareanställda fick värdet 

1 och alla övriga fick värdet 2. ’Tid i organisationen’ gjordes om till en dummyvariabel där 

’mindre än 1 år’ =1.  

4.4 Metoddiskussion 
Huvudparten av frågorna i studien är hämtade från ett frågebatteri som tagits fram med hjälp 

av en fokusgrupp (Millward & Hopkins, 1998). Det ursprungliga batteriet har efter 

faktoranalys delats in i en relationell respektive transaktionell subskala i enlighet med PSK-

teori (Rousseau, 1995)12. Dessa subskalor har validerats var förs sig och har visat sig valida i 

ett flertal empiriska studier (Grimmer & Oddy, 2007). Merparten av de resterade frågorna är 

hämtade från ett internationellt forskningsprojekt och har utifrån detta (SALTSA, 2003) 

bedömts som valida. Urvalet av dessa frågor, samt de två egna frågorna, skedde med hjälp av 

en referensgrupp bestående av 13 personer med tidigare erfarenhet av arbete i 

bemanningsbranschen. Då själva begreppet PSK:s validitet kan ifrågasättas (Guest, 1998) 

ansågs denna referensgrupp värdefull för en god construct validity (Carmines & Zeller, 1979). 

Det faktum att frågorna är testade på förväg torde även förbättra reliabiliteten då frågorna 

                                                 
12 I denna studie används enbart frågor från den relationella subskalan.  
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blivit tydliga och lätta att besvara. I övrigt är det svårt att uttala sig om reliabilitet då frågorna 

är använda i ett nytt sammanhang på ett nytt språk. 

 

Trots ett lågt internt bortfall (i genomsnitt ca 2,3 %), och därmed under kritiska gränsvärden 

(Rosengren & Arvidsson, 2002), talar den relativt låga svarsfrekvensen och det faktum att de 

slutliga undersökningsenheterna är resultatet av ett klusterurval i flera steg för att studiens 

resultat ska behandlas med försiktighet. Vid varje urvalssteg förloras precision i 

skattningarna. Orsaken är att ”vissa variabler är korrelerade med klustren” (Djurfeldt, 

2003:134) och det är svårt att veta om resultaten är en effekt av t ex. den omgivande 

samhällskulturen på den ort där ett undersökningsobjekt är beläget. Studiens externa validitet 

kan med andra ord ifrågasättas och resultaten ska därmed i första hand betraktas som en 

vägledning för framtida forskning inom området.   

 

Användandet av s.k. web-enkäter är en förhållandevis ny företeelse och någonting som 

Dahmström (2000) beskriver som både positivt och negativt. Fördelarna består av att det går 

snabbt att distribuera enkäten och att data registreras direkt i samband med att respondenten 

svarat. Som negativa aspekter, vilket drabbat den här undersökningen, nämns ett stort bortfall 

och tekniska problem. De tekniska problemen uppstod i samband med distributionen av 

enkäten på arbetsplats ett. Många av de inhyrda där hade s.k. hotmail-adresser13 och flera 

enkäter fastnade i Hotmails känsliga skräppostfiltrer. Detta resulterade i en låg svarsfrekvens 

från arbetsplats ett. I övrigt förebyggdes bortfallet i mesta möjliga mån genom att 

respondenterna blev uppringda och påminda om att svara. 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
13 Se: www.hotmail.com   
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5. Resultat 
Först presenteras övergripande deskriptiva data för grupperna tillsvidareanställda inhyrda 

(fasta) och de inhyrda som har någon form av tillfällig anställning (tillfälliga). Därefter 

presenteras skillnader i antal löften för de båda grupperna tillsammans och slutligen 

presenteras skillnader i antalet löfte för fasta respektive tillfälliga separat.  
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Figur 5:1 Tid i kundföretag                                 Tabell 5:1 Antal månader i kundföretag 

Genomsnittligt antal månader i kundföretag  

Fasta Tillfälliga Total 

23,4 6,2 18,4 

n=32 n=13 n=45 

Figur och tabell 5:1 visar att skillnaden mellan den tid den fasta och tillfälliga varit uthyrda till 

ett kundföretag skiljer sig kraftigt åt. Knappt tio procent av de inhyrda med en tillfällig 

anställningsform har varit uthyrda mer än ett år till ett kundföretag. 

 

Anställd Mer/Mindre 1 år i Bemanningsföretag
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Figur 5:2 Tid Bemanningsföretag              Tabell 5:2 Antal månader i bemanningsföretag 

Genomsnittligt antal månader i bemanningsföretag 

Fasta Tillfälliga Total 

38 8,15 29,38 

n=32 n=13 n=45 

 Figur 5:2 och tabell 5:2 visar att mönstret även går igen i anställningstiden i 

bemanningsföretagen. De som har en tillsvidareanställning har inte helt oväntat varit anställda en 

längre tid.  

 29  



 

Medelålder Inhyrda

30,84

32,59

26,54

0 10 20 30 40

Total

Fasta 

Tillfälliga

 

  Könsfördelning  
 Fasta Tillfälliga Total 

 Man Kvinna Man  Kvinna Man Kvinna 

 56,3 43,8 69,2 30,8 60,0 40,0

Figur 5:3  Medelålder; Inhyrda                          Tabell 5:3 Könsfördelning; Inhyrda 

Figur 5:3 visar att skillnaden i medelålder mellan de båda grupperna är drygt sex år. Tabell 5:3 

visar att könsfördelningen är något förvånande med tanke på tidigare uppgifter om kvinnlig 

överrepresentation inom bemanningsbranschen. Å andra sidan visades i figur 2:1 att landstingen 

är flitigast på att använda inhyrd personal. En rimlig gissning är att kvinnorna i större 

utsträckning återfinns där. Detta material innehåller två industrier och de bidrar förmodligen till 

en manlig överrepresentation.  

5.1 Omfattning av PSK 
Tabell 5:4. Antalet löften som de inhyrda uppfattat från ledningen ställt mot det antal 
löften ledningen uppfattat att de har givit, angivet i %. 
              

 
INHYRD -
LEDNING  

LEDNING -
INHYRDA 

   Ja Nej  Ja Nej   
1, Kunna känna sig som en del av ett team i organisationen 

 
76 24 

 
87 13  

2, Gott samarbete med ordinarieanställda 
 87 13  87 13  

3, Arbete betyder mer än att tjäna ihop till brödfödan 

 
62 38 

 
80 20  

4, Arbete med utmaning  71 29  73 27  
5, Stöd. Nya arbetsuppgifter  89 11  87 13  
6, Stöd. Nya färdigheter  80 20  87 13  
7, Chans till karriär  44 56  87 13  
8, Motiverade att bidra till framgång i utbyte mot framtida 
förmåner  

44 56 
 

60 40  
9, Utvecklingsmöjligheter & belöning   47 53  67 33  
10, Utveckla kompetens & färdigheter  67 33  73 27  
11, Förvänta sig att kundföretaget uppmärksammar & belönar 
ansträngningar   

49 51 
  

87 13   

  n=45   n=15   
Frågorna 1-11 är förkortningar av originalformuleringarna som finns i Appendix 1     

 
 
Av tabell 5:4 kan det konstateras att mönstret är förhållandevis homogent. I stort råder det 

konsensus om själva innehållet i PSK, även om skillnaderna mellan gruppernas uppfattning 

huruvida det existerar ett löfte eller ej är relativt stora från löfte 7 till 11.   
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Tabell 5:5. Fisher´s exakt-test av skillnader mellan de löften som de 
inhyrda uppfattat att ledningen givit och som ledningen uppfattat att 
de har gett 
   Inhyrdas PSK med ledningen 

       Inhyrda Ledning Exakt sig. 
7, Chans till karriär Ja 44 87  

  Nej 56 13 .006* 
11, Förvänta sig att 
kundföretaget 
uppmärksammar & belönar 
ansträngningar Ja 49 87  

    Nej 51 13 .015* 

   n=45 n=15 p<.05 
 

Tabell 5:5 visar de skillnader i antalet löften mellan de inhyrda och ledningen som visade sig 

vara statistiskt signifikanta. Som synes var det på löftena 7, ’chans till en karriär inom 

kundföretaget om ..//.. arbetar hårt och anstränger Dig’ och 11, ’förvänta ..//.. att kundföretaget 

uppmärksammar och belönar de ansträngningar som görs i arbetet.’ som de skilde sig åt. 

Ledningen hade i båda fallen uppfattat att de i större utsträckning gett ett löfte.  

 

 

Tabell 5:6. Antalet löften som de inhyrda uppfattat från sina ordinarie kollegor ställt mot det antal löften de ordinarie 
kollegorna uppfattat att de har givit, angivet i %. 

INHYRDA-KOLLEGOR   
KOLLEGOR-
INHYRDA 

   Ja Nej   Ja Nej 
1, Kunna känna sig som en del av ett team i organisationen 

 82 18  86 14 
2, Gott samarbete med ordinarieanställda 

 93 7  89 11 
3, Arbete betyder mer än att tjäna ihop till brödfödan 

 53 47  57 43 

4, Arbete med utmaning  58 42  61 39 

5, Stöd. Nya arbetsuppgifter  89 11  86 14 

6, Stöd. Nya färdigheter  89 11  86 14 

7, Chans till karriär  40 60  57 43 
8, Motiverade att bidra till framgång i utbyte mot framtida förmåner 

 44 56  50 50 

9, Utvecklingsmöjligheter & belöning   38 62  54 46 

10, Utveckla kompetens & färdigheter  51 49  68 32 
11, Förvänta sig att kundföretaget uppmärksammar & belönar ansträngningar 

  49 51   57 43 

  n=45   n=28 Tot. n=88 
Frågorna 1-11 är förkortningar av originalformuleringarna som finns i Appendix 1    

 

Ett genomgående mönster är att de inhyrdas PSK trappar av från löfte 7-11 med undantag för 

löfte 10 ’Utveckla kompetens och Dina färdigheter genom arbetet hos kundföretaget’. 

Genomgående är det också så att kundföretagets representanter själva uppfattat att de gett löften i 

en större omfattning än vad de inhyrda uppfattar det som, utom vad gäller löfte 5 där de inhyrda 

ligger något högre än både ledning och kollegor. Detsamma gäller för löfte 5 och 6 i relationen 
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inhyrda-ordinarie. Löfte 9 i spalt tre ’inhyrda-ordinarie’ sticker ut något från mängden, det är det 

enda löfte som färre än 40% av de respektive gruppera har uppfattat. De skillnader som visade 

sig mellan de ordinarie kollegornas och de inhyrdas uppfattningar om vad de ordinarie lovat eller 

åtagit sig var inte signifikanta i en Fishers-analys. 

 

De löften som ledningen hade uppfattat att de givit de inhyrda skilde sig endast avseende två 

löften (7 och 11) från de löften som de ordinarie kollegorna uppfattat att de hade givit de 

inhyrda. Dessa skillnader presenteras i nedanstående tabell;  

Tabell 5:7. Fisher´s exakt-test av skillnader mellan de löften som 
ledningen respektive de ordinarie kollegorna i kundföretaget givit. 
(Löften i %) 

   tillsvidare inhyrdas PSK med kollegor 

      Ledning Kollegor x²-Exakt sig. 

7, Chans till karriär Ja 87 57  

  Nej 13 43 .086** 
11, Förvänta sig att 
kundföretaget 
uppmärksammar & 
belönar ansträngningar Ja 87 57  

    Nej 13 43 .086** 

   n=15 n=28 *p<.05 **p<.10 

5.2 Omfattning av PSK efter anställningstyp  

Tabell 5:8. Antalet löften som de inhyrda uppfattat från ledningen efter anställningsform, angivet i %. 
TILLSVIDAREANSTÄLLDA  TILLFÄLLIGT ANSTÄLLDA  

  Ja Nej  Ja Nej 
1, Kunna känna sig som en del av ett team i organisationen 

72 28  85 15 
2, Gott samarbete med ordinarieanställda 

84 16  92 8 
 3, Arbete betyder mer än att tjäna ihop till brödfödan 

53 47  85 15 

4, Arbete med utmaning 63 38  92 8 

5, Stöd. Nya arbetsuppgifter 84 16  100 - 

6, Stöd. Nya färdigheter 72 28  100 - 

7, Chans till karriär 31 69  77 23 
8, Motiverade att bidra till framgång i utbyte mot framtida förmåner 

34 66  69 31 

9, Utvecklingsmöjligheter & belöning  34 66  77 23 

10, Utveckla kompetens & färdigheter 59 41  85 15 
11, Förvänta sig att kundföretaget uppmärksammar & belönar 
ansträngningar 41 59  69 31 

 n=32   n=13 
Tot. 
n=45 

Frågorna 1-11 är förkortningar av originalformuleringarna som finns i Appendix 1    

 
När de inhyrda som har en tillfällig anställningsform lyfts ut för sig händer intressanta saker med 

löftessammansättningen. För de fasta kryper i stort sett samtliga löften från 7 till 11 ned under 

40% strecket, med undantag för fråga 10, och knappt undantag för fråga 11. De tillfälliga 

däremot går i motsatt riktning. Deras PSK stärks och ligger sånär som på löfte 1 högre än sina 

ordinarie kollegor och i princip i samma nivå som med ledningen (se tabell 5:4) över hela 
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registret av löften. Resultatet blir att det inte finns några signifikanta skillnader mellan de 

tillfälliga och kundföretagets representanter gällande kontraktsinnehåll medan klyftan mellan 

fastanställda och kundföretaget ökar. De löftesskillnader som nu blir signifikanta i en X²-analys, 

redovisas i tabell 5:9; 

Tabell 5:9. Fisher´s exakt-test av skillnader mellan de löften som 
fasta uppfattat att ledningen givit och som lednignen uppfattat att de 
har gett 
            
   tillsvidare inhyrdas PSK med ledningen 

      Inhyrda Ledning Exakt sig. 
7, Chans till karriär Ja 31 87  

  Nej 69 13 .000* 
9. Utvecklingsmöjligheter & 
belöning Ja 34 67  

  Nej 66 33 .059** 
 11, Förvänta sig att 
kundföretaget 
uppmärksammar & belönar 
ansträngningar Ja 41 87  

    Nej 59 13 .004* 

   n=32 n=15 *p<.05 **p<.10 
 

Till skillnad från tabell 5:5 där samtliga inhyra jämfördes mot ledningen blir även skillnaden för 

löfte 9 signifikant när de tillsvidareanställda inhyrda lyfts ut för sig. Detta samtidigt som 

skillnaderna knappt blir synliga över huvud taget i relationen mellan kundföretagets ledning och 

de tillfälliga. De tillfälliga har nämligen uppfattat betydligt flera löften än vad de fasta har gjort.  

 Tabell 5:10. Antalet löften som de inhyrda uppfattat från sina ordinarie kollegor efter 
anställningsform, angivet i %.  
                

TILLSVIDAREANSTÄLLDA  TILLFÄLLIGT ANSTÄLLDA 

   Ja Nej  Ja Nej   
1, Kunna känna sig som en del av ett team i organisationen 

 
84 16  77 23     

2, Gott samarbete med ordinarieanställda 
 91 9  100 -   

3, Arbete betyder mer än att tjäna ihop till brödfödan 

 
47 53  69 31   

4, Arbete med utmaning  50 50  77 23   
5, Stöd. Nya arbetsuppgifter  84 16  100 -   
6, Stöd. Nya färdigheter  84 16  100 -   
7, Chans till karriär  31 69  62 39   
8, Motiverade att bidra till framgång i utbyte mot framtida 
förmåner  

31 69  77 23   
9, Utvecklingsmöjligheter & belöning   28 72  62 39   
10, Utveckla kompetens & färdigheter  41 59  77 23   
11, Förvänta sig att kundföretaget uppmärksammar & belönar 
ansträngningar   

38 63  77 23    

 n=45  n=28 
Tot. 
n=88     

Frågorna 1-11 är förkortningar av originalformuleringarna som finns i Appendix 1       
  
Vid en jämförelse mellan de fasta och de tillfälliga rörande antalet löften som de uppfattat 

från de ordinarie anställda kollegorna i kundföretaget upprepar sig samma mönster som 
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tidigare, sånär som för löfte 1. Gruppen inhyrda som har en tillfällig anställning har en högre 

andel som upplevt att de har fått löften jämfört med de som har en tillsvidareanställning. 

Skillnaden mellan gruppen fast och tillfällig är särskilt påtaglig från löfte 7 till löfte 11.  

 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

Tabell 5:11. Fisher´s exakt-test av skillnader mellan de löften som 
fasta uppfattat att ordinarie kollegor givit och som de ordinarie 
kollegorna själva uppfattat att de givit 

            
   tillsvidare inhyrdas PSK med kollegor 

      Inhyrda Ledning Exakt sig. 
7, Chans till karriär Ja 31 57  

  Nej 69 43 .067** 
9. Utvecklingsmöjligheter & 
belöning Ja 28 54  

  Nej 72 46 .065** 
10, Utveckla kompetens och 
färdigheter Ja 41 68  

    Nej 59 32 .042* 

   n=32 n=15 *p<.05 **p<.10 

Det går även att konstatera att skillnader i antalet löften mellan inhyrda och ordinarie kollegor 

som inte var signifikanta, vid en jämförelse där både tillfälligt- och fast anställd inhyrd personal 

ingick (redovisades under tabell 5:6), blir det om de tillfälliga lyfts ut ur analysen. Den inhyrda 

personal som har en tillsvidareanställning, de fasta, uppfattar inte alls lika många löften från de 

ordinarie kollegorna som de tillfälliga gör. Det gör i sin tur att skillnaden mellan de fasta och de 

ordinarie kollegorna blir större, och i flera fall signifikanta. I tabell 5:11 redovisas dessa löften 

och som väntat var det just löften i intervallet 7-11 som signifikant skilde dem åt.  

Tabell 5:12. Fisher´s exakt-test av skillnader mellan de löften som 
fasta och tillfälliga uppfattat att de har fått från ledningen 
   Inhyrdas PSK - Ledningen 

      Fasta Tillfälliga Exakt sig. 

7, Chans till karriär Ja 31 77  

  Nej 69 23 .008* 

8. Motiverade att bidra till 
framgång i utbyte mot 
framtida förmåner Ja 34 69  

  Nej 66 31 .049* 
9. Utvecklingsmöjligheter & 
belöning Ja 34 77  

    Nej 66 23 .019* 

   n=32 n=13 *p<.05 **p<.10
 

Av de skillnader mellan fast och tillfälligt anställda, som blev synliga i tabell 5:7, är det löfte 7, 8 

och 9 som signifikant skiljer dem åt.   
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Tabell 5:13. Fisher´s exakt-test av skillnader mellan de löften som 
fasta och tillfälliga uppfattat att de har fått från de ordinarie 
kollegorna 
            
   Inhyrdas PSK - Ledningen 

      Fasta Tillfälliga Exakt sig. 
7, Chans till karriär Ja 31 62  

  Nej 69 39 .094** 
8. Motiverade att bidra till 
framgång i utbyte mot framtida 
förmåner Ja 69 77  

  Nej 31 23 .008* 
9. Utvecklingsmöjligheter & 
belöning Ja 28 62  

  Nej 72 38 .048* 
11, Förvänta sig att 
kundföretaget uppmärksammar 
& belönar ansträngningar Ja 38 77  

    Nej 62 23 .023* 

   n=32 n=13 *p<.05 **p<.10 

Det är även ett mönster som går igen vid en jämförelse mellan de båda grupperna av inhyrd 

personal rörande löften de uppfattat att de ordinarie kollegorna givit dem (jämför med 

kollegornas löften till de inhyrda i tabell 5:8). 

 

Det tycks alltså vara så att inhyrd personal med en tillfällig anställning hos sitt 

bemanningsföretag tenderar att ha ett betydligt mera omfattande PSK än de som har en 

tillsvidareanställning i bemanningsföretaget. De löften som tillfälligt anställda i större 

utsträckning  uppfattas är främst de som finns i spannet ’löfte’ 7-11 (se enkätfrågorna i appendix 

1). 

 

Hur är det då med löftesbrott, contract- breach eller violation?14 I nästa tabell redovisas 

procentandelen av de som svarat ’Ja, jag har uppfattat ett löfte’eller ’Ja, jag har gett ett löfte’ som 

även svarat att löftet inte har hållits. Tabellen är något snårig och kan därför vinna på en 

förklaring innan den studeras. De inhyrda har delats upp i tre grupper för respektive delgrupp. 

Det innebär att de inhyrdas uppfattade kontraktsbrott från ledningen redovisas för alla inhyrda 

(TOT=total), enbart tillsvidareanställda inhyrda (FA=fasta) och slutligen enbart för de inhyrda 

som har en tillfällig anställning i sitt bemanningsföretag (TI=tillfälliga). Samma logik gäller för 

redovisningen av de inhyrdas uppfattade kontraktsbrott från de ordinarie kollegornas sida. 

Parallellt med detta redovisas de löften som ledning respektive ordinarie kollegor anser att de 

inte har hållit. 

                                                 
14 Denna studie har inte undersökt huruvida kontraktsbrotten uplevts som breach eller violation, utan endast just 
som kontraktsbrott, dvs. löften som inte har hållits. 
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TOT= Både fasta och tillfälliga   
FA= Fasta 

Tabell 5:14. Kontraktsbrott/Contract violation. % andel av de som svarat 
'Ja' på frågan om de uppfattat eller gett ett löfte    

TI=Tillfälliga                               

 INHYRD -LEDNING  
LEDNING -
INHYRDA  INHYRDA-ORDINARIE ORDINARIE -INHYRDA 

  TOT FA TI         TOT FA TI           
1, Kunna känna sig som en del av ett team 
i organisationen 3 4 -   -   

11 
15 -  

 -   
2, Gott samarbete med ordinarieanställda 

3 4 -   -   2 3 -   -   
3, Arbete betyder mer än att tjäna ihop till 
brödfödan 4 6 -   -   

8 
13 -  

 7   
4, Arbete med utmaning 6 5 8   -   12 13 10   -   
5, Stöd. Nya arbetsuppgifter - - -   -   - - -   5   
6, Stöd. Nya färdigheter 3 4 -   -   - - -   -   
7, Chans till karriär 15 20 10   -   6 10 -   -   
8, Motiverade att bidra till framgång i 
utbyte mot framtida förmåner 5 - 11   -   

15 
20 10  

 -   
9, Utvecklingsmöjligheter & belöning  10 18 -   -   - - -   8   
10, Utveckla kompetens & färdigheter 10 11 9   -   4 - 10   -   
11, Förvänta sig att kundföretaget 
uppmärksammar & belönar ansträngningar 18 15 22     -     

14 
17 10   

  15     
                
Tabell 5:14 visar att - i den mån kontraktsbrott uppfattats- det i stort är de fastanställda som 

upplever flest kontraktsbrott (contract- breach eller violations) och att de flesta kontraktsbrotten 

gäller löfte 7, 9 och 11. När det gäller löfte 11 från ledning till inhyrda verkar det som om de 

tillfälliga i större utsträckning uppfattat kontraktsbrott. Mönstret går igen i kontraktet med de 

ordinarie kollegorna. Det är de inhyrda som har en tillsvidareanställning som upplevt flest 

kontraktsbrott. (Med tanke på samplestorleken får dock siffrorna för violation behandlas med 

försiktighet). 

 

Uppenbarligen leder skillnader i anställningsstatus bland de inhyrda till skillnader i deras PSK 

med både ledning och ordinarieanställda kollegor i kundföretaget. Vid närmare kontroll syns 

ganska tydligt att frågorna 7 till 11 uppvisar ett mönster liksom även frågorna 1 till 4 och 

frågorna 5 och 6 gör det. På grund av datamaterialets beskaffenhet går det inte att 

komponentanalysera frågorna,15 men en enkel genomläsning av dem räcker för att konstatera att 

frågorna 7-11 berör dimensioner av PSK som handlar om parternas framtida relationer grundat 

på arbetstagarens prestationsnivå, medan övriga frågor snarare betonar stöd i inlärning och 

gemenskaporienterade dimensioner. Löfte 10 avviker i och för sig något från de övriga, men 

                                                 
15 Vilket ’n’ som krävs för komponentanalys är inte helt givet. Enligt flera källor skall förhållandet 
respondent/variabel vara minst 10:1 (Tabachnik & Fidell, 2001; Field, 2005), medan andra gör gällande att den 
regeln är undermåligt empiriskt underbyggd och att ett förhållande 5:1 går minst lika bra, förutsatt att andra 
villkor är uppfyllda, däribland cross loadings mellan faktorerna på under .32 (Osborne & Costello, 2004). Det är 
ett krav som detta material kan leva upp till, men förhållandet respondent/variabel kommer ner på 4,5:1 och 
därför redovisas inga resultat från komponentanalyser. 
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även det är orienterat mot framtid och utveckling. Det är intressant att notera dessa skillnader då 

frågorna som använts här är väldigt lika ett frågebatteri som enligt uppgift skall vara validerat 

och använt för att mäta en dimension av det psykologiska kontraktet.  

5:3 Ett eller två PSK? 
Fisher´s-test  av de löften som de inhyrda uppfattat från ledningen  (löfte 1-11) mot respektive 

löften från kollegorna (löfte1-11) visar att det är en intern konsistens i svaren, dvs. att de som 

uppfattat ett löfte med ledningen även uppfattat detsamma löfte med kollegorna.  

 

Detta mönster är genomgående signifikant sånär som för löfte 2 som förhållandevis många 

tycks ha uppfattat unikt med kollegorna (11%).  Detta ger i sig starkt stöd åt att villkoren i 

PSK faktiskt inte är uppfattat med ledning, och/eller kollegor, det är helt enkelt samma 

kontrakt som förmedlas av olika representanter för organisationen. Att här redovisa alla dessa 

data skulle ta onödigt mycket utrymme, därför redovisas resultaten av analysen i appendix 2. 

Det analyserna visar är att de som uppfattat ett visst löfte från ledningen, t. ex löfte 5 om stöd 

i inlärning av nya arbetsuppgifter, även uppfattat det löftet från kollegorna. Det stora flertalet 

av  de inhyrda uppvisar en sådan konsistens, där de antingen har uppfattat löfte ’X’ med både 

ledning och kollegor eller inte har uppfattat löfte ’X’ med vare sig ledning eller kollegor.   

  

Även om det är samma kontrakt som förmedlas av olika kontraktsagenter kan det vara 

intressant att se vilka faktorer som leder till att en inhyrd uppfattar ett löfte från ledningen, 

och/eller kollegorna, eller ej. Detta görs i nästa avsnitt mot bakgrund av Rousseaus (2001) 

teori om PSK och kognitiva scheman och tidigare empiri som visat på betydelsen av tid i 

organisationen och anställningsstatus för PSK-formation.  
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5:4 Predicering

5:4:1 Ledningens löften: 
Tabell 5:15. Logistisk Regression av de inhyrdas uppfattning av 
ledningens löfte till dem ' Att Du har en chans till en karriär i 
kundföretaget om Du arbetar hårt och anstränger dig.' 

 95% Ki för exp b 
  B (SE)   Lower exp b Upper 
Ålder -.023   
 (-.038)  
Anställningsform; fast/tillfällig -1,745*  .033 .035 .872
 (.820)  
Tid i kundföretag; mindre/mer .317  

 än 1 år (.750)      

.176 (Cox & Snell) .236 (Nagelkerke).  *p<.05 
 
Tabell 5:15 visar att varken ålder eller tid i organisationen (kundföretaget) har någon 

signifikant inverkan på en individ att uppfatta löfte 7. Däremot framgår det att de som är 

tillsvidareanställda av sitt bemanningsföretag mindre sannolikt uppfattar löftet (dvs. ett löfte 

om en karriärchans i utbyte mot hårt arbete och ansträngning).  

 
Tabell 5:16. Logistisk Regression av de inhyrdas uppfattning av 
ledningens löfte till dem 'Att erbjuda att arbete som innebär en utmaning 
för Dig' 

 95% Ki för exp b 
  B (SE)   Lower exp b Upper 
Ålder -.009  
 (.041)  
Anställningsform; fast/tillfällig -1.281  
 (1.189)  
Tid i kundföretag; mindre/mer 1.527*  1.003 4.606 21.154

 än 1 år (.778)      

.185 (Cox & Snell) .265 (Nagelkerke).  *p<.05 
 
Tabell 5:16 visar att det är drygt fyra gånger så troligt att de som varit mindre än ett år i 

kundföretaget uppfattar ett löfte om att få ett arbete som innebär en utmaning (löfte nr. 4) för 

dem från kundföretagets ledning. Ålder och anställningsstatus var ej signifikanta.   

Av de oberoende variabler som inkluderades i modellerna på teoretisk och empirisk grund var 

två av dem signifikanta för ett löfte vardera. De övriga modeller som testades (löfte 2: 8-11) 

gav ej några signifikanta resultat.  
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5:4:2 Kollegornas löften: 
Tabell 5:17. Logistisk Regression av de inhyrdas uppfattning av de 
ordinarie kollegornas löfte till dem 'Att Du ska kunna förvänta Dig att 
kundföretaget uppmärksammar och belönar De ansträngningar Du gör i 
arbetet' 

 95% Ki för exp b 
  B (SE)   Lower exp b Upper 
Ålder -.007  
 (.037)  
Anställningsform; fast/tillfällig -1.189  
 (.819)  
Tid i kundföretag; mindre/mer 1.367**  .907 3.924 16.975

 än 1 år (.747)      

.196 (Cox & Snell) .261 (Nagelkerke).  *p<.05 **<.10 
 
Av tabell 5:17 framgår det att det på .10 nivån är nära fyra gångers sannolikhet att de som 

varit mindre än ett år i kundföretaget uppfattar att de ordinarie kollegorna lovat eller åtagit sig 

att uppmärksamma och belöna de ansträngningar som de inhyrda gör i arbetet. Här spelar inte 

anställningsform eller ålder in (löfte nr. 11). 

 
Tabell 5:18 Logistisk Regression av de inhyrdas uppfattning av de 
ordinarie kollegornas löfte till dem ' Att Du ska kunna förbänta Dig att 
kundföretaget uppmärksammar och belönar de ansträngningar Du gör i 
arbetet' 

 95% Ki för exp b 

  B (SE)   Lower exp b Upper 
Ålder .007  
 (.037)  
Anställningsform; fast/tillfällig -1.685*  .037 .185 .932
 (.824)  
Tid i kundföretag; mindre/mer .975  

 än 1 år (.758)      

.195 (Cox & Snell) .260 (Nagelkerke).  *p<.05 
 
Resultatet av den sista analysen gör klart att tillsvidareanställda mindre sannolikt uppfattar det 

som att de kan förvänta sig framtida förmåner i utbyte bidrag till kundföretagets framgång 

(löfte nr. 8). De övriga löften som testades i relationen inhyrda – ordinarie kollegor (löfte 2; 4; 

7; 9; 10) visade inte att någon av de oberoende variablerna hade någon signifikant inverkan på 

utfallet.  

 

Tabell 5:15-18 ger ett visst stöd för att tid i organisationen och anställningsstatus kan påverka 

vilka löften en inhyrd uppfattar eller ej. Dock bör det observeras att konfidensintervallen för 

exp. b är tämligen vida.  

 39  



6. Analys 
 
Resultaten från denna studie bidrar med ett par viktiga ledtrådar till den något splittrade 

forskningen om, och teoretiseringen av psykologiska kontrakt. Till att börja med går det att 

konstatera att de som arbetar som inhyrda från ett bemanningsföretag inte enbart bildar ett 

relationellt PSK med organisationens ledning utan även med de kollegor som de direkt 

samarbetar med. Eftersom denna studie faktiskt tycks vara den första att undersöka 

förekomsten av ett PSK med fler än en typ av motpart inom samma organisation simultant, är 

resultatet unikt. Att resultatet dessutom pekar mot att det kontrakt som de inhyrda uppfattar 

med kollegorna trots allt är detsamma som de uppfattar med ledningen är viktig information i 

arbetet med att reda ut ”the agency problem” (Guest, 1998, Marks, 2001) med PSK, dvs. att 

resa ut vem som är bärare av ett kontrakt och vem som egentligen förmedlar villkoren.  

 

Att ledning och de inhyrdas ordinarieanställda kollegor inte verkar förmedla samma budskap 

om löften och åtaganden är i sig inte särskilt anmärkningsvärt då de frågor som skiljer dem åt 

är av den karaktären att de rimligen främst bör hanteras av ledningen i ett företag. Vad som är 

mer remakabelt är det faktum att så många som 40% av de inhyrda uppfattat att de ordinarie 

lovat dem en ’chans till karriär om de arbetar hårt och anstränger sig’ och att över 40% 

dessutom uppfattat givit dem ett löfte om att de skall känna sig ’motiverade att i mesta 

möjliga mån bidra till kundföretagets framgångar i utbyte mot framtida förmåner’. 

 

Å andra sidan framstår dessa skillnader inte som lika frapperande om även hänsyn tas till att 

de inhyrda i stort sett är konsistenta när de uppfattar löften. Om de uppfattar ett löfte från 

ledningen uppfattar de även samma löfte från kollegorna. De inhyrda har i stor sett 

genomgående reagerat på samma signaler från ledning och kollegor. Detta stämmer väl 

överens med Scheins (2004) beskrivning av en organisation där budskap förmedlas inom 

organisationen med hjälp av dess kultur och signaler från ledningen. Det blir än mer rimligt 

om Garfinkels (Wallace & Wolf, 1998) idéer tas i beaktan. Även om det förhåller sig så att ett 

företags ledning förmedlar budskap och villkor uppifrån och ned i hierarkin tas dessa signaler 

in och bearbetas av aktörerna på lägre nivåer. Utifrån sin egen bearbetning av informationen 

bidrar de till en fortsatt konstruktion av den sociala verkligheten. Detta skulle i sådana fall 

förklara varför ledningen och de ordinarie kollegornas uppfattning av löften och åtaganden 

gentemot de inhyrda skiljer sig år. Medarbetarna långt ned i hierarkin är naturligtvis 

kompetenta aktörer att avgöra vad i ledningens budskap som ankommer på dem och vad som 
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ankommer på andra, det ledning och de ordinarie gör är att tillsamman bygga upp en 

organisationskultur och det är den kulturen som de inhyrda reagerar på och formar sitt PSK 

utifrån.   

 

Resultatet visar alltså att det med stor sannolikhet förhåller sig så att ett relationellt PSK inte 

är upprättat i olika versioner med olika kontraktsagenter inom en organisationen. I stället rör 

det sig om ett PSK upprättat med själva organisationen, vars villkor kommuniceras något 

olika av olika kontraktsagenter inom organisationen beroende av deras plats i hierarkin. 

 

Resultaten från de logistiska regressionsanalyserna visar även att tid i organisationen och 

anställningsstatus kan ha viss inverkan för hur villkor i PSK uppfattas bli kommunicerade från 

olika kontraktsagenter inom organisationen. Detta ger delvis stöd åt Rousseaus (2001) teori 

om kognitiva schemans inflytande på PSK. Ett väntat utfall hade varit att tid i organisationen 

skulle ha haft större betydelse för resultatet då en inhyrd enligt teorin skulle ha anpassat sitt 

PSK i takt med att han/hon gått från att vara novis till att vara en expert. Detta hade varit i 

samstämmigt med de resultat som Lee & Faller (2005) presenterat, där PSK antog en mera 

relationell karaktär efter ca sex månader i kundföretaget. Även om denna studie varit 

avgränsad till att enbart undersöka just relationella dimensioner av PSK borde ju en 

förändring under det första året bli synlig på något vis.  Av samma anledning borde ålder ha 

haft ett större inflytande, eller i varje fall märkbart påverkat utfallet av analyserna . En äldre 

individ borde rimligtvis ha en mer välutvecklad kognitiv modell över hur arbetslivet fungerar 

och vilka förväntningar som är rimliga att ha på utbytet med en arbetsgivare. Nu hade ålder 

inte någon signifikant påverkan på PSK överhuvudtaget och ’tid i kundorganisation’ var 

endast bitvis signifikant. Däremot kan dessa faktorer indirekt ha spelat in eftersom de 

inhyrdas anställningsstatus gav signifikant utslag på ett par av löftena. Detta eftersom de 

tillfälligt anställda både har en avsevärt lägre medelålder och en betydligt kortare 

genomsnittlig tid i kundföretaget bakom sig jämfört med de inhyrda som har en 

tillsvidareanställning.  

 

Resultatet visar att de som är tillfälligt eller tillsvidareanställda av sitt bemanningsföretag 

signifikant skiljer sig åt på ett flertal punkter när det kommer till löften som berör 

karriärchanser, uppmärksamhet och belöningar för hårt arbete och goda prestationer. Att 

korrelationerna mellan typ av anställningskontrakt, ålder och tid i kundföretag inte var särskilt 
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starka talar dock för att det finns ytterligare faktorer, utöver typen av anställningskontrakt och 

tid i kundorganisationen, som är av betydelse för förståelse av fenomenet.  

 

Vad som är anmärkningsvärt i denna undersökning är att förhållandevis få rapporterar att 

deras PSK brutits, dvs. contract- breach eller  violaton. Med tanke på att Robinson & 

Rousseau (1994) rapporterar violation som ”not the exception but the norm” för nyanställda i 

en organisation framstår det som besynnerligt att så få av de inhyrda rapporterar något 

kontraktsbrott. Huruvida det är en effekt av den svenska kontexten med dess omfattande 

arbetsrättsliga skyddsnät för arbetstagarna eller om det beror på den relativt höga 

genomsnittliga tid som de inhyrda i denna undersökning varit i organisationen framgår dock 

inte av den aktuella undersökningen. Ett rimligt antagande hade kunnat vara att de inhyrdas 

erfarenhet gjort att de justerat sina kognitiva scheman gällande ”hur det är att arbeta som 

inhyrd i ett kundföretag” och att deras PSK därmed även har justerats. Mot bakgrund av det 

relativt låga inflytande som ’tid i organisationen’ har på PSK innehållet talar det ändå för att 

förklaringen står någon annanstans att finna (mer om det i diskussionen). 

 

En av den här studiens brister är att frågor om PSK är ensidigt subjektiva som Rousseau vill 

hävda eller om det förhåller sig på det vis som Guest, Schein mfl.  i stället gör gällande, dvs. 

att de är delade av alla parter som är en del av kontraktet, inte direkt besvaras.16 För att få svar 

på den frågan kommer det förmodligen att krävas laboratorieexperiment kombinerat med 

kvalitativa undersökningar. Ändå talar mycket för att det sätt att betrakta PSK som varit 

utgångspunkten för den här studien, och därmed i viss mån mot Rouseau.  I stort visar studien 

nämligen på konsensus mellan parterna om vilka löften som givits, däremot är vissa löften 

mer eller mindre framträdande för vissa parter. Dessutom råder intern konsistens gällande 

känslighet för kontraktsagenter, dvs att de flesta som uppfattat eller inte uppfattat ett löfte från 

ledningen uppfattar samma sak från kollegorna. Det faktum att det ändå faktiskt finns de som 

ensidigt uppfattat t. ex ’löfte om en chans till karriär’ från kollegorna, trots att det för en 

utomstående betraktare framstår som nästintill självklart att det är en typ av löfte  som endast 

kan ges av en representant för företagets ledning, visar att villkoren i en individs PSK trots allt 

kan vara subjektivt uppfattade, dvs. uppfattade på ett sätt som skiljer sig från det stora 

flertalets erfarenheter.  

 

                                                 
16 Det råder förvisso inte konsensus angående PSK-definitionen mellan Guest, Schein, Herriot eller andra 
representanter för ”icke-Rousseau-PSK” lägret heller, men de är relativt samstämmiga. 
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Om antalet undersökta personer hade varit något större och den genomsnittliga 

svarsfrekvensen högre hade ännu intressantare analyser av materialet kunnat göras på PSK i 

förhållande till organisationskultur. Detta hade varit önskvärt eftersom ytterligare forskning 

på vilka dimensioner som ingår i ett PSK. Frågorna i denna studie tenderar delvis att gå ihop 

och det talar för att en komponentanalys skulle avslöja tydliga dimensioner i PSK:t. 

 

PSK är ju en form av socialt utbyte och som Blau (1986) beskriver det så bestäms 

växelkursen på utbytet av normer och värderingar i det omgivande samhället. Även Rousseau 

(2001) berör detta i senare skrifter då hon menar att kognitiva scheman består av pre-existing 

beliefs vilka formats i interaktion med det omgivande samhället (detta är i och för sig 

ingenting som Rousseau tagit upp i någon empirisk undersökning, snarare tvärtom, se t. ex 

Rousseau & Dabos, 2004). Mot bakgrund av detta vore det intressant att jämföra olika 

organisationer och branscher med varandra avseende dess anställdas PSK. I detta material är 

andelen män överrepresenterade och undersökningarna har i huvudsak utförts inom industrin. 

Då de flitigaste användarna av bemanningsbranschens tjänster i Sverige är landstingen skulle 

fortsatta studier av PSK i samband med integrering av inhyrd personal i kundorganisationer 

vara intressant att göra i en sådan kontext.   

 

7. Diskussion 
 

Kanske kan det vara så att innehållet i PSK och sätten de uppstår på behöver undersökas 

utifrån delvis annorlunda infallsvinklar i Sverige och Skandinavien än i övriga världen. 

Merparten av forskning och teoretisering kring PSK har gjorts av amerikanska forskare i en 

amerikansk kontext. Att betrakta utbytet mellan arbetsgivare och arbetstagare i termer av ett 

ingånget kontrakt är kanske mera relevant i U.S.A. än i Sverige då vi har en annan juridisk 

tradition.  Om normen i det kringliggande samhället är sådan att de flesta vardagliga 

förhållanden kan prövas i domstol är det kanske inte konstigt att relationen 

arbetsgivare/arbetstagare operationaliseras som ett kontrakt vars innehåll och fullbordan går 

att mäta. I en europeisk kontext kan det kanske vara så att man får närma sig detta fenomen på 

ett något annorlunda sätt. Det skulle i sådana fall kunna vara en del av förklaringen till varför 

så få i denna undersökning hade upplevt något kontraktsbrott. Med tanke på att villkoren i det 

sociala utbytet (Blau, 1986) och kognitiva scheman (Rousseau, 2001) påverkas av normer och 

värderingar i det omgivande samhället framstår detta som troligt.  
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Att vi trots dalande medlemsantal i de svenska fackförbunden ändå fortfarande har en av 

världens högsta organiseringsgrader kan nog också tänkas påverka PSK . Villkoren för utbytet 

i arbetsrelationer är i större utsträckning gemensamt antagna och kommunicerade i Sverige än 

i flera andra länder. Detta sammanhänger med vår långa tradition av kollektiva uppgörelser på 

arbetsmarknaden. Att svensk lagstiftning dessutom ger de som är anställda av ett 

bemanningsföretag en högre status än vad som är fallet i flertalet andra länder gör en 

undersökning av PSK i svensk bemanningsbransch i dubbel bemärkelse känslig för kulturell 

och samhällelig påverkan. Det är nog ingen orimlig tanke att det kan ha betydelse för hur PSK 

utvecklas i Sverige och det innebär också att mer svensk eller skandinavisk forskning inom 

området behövs innan vi vet i vilken grad teorierna kan appliceras på den svenska 

arbetsmarknaden.  

 

Om så görs förefaller PSK-begreppet som en värdefull tillgång i samband med rekrytering, 

utvecklingssamtal, organisationssammanslagningar och så vidare. Om de förväntningar som 

styr formationen av ett psykologiskt kontrakt kan expliceras bör många onödiga missförstånd 

kunna undvikas i arbetslivet.  

 

7:1 Framtida forskning 
För att sammanfatta resultatet av undersökningen kan det konstateras att de frågor som 

ställdes innan resultatredovisningen har getts ett svar, eller i alla fall delvis. Det går att 

konstatera att de inhyrda uppfattar ett PSK med både ledning och kollegor. Vidare kan det 

konstateras att både ledning och kollegors uppfattning om i vilken utsträckning de har gett 

löften är åtskilda. I konsistens med tidigare empiri visar resultatet även på att den typ av 

anställningskontrakt de inhyrda har spelar en viss roll för deras PSK. Detta främst blir synligt 

i de löften som berör prestation i utbyte mot framtida förmåner eller karriärmöjligheter inom 

kundföretaget. Alla dessa svar är värdefulla och vissa är till och med unika då empiri inom 

området hittills har saknats. Trots detta genererar studiens resultat flera frågor inför framtida 

forskning. En del av dem har redan berörts men den, i alla fall för mig, huvudsakliga frågan 

kvarstår; de inhyrda uppfattar ett PSK med de två typer av kontraktsagenter som undersökts, 

och mönstret förefaller konsistent såtillvida att det tycks vara samma kontrakt som uppfattas 

med bägge parter. Detta gör ju att man undrar hur många andra kontraktsparter det finns i en 

organisation och om mönstret möjligen skulle ha varit annorlunda om flera kontraktsparter 
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hade inkluderats. Här kommer vi även in på en av denna studies brister, om än kanske också 

en styrka, representanterna för ledningen har utgjorts av mellanchefer och även om urval och 

svarsfrekvens inte varit optimala (och signifikansnivån bitvis varit på 90% nivå) torde man 

utifrån denna studie våga säga att det PSK inhyrda uppfattar med kollegor och mellanchefer i 

stort sett är detsamma. Det gör att man i kommande forskning kan fokusera på PSK med 

representanter för den högsta ledningen och jämföra detta med vad aktörer i lägre hierarkier 

utlovar, och framför allt, hur påverkar olika organisationskulturer det psykologiska 

kontraktet? Kan man styra ett kontraktsinnehåll hos medlemmarna i en organisation genom att 

aktivt söka ändra organisationskulturen och i sådana fall, hur gör man det utan att 

organisationens medlemmar upplever kontraktsbrott? Fältet ligger öppet och många 

intressanta frågor väntar på mycket intressant information. 
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Appendix 1. Frågor 
 
1) Anser Du att ledningen hos kundföretaget har lovat eller åtagit sig: 
 
2) Anser Du att de kollegor hos kundföretaget som Du arbetar tillsammans med, har lovat 
eller åtagit sig: 
 
Observera att det handlar om hur Du själv uppfattat löftena, de behöver alltså inte vara tydligt eller direkt 
uttalade. 
 

1. Att Du ska kunna känna Dig som en del av ett team i organisationen? 
2. Att Du ska få ett gott samarbete med de ordinarie anställda? 
3. Att Du ska kunna känna att arbetet hos kundföretaget betyder någonting mer än att 

tjäna ihop till brödfödan? 
4. Att erbjuda arbete som innebär en utmaning för Dig? 
5. Att erbjuda dig stöd i inlärning av nya arbetsuppgifter? 
6. Att erbjuda dig stöd i lärandet av nya färdigheter? 
7. Att Du har en chans till en karriär inom kundföretaget om Du arbetar hårt och 

anstränger Dig? 
8. Att Du ska kunna känna Dig motiverad att i mesta möjliga mån bidra till 

kundföretagets framgång, i utbyte mot framtida förmåner? 
9. Att Du ska kunna förvänta Dig utvecklingsmöjligheter och belöningar om Du arbetar 

hårt och anstränger Dig? 
10. Att Du ska kunna utveckla Din kompetens och Dina färdigheter genom arbetet hos 

kundföretaget? 
11. Att Du ska kunna förvänta Dig att kundföretaget uppmärksammar och belönar de 

ansträngningar Du gör i arbetet? 
 
3) Anser Du att Du har lovat eller åtagit Dig att de inhyrda ska:  
  

1. Kunna känna sig som en del av ett team i denna organisation? 
2. Få ett gott samarbete med de ordinarie anställda? 
3. Kunna känna att arbetet på denna arbetsplats betyder någonting mer än att tjäna ihop 

till brödfödan?  
4. Få ett arbete som innebär en utmaning för dem? 
5. Få stöd i lärandet av nya arbetsuppgifter? 
6. Få stöd i lärandet av nya färdigheter? 
7. Kunna känna att de har en chans till en karriär inom organisationen (kundföretaget) 

om de arbetar hårt och anstränger sig? 
8. Kunna känna sig motiverade att i mesta möjliga mån bidra till detta företags framgång, 

i utbyte mot framtida förmåner? 
9. Kunna förvänta sig utvecklingsmöjligheter och belöning åt dem som arbetar hårt och 

anstränger sig? 
10. Kunna utveckla sin kompetens och sina färdigheter genom arbetet på detta företag? 
11. Kunna förvänta sig att det här företaget uppmärksammar och belönar de 

ansträngningar de gör i arbetet? 
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Appendix 2 
 
Fisher´s exakt-test av över de löften som de inhyrda uppfattat från 
ledning, mot de löften de uppfattat från Kollegor, i % 
            
   tillsvidare inhyrdas PSK med ledningen 

Löfte         Exakt sig. 

1.  Ja/Ja 69  .014 

  Nej/Nej 11   

  Ja/Nej 13   

  Nej/Ja  7   

2.  Ja/Ja 82  .356 

  Nej/Nej 2   

  Ja/Nej 11   

  Nej/Ja  4   

3.  Ja/Ja 51  .001 

  Nej/Nej 36   

  Ja/Nej 2   

  Nej/Ja  11   

4.  Ja/Ja 53  .001 

  Nej/Nej 24   

  Ja/Nej 4   

  Nej/Ja  18   

5.  Ja/Ja 84  .007 

  Nej/Nej 7   

  Ja/Nej 4    

  Nej/Ja  4   

6.  Ja/Ja 78  .004 

  Nej/Nej 9   

  Ja/Nej 11   

  Nej/Ja  2   

7.  Ja/Ja 29  .005 

  Nej/Nej 44   

  Ja/Nej 11   

  Nej/Ja  16   

8.  Ja/Ja 36  .001 

  Nej/Nej 47   

  Ja/Nej 9   

  Nej/Ja  9   

9.  Ja/Ja 36  .001 

  Nej/Nej 51   

  Ja/Nej 2   

  Nej/Ja  11   

10.  Ja/Ja 49  .001 

  Nej/Nej 31   

  Ja/Nej 2   

  Nej/Ja  18   

11.  Ja/Ja 36  .003 

  Nej/Nej 38   

  Ja/Nej 13   

  Nej/Ja  13   
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