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Abstrakt: Studiens syfte var att undersöka hur anställningsformen otrygg anställning 
påverkar det psykologiska kontraktet och då utifrån de otryggt anställdas upplevelse. 
Frågeställningarna i studien var: hur upplevs det psykologiska kontraktet för en otryggt 
anställd och vilka konsekvenser har en otrygg anställning på det psykologiska kontraktet. 
Studien hade en kvalitativ metod med halvstrukturerade intervjuer. Resultatet visade att den 
frånvarande relationen som fanns mellan deltagarna och arbetsgivaren orsakades av den 
otrygga anställningen. Personer med en otrygg anställning visade sig bland annat ha minskat 
förtroende och stöd till sin arbetsgivare. Studien visade också att upplevelsen av ett 
psykologiskt kontraktsbrott minskas tack vare den höga arbetstillfredsställelsen. Det 
psykologiska kontraktet upplevdes tack vare den frånvarande relationen till arbetsgivaren som 
problematiskt eftersom det fanns obalans mellan löfte och åtagande. De fynd som gjordes i 
studien var att otrygganställning har en negativ inverkan på relationen till arbetsgivaren och 
att den höga arbetstillfredsställelsen motverkar upplevt psykologiskt kontraktsbrott.  
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contract and what consequences dose an insecure employment have on the psychological 
contract. The study was a qualitative method with semi-structured interviews. The results 
showed that the absent relationship that existed between the participants and the employer 
was assumed to be affected by insecure employment. The result revealed that one of the 
consequences was falling confidence and less support to the employer as an effect of insecure 
employment and psychological contract. The study also showed that the experience of a 
psychological contract break is reduced thanks to the high job satisfaction. The psychological 
contract was experienced as problematic in absent, due to the absent relationship with the 
employer, thanks to imbalance between the promise and commitment. The discoveries made 
in the study was that job insecurity has a negative impact on the relationship with the 
employer and the high level of job satisfaction counteracts experienced psychological contract 
break. 
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Inledning 

I en anställningsrelation finns ömsesidiga förpliktelser och åtaganden som uppstår mellan 
arbetstagare och arbetsgivare. Det handlar om balans och utbyte i anställningsrelationen och 
dessa är outtalade som så mycket annat i en sådan relation. Detta är något som har diskuterats 
sen 30-talet som ett svar på denna diskussion utformades psykologiska kontraktet. 
Psykologiska kontraktet är en teori som berör de outtalade ömsesidiga förpliktelser och 
åtaganden som finns mellan arbetstagare och arbetsgivare. Psykologiska kontraktet är det 
osynliga kontraktet, de oskrivna överenskommelserna och handlar om innehållet i 
anställningsrelationen (Aronsson m.fl., 2012). Psykologiska kontraktet har enligt Conway och 
Briner (2005) under den senare tiden varit ett stort hjälpmedel till att förstå och hantera 
förändringar i anställningsförhållanden som skett till en följd av den förändrade 
arbetsmarknaden.  

Otrygganställning 

Förr fanns otrygga anställningar främst inom kvinnodominerande yrken men under de senaste 
decennier har det skett en ökning av dessa otrygga anställningar inom alla yrkeskategorier. 
Otrygga anställningar har ökat och brett ut sig inom såväl högutbildade som lågutbildade 
arbeten samt inom den privata och offentliga sektorn. Detta då det under den senare delen av 
1900-talet har skett en ökning inom den internationella konkurrensen, vilket har bidragit till 
att företag gått i konkurs, flyttat utomlands eller slagits samman. Denna förändring har 
medverkat till att det finns ett behov hos arbetsgivare i både industrialiserade- och 
utvecklingsländer att snabbt kunna öka och minska arbetsstyrkan efter konjekturcyklarna. 
Detta behov av att snabbt kunna tillsätta och säga upp personal har bidragit till ökningen av 
osäkra anställningar (Wingborg, 2012; Näswall, Hellgren & Sverke, 2003). Den förändrade 
omvärlden har gjort arbetsmarknader mer flexibel vilket har resulterat i fler otrygga 
anställningar. En otrygg anställning innebär att en anställd inte kan vara säker på att behålla 
jobbet eller få jobba kvar trots att viljan finns. De allmänna tolkningen av 
anställningsotrygghet representerar individens tolkning av situationen och upplevs mer otrygg 
än individen vill att den ska vara. Upplevelsen av anställningsotrygghet är därmed subjektiv, 
individen upplever ett hot mot att inte få en fortsatt anställning eller hot mot uppsägning. 
Individen oroar sig därmed över att ofrivilligt bli av med arbetet (Näswall, Hellgren & 
Sverke, 2003). En otrygganställning innebär att den är tidsbegränsad och oviss. Idag finns det 
olika former av otrygga anställningar, exempel på sådana anställningar är: timanställning, 
månadsanställningar, behovsanställda, projektanställda och deltidsarbeten. De kallas otrygga 
anställning för att individer med någon form av dessa anställningar inte kan vara säker på sin 
framtid (Wikman, 2002; SEKO, 2012).  

Upplevelsen kring hot mot anställningen kan komma utifrån organisatoriska och sociala 
faktorer så som organisatoriska förändringar, socialt stöd från aktörerna eller nedskärningar. 
Det kan även handla om att organisationen har få fastanställda och många tillfälligt-, visstids- 
eller timanställda, för att lätt kunna reglera de upp- och nedgångar organisationen möter 
(Näswall, Hellgren & Sverke, 2003). De konsekvenser som anställningsotrygghet kan leda till 
är negativt arbetsrelaterade attityder, dålig hälsa och dåligt välbefinnande, stress samt ändrat 
beteende. Dessa konsekvenser är inte endast negativa för individen utan också för 
organisationen, då negativa attityder och beteende kan influera resten av organisationen. 
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Dessa konsekvenser och upplevelse av hot förvärras om det är brist på engagemang samt 
brister i information och kommunikation från organisationen (Senter & Martin, 2007;Näswall, 
Hellgren & Sverke, 2009). Aronsson och Göransson (1998) menar också att individet med en 
otrygg anställning har lösare anställningsrelationer och färre anledningar att vara lojala och 
hålla inne kritik om arbetsmiljöförhållanden. Jalali och Wingborg (2013) påstår att det inte 
finns några fördelar för individ med en otrygg anställning, utan främst nackdelar. Otrygga 
anställningar anses endast finnas till för att organisationer ska kunna tjäna så mycket pengar 
som möjligt och slippa fastanställa (Jalali & Wingborg, 2013; SEKO, 2012). Strouds och 
Fairbrotherbs (2008) menar däremot att personer med en otrygg anställning tjänar på det, de 
får mer erfarenhet än personer med en fast anställning, då de får kompetens i större 
omfattning (Strouds & Fairbrotherbs, 2008). Det finns olika uppfattningar kring om otrygga 
anställningar är en viktig startpunkt och övergång till tryggare anställning eller om det finns 
en risk att fastna i otrygga anställningar med mindre utvecklingsmöjligheter (Aronsson m.fl., 
2005; Aronsson m.fl., 2012).  

Psykologiska kontraktet 

Psykologiska kontraktet är ett förhållande mellan arbetsgivare och arbetstagare, det är ett 
ömsesidigt men inte klart uttalat kontrakt. Det rör sig om arbetstagarens insats och vad 
arbetsgivaren/organisationen ger tillbaka och hur dessa uppfylls eller inte uppfylls. 
Psykologiska kontraktet innefattar de förväntningar som finns mellan arbetstagare och 
arbetsgivare och som inte finns med i det formella anställningsavtalet. Dessa informella 
förväntningar och uppfattade löften kan bestå av utbildning, lärande och befordrande. 
Skillnaden mellan det formella anställningsavtalet och psykologiska kontraktet är att det 
formella kontraktet kan sägas ligga stilla. Detta eftersom det står nedskrivet vad som krävs av 
arbetstagaren och dessa är generella och formella avtal som ligger stilla tills de omförhandlas. 
Psykologiska kontraktet är mer dynamiskt, då arbetstagaren har en uppfattning kring vad som 
krävs av henne för att dessa löften skall uppnås. Denna uppfattning är föränderlig då 
arbetstagaren tolkar information och relaterar det till hennes arbetsställning inom 
organisationen. Exempelvis kan information framkomma som gör att det som krävs av henne 
kan förändras. Psykologiska kontraktet är subjektivt och hur det ser ut varierar från person till 
person och bygger på varje enskild individs upplevelser. Psykologiska kontraktet berör alltså 
anställningsrelationen mellan arbetstagare och arbetsgivare och hur de upplever och tolkar de 
villkor som är aktuella samt vilka förväntningar de båda upplever ha på relation (Aronsson 
m.fl., 2012). 

I psykologiska kontraktet finns det tre olika aspekter som påverkar den subjektiva bild som 
arbetstagaren har av det psykologiska kontraktet. Det första är det normativa kontraktet som 
innebär det gemensamma psykologiska kontraktet. Normativa kontraktet utvecklas och delas 
av flera medlemmar inom en arbetsgrupp, de skapar tillsammans en gemensam bild av det 
psykologiska kontraktet. Implicita kontraktet innebär att en utomstående partner gör en 
tolkning och skapar en uppfattning. Det är alltså underförstådda tolkningar som görs av en 
tredje part om de villkor som finns i det psykologiska kontraktet. Det sista är det sociala 
kontraktet som innefattar vilka rättigheter och skyldigheter individen har utifrån samhälle och 
kultur (Aronsson m.fl., 2012). 

Löften och åtaganden 
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Det finns vissa löften och åtaganden som både arbetsgivaren och arbetstagaren har och de 
brukar delas in i transaktionella och relationella termer. Den transaktionella termen avser de 
ekonomiska och materiella aspekterna i det psykologiska kontraktet. Det kan beröra 
organisationens skyldigheter som exempelvis lön och arbetsmiljö, för arbetstagaren kan det 
bestå av att respektera tider, lagar och normer (Guest m.fl., 2010).  Transaktionella är mer 
inriktade på det kortsiktiga i ett anställningsförhållande medan relationella inriktat sig mer på 
de långsiktiga relationerna (Raeder, Wittekind, Inauen & Grote 2009). Relationella termen är 
mer socialt inriktad, det handlar bland annat om organisationens skyldigheter att låta 
arbetstagaren vara med och fatta beslut samt hjälpa med karriärplanering. Arbetstagarens 
skyldigheter kan vara att erbjuda att jobba extra samt hjälpa andra anställda (Guest m.fl., 
2010). Raeder, Wittekind, Inauen och Grotes (2009) menar att transaktionella och relationella 
termerna inte går att använda i en studie som pågår under en kortare tid, detta då det inte finns 
några positiva effekter och förmåner inte ens i de immateriella utbytet. Conway och Briner 
(2005) menar att psykologiska kontraktet påverkas av hur den formella anställningen ser ut, 
om anställningen är kort eller lång samt om villkoren är mer detaljerade och konkreta eller om 
de är mer otydliga.  

Psykologiskt kontraktsbrott 

När en individ ingår i en organisation bildas en relation med arbetsgivaren som består av 
upplevda ömsesidiga förpliktelser. Tillsammans står dessa upplevda ömsesidiga förpliktelser 
som ett psykologisk kontraktet (Turnley och Feldman, 1999). Det mest grundläggande 
ömsesidiga utbytet är lönen som ses som en uppmuntran för den anställdes bidragande/arbete. 
Detta ömsesidiga utbyte framkallar positiva effekter hos den anställda genom att arbetstagaren 
få betalt för sitt bidragande. Denna syn på incitament har varit en förutsättning för 
psykologiska kontraktet som teori. Detta då vikten av arbetstagarens bedömning av utlovade 
och levererade lön är betydelsefull i bedömningen av de löften och åtagande som finns i 
psykologiska kontraktet. När arbetstagaren inte upplever att hon får en rättvis betalning för 
sitt bidragande uppstår negativa känslor och arbetstagaren ser det som ett kontraktsbrott. Den 
utlovade och levererade lönen sågs som ett kontraktsbrott av arbetstagaren på grund av brist 
eller överskott av sitt bidragande. Detta kontraktsbrott relateras även till självförverkligande 
då den antingen var över- eller underrepresenterad. Arbetstillfredsställelse som 
självförverkligande varierade mellan låga och höga nivåer av det som utlovades och vad som 
faktiskt betalades. Den ekonomiska aspekten är av stor betydelse för arbetstagaren i att få en 
rättvis betalning för sitt bidragande (Schurer Lambert, 2011). Psykologiskt kontraktsbrott sker 
på ett likande sätt som utbytet mellan lön och arbete. Det står i regel i anställningsavtalet hur 
många timmars arbete arbetstagaren behöver göra för att få en viss lön, där är skillnaden 
mellan psykologiska kontraktet. I psykologiska kontraktet finns det i regel inget konkret som 
visar på vad arbetstagarens bidragande är och hur mycket bidragande denne måste ge, det är 
inte lika konkret. Det finns dock uppfattningar och förväntningar kring vad och hur mycket 
bidragande som skall ske för att det som arbetsgivarens har lovat skall förverkligas. Från 
arbetsgivarens håll finns det också en uppfattning kring om arbetstagaren uppfyller sitt 
bidragande eller inte. Det är när löften och åtaganden i psykologiska kontraktet inte uppfylls 
eller när det inte upplevs uppfyllas som det uppstår ett psykologiskt kontraktsbrott (Turnley 
och Feldman, 1999; Conway & Briner, 2005).  

Konsekvenser av psykologiskt kontraktsbrott 

De konsekvenser som resulterar vid psykologiskt kontraktsbrott är av negativ art, det är i regel 
både negativt för organisationen och för arbetstagaren. Arbetstagaren får negativa känslor och 
attityder som besvikelse, misstro, minskat förtroende och försämrad arbetstillfredsställelse 
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(Conway & Briner, 2005; Turnley & Feldman, 1999).  Dessa negativa känslor och attityder 
resulterar till ett beteendesvar ifrån arbetstagarens håll som gör att arbetstagaren presterar 
sämre, utför sitt arbete sämre och mer frånvaro. Arbetstagaren får även sämre organisatoriskt 
engagemang, delar- och engagerar sig inte i att komma med idéer som kan förbättra 
organisationen samt blir organisatorisk gemenskap försämrad (Turnley & Feldman, 1999; Ng, 
Lam & Feldman, 2010). Ng, Lam och Feldman (2010) menar att psykologiskt kontaktsbott är 
något som utvecklas över tid. När arbetstagaren upplever psykologiskt kontraktsbrott uppstår 
dessa negativa konsekvenser och attityder som utvecklas och förstärks över tid om 
organisationen inte gör något (Ng, Lam & Feldman, 2010). En organisatorisk motivering eller 
tillgång till sysselsättning har en inverkan på hur psykologiskt kontraktsbrott upplevs samt 
dess utfall. Den situation som organisationen och arbetsgivaren befinner sig i har påverkat 
arbetstagarens benägenhet att lämna organisationen. Exempelvis om arbetstagaren upplever 
att organisationen inte rättfärdigar sitt beteende, så uppfattar arbetstagaren att det finns fler 
attraktiva arbeten utanför organisationen och är därmed mer benägen att lämna organisationen 
(Turnley & Feldman, 1999).  

Arbetstagarens personlighet och relationers påverkan  

Arbetstagarenspersonlighet och andra individuella skillnader är av vikt vid psykologiskt 
kontraktsbrott. Vissa personliga egenskaper är av vikt, för hur individen reagerar vid upplevt 
psykologiskt kontraktsbrott. Detta då individer skiljer sig åt i deras känslighet för positiva och 
negativa händelser och deras önskemål att samarbeta. Samvetsgrannheten förbättras genom att 
förutse arbetstagarnas motivation, arbetstillfredsställelse, jobbattityder och beteenden. 
Arbetstagarnas motivation, arbetstillfredsställelse, jobbattityder och beteenden är också av 
vikt för organisationen och arbetsgivaren för att minska risken att ett psykologiskt 
kontraktsbrott skall uppfattas (Orvis, Dudley & Cortina, 2008).  Goda relationer mellan 
arbetstagare och arbetsgivare betyder mycket för individ och organisation. Relationen mellan 
arbetstagare och arbetsgivare bidrar till arbetstagarens välbefinnande och hennes inställning 
samt lojalitet till organisationen. De personer som har en hög social utbytesrelation med sin 
arbetsgivare har större förtroende och stöd till arbetsgivaren samt organisationen. Det sociala 
utbytet mellan arbetstagare och arbetsgivare är en viktig del till att förstå individen och dess 
relation till organisationen samt har en positiv inverkan på psykologiska kontraktet (Isaksson 
& Bellaagh, 2005; Bal, Chiaburu & Jansen, 2010). När arbetstagaren upplever att 
arbetsgivaren värdesätter arbetstagarens bidragande och bryr sig om denne resulterar det i att 
arbetsgivarens skyldigheter gällande psykologiska kontraktet minskar. Relationen är en viktig 
del i hur psykologiska kontraktet upplevs. När relationerna är goda känner arbetstagaren 
organisationens stöd och uppfattningen av ett psykologiskt kontraktsbrott minskar. Vid dåliga 
relationer mellan arbetstagare och arbetsgivare är arbetstagaren mer benägna att uppfatta ett 
psykologiskt kontraktsbrott, det uppfattades även som ett sätt att reglera en försämrad relation 
(Coyle-Shapiro & Conway, 2005).  

Kontext och anställningsformens påverkan  

Raeder, Wittekind, Inauen och Grotes (2009) menar att den kontext som arbetstagaren och 
arbetsgivaren befinner sig i är betydelsefull för hur det psykologiska kontraktet upplevs och 
uppfylls. Kontexten som organisationen, arbetstagaren och arbetsgivaren befann sig i 
påverkad arbetsgivarens syn i hur väl denne upplevde att arbetstagaren uppfyllde sin del i 
psykologiska kontraktet. Den omväxlande kontexten påverkade arbetsgivarens tillfredställelse 
kring den anställdes bidragande. Denna varierande kontext antas bero på olika 
arbetsförhållande, samt har ålder, kompetens och lönenivå visat sig vara betydande (Raeder, 
Wittekind, Inauen & Grote 2009). Isaksson och Bellaagh (2005) studie undersökte hur olika 
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anställningskontrakt inom tre olika områden påverkade psykologiska kontraktet. Otryggt 
anställda ungdomar inom handel som var på väg in i arbetslivet var relativt nöjda med det 
nuvarande anställningskontraktet. Varför dessa ungdomar var nöjda med sitt nuvarande 
anställningskontrakt anser Isaksson och Bellaagh (2005) beror på att de i framtiden kommer 
byta arbetsplats. Otryggt anställda inom alla branscher visade ett missnöje med sitt 
anställningskontrakt, trots att missnöjet var stort så var de relativt nöjda med yrke och 
arbetsplats. Inom alla branscher hade tillsvidareanställda störst arbetsbelastningen men också 
mer kontroll och utvecklingsmöjligheter. Tillsvidareanställda visade ha högre förväntningar 
på arbetsgivaren, dock var de mer missnöjda än otryggt anställda. Missnöjet visade sig 
relaterades till dåliga relationerna till ledningen och den höga arbetsbelastningen som 
orsakades av nedskärningar och omorganisationer (Isaksson & Bellaagh, 2005). Aronsson 
m.fl. (2005) och Aronsson m.fl. (2012) menar dock att timanställda är de som främst drabbas 
av de negativa effekterna av en otrygg anställning samt har lättare att råka ut för psykisk- och 
fysisk ohälsa.  

Den hårda arbetsmarknaden som råder idag innebär att det finns stora risker att bli av med sitt 
arbete. Detta innebär att företagen inte vill fastanställa, då det anses försvåra för företagen att 
följa med i de upp- och nedgångar som arbetsmarknaden har och en otrygg anställning anses 
underlätta i dessa upp- och nedgångar. Arbetsmarknaden med sin jobbosäkerhet påverkar 
därmed psykologiska kontraktet och kan upplevas skapa obalans i löften och utbytet mellan 
arbetstagare och arbetsgivare menar Courtney och Wilkinson (2010).   

Kommunikationens betydelse  

När det uppstår en obalans i psykologiska kontraktet så som den ökade jobbosäkerheten är 
kommunikationen en viktig del till att kunna återställa denna obalans. En god kommunikation 
mellan arbetstagaren och arbetsgivaren är viktig för såväl arbetstillfredsställelse som för 
psykologiska kontraktet. Exempelvis som att förklara syftet med en förändring, ge direktioner 
och ge visioner är ett bra sätt för arbetsgivaren att stärka upp sin del i psykologiska kontraktet. 
En god kommunikation har även visat minska de negativa effekterna som kan uppstå vid ett 
upplevt kontraktsbrott som dåliga attityder, minskat förtroende med mera (Courtney & 
Wilkinson, 2010; Coyle-Shapiro & Conway, 2005). Psykologiska kontraktet utgörs enligt 
Guest (1998) av interaktioner och kommunikation, det är därför betydelsefull för hur 
interaktionen utspelar sig. Tydligheten i psykologiska kontraktet påverkas av en god 
kommunikation mellan arbetstagare och arbetsgivare. En god kommunikation resulterar 
därmed i tydligare åtaganden och löften i psykologiska kontraktet (Guest och conway 2002). 
Conway och Briner (2002) pekar på att osammanhängande interaktioner och dämpad 
kommunikation har en negativ påverkan på relationen mellan arbetstagare och arbetsgivare. 
Detta resulterar i att det upplevs färre löften och ökar möjligheten för arbetstagaren att 
uppfatta ett kontraktsbrott. Vid en organisatorisk förändring är psykologiska kontraktet av stor 
vikt om en organisatorisk förändring skall lyckas eller misslyckas. Detta då en god 
kommunikation kring en förändringsprocess blir en positiv utveckling i psykologiska 
kontraktet. Förändring i psykologiska kontraktet påverkar arbetstagarens attityder och dessa 
attityder kommer allteftersom påverka beteendet hos arbetstagaren. Vid en 
organisatoriskförändring har arbetstagarens attityder och beteende en viktig betydelse liksom 
arbetsgivarens uppträdande om att fullfölja sina löften och åtagande i det psykologiska 
kontraktet (Conway & Briner, 2002). Genom att arbetstagaren ser att det sker positiva 
förändringar i psykologiska kontraktet så skapas det bättre attityder och beteenden samt 
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positiva inställningar till förändringar hos arbetstagaren, vilket resulterar i att arbetstagaren får 
större tillit till arbetsgivaren. Detta är även en viktig del i arbetstillfredsställelsen så som 
kommunikation. Arbetsgivaren är en viktig del i det psykologiska kontraktet med sin 
kommunikation. Exempelvis om arbetstagaren blir besviken kring en förändring eller 
upplever ett kontraktsbrott är det viktigt att arbetsgivaren kommunicerar sin subjektiva 
uppfattning. Detta för att minska de negativa effekter som kan uppkomma vid ett 
kontraktsbrott (Robinson, Kraatz & Rousseau, 1994).  

Texten ovan visar på att psykologiska kontraktet består av upplevda förpliktelser om löften 
och åtaganden.  Dessa löften och åtagande hade en ekonomisk och materiell inriktning samt 
en social inriktning som påverkade, vilket hjälper till att dela psykologiska kontraktet 
ytterligare (Aronsson m.fl., 2012; Guest m.fl., 2010). När den ena partner upplever att dessa 
löften och åtaganden inte uppfylls sker ett kontraktsbrott. Personligheten och relationen 
mellan arbetstagare och arbetsgivare hade stor inverkan i hur lätt ett kontraktsbrott upplevdes 
(Turnley & Feldman, 1999; Orvis, Duley & Cortina, 2008). Kommunikationen och 
interaktion mellan arbetstagaren och arbetsgivaren var av stor vikt i hur väl löften och 
åtaganden utformades, då för att hindrade uppkomsten av kontraktsbrott. Kommunikationen 
var även av stor vikt i att påverka arbetstagarens attityd och beteende(Conway & Briner, 
2002). 

Syfte och frågeställning  

Syftet med studien är att undersöka hur anställningsformen otryggt anställd påverkar 
psykologiska kontraktet hos medarbetare. 

 Hur upplevs psykologiska kontraktet för en otryggt anställd? 
 Vilka konsekvenser har en otrygg anställning på psykologiska kontraktet? 

 
Metod 

En kvalitativ metod användes för att skapa en förståelse kring hur en otrygg anställning 
påverkar psykologiska kontraktet, detta med fokus på otryggt anställdas upplevelse. Studien 
strävar efter att skapa en förståelse kring psykologiska kontraktet och då i relation kring hur 
det påverkades av en otrygganställning. En kvalitativ forskning användes också för att 
utveckla psykologiska kontraktet som teori.  Studien har sin grund i ett humanvetenskapligt 
perspektiv. Detta innebär att fokus är på det mänskliga subjektiva, vilket inom psykologin 
berör upplevelser (Langemar, 2008). Denna studie syftar just till att undersöka otryggt 
anställda upplevelse.  

Datainsamling  

Eftersom studien syftar till att finna förståelse för hur deltagarna med sin otrygga anställning 
upplever de faktorer som finns i psykologiska kontraktet användes en kvalitativ 
forskningsintervju. En kvalitativ forskningsintervju användes då den söker förståelse i teman 
hos deltagarnas vardagsvärld utifrån informantens egna perspektiv. Det som kvalitativa 
intervjuer söker efter är beskrivningar och tolkningar av det undersökta fenomenet utifrån 
informantens livsvärld och upplevelse (Kvale & Brinkmann, 2009). Det är genom att finns 
förståelse för deltagarnas livsvärld och förstå hur de upplever de olika faktorerna i 
psykologiska kontaktat som frågeställningen kring otryggt anställdas upplevelse av 
psykologiska kontraktet kan besvaras. Det är även utifrån deltagarnas upplevelse kring sin 
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anställning och psykologiska kontraktet som det går att se vilka konsekvenser som framträder 
och som syftet och den andra frågeställningen kan besvaras. Därför används kvalitativa 
forskningsintervjuer för att utifrån deltagarnas livsvärld och upplevelse av den otrygga 
anställning i relation till psykologiska kontraktet som en uppfattning kring påverkan mellan 
anställning och psykologiska kontraktet kan bildas.  

I studien användes en halvstrukturerad intervju, vilket innebär att den liknar ett vardagligt 
samtal men med ett syfte. Det är inte ett slutet frågeformulär och inte ett öppet samtal. En 
halvstrukturerad intervju utgår ifrån en intervjuguide som fokuserar på vissa teman som kan 
innehålla förslag till frågor (Kvale & Brinkmann, 2009).  I studiens intervjuguide utformades 
ledande frågor som var baserade på teman som framkommit i inledningen. De teman framtogs 
ifrån psykologiska kontraktet och som använts i intervjuguiden var: förväntningar, utbyte, 
arbetsrelation och kommunikation (se Bilaga1). Dessa teman har använts för att hålla fokus 
under intervjun. Genom att använda sig av avslutande frågor som inte påverkar intervjun kan 
det framkomma ytterligare information som deltagaren är mer eller mindre medveten om 
menar Kvale och Brinkmann (2009). I intervjuguiden utformades därför avslutande frågor och 
liknande frågor i ett försöka att få fram ytterligare information. Ledande frågor formulerades 
även för att de kan framhäva information som annars deltagaren skulle undanhållit (Kvale & 
Brinkmann, 2009).  

En halvstrukturerad intervju användes för att inte påverka eller styra deltagarna utan ha ett 
mer vardagligt samtal där informanten kan tala fritt. Halvstrukturerade intervjun användes 
också för att lättare kunna anpassa sig till kontexten och därmed ge bättre upphov till nya 
frågor. En halvstrukturerad intervju innebär därmed att den har ett syfte men att frågorna som 
ställs anpassar sig till det informanten berättar under intervjun (Kvale & Brinkmann, 2009). 
Anpassning till kontexten gjordes genom att utgå ifrån intervjuguiden men att frågorna 
anpassades efter deltagarnas svar samt ställdes nya frågor utifrån de svar deltagarna gav. Ett 
vardagligt samtal fördes genom att alltid låta deltagarna prata till punkt och att endast föra få 
anteckningar kring nya frågor och inte föra protokoll.  

Urval och deltagare 

Urvalet av deltagarna gjordes på grund av deltagarnas otrygga anställning. Förutom att alla 
var otryggt anställda så tillhörde de olika branscher vilket ansågs skulle ge ett bredare 
perspektiv i upplevelsen av den otrygga anställningen samt hur psykologiska kontraktet kan 
se ut i olika organisationer (Kvale & Brinkmann, 2009). Studiens urval var ett subjektivt 
urval, vilket innebär att deltagarna handplockades då de ansågs kunna tillföra mer till studien. 
Detta innebar att det fanns en viss kännedom redan innan, då angående deras anställning. 
Detta angreppssätt underlättar i att närmare undersöka deltagarna och det studerade problemet 
(Denscombe, 2009). 

Deltagarna bestod av tre kvinnor och en man mellan 20-25 och de var timanställda och 
månadsanställda inom olika branscher. Två av deltagarna arbetade inom äldreomsorgen åt 
varsitt bemanningsföretag. De båda var timanställda och den ena deltagaren arbetade inom 
hemtjänsten på tre olika arbetsplatser och hade haft sin anställning i 2 år. Den andra 
deltagaren arbetade på tre olika arbetsplatser som var ett trygghetsboende, demensboende och 
vårdboende och hade haft sin anställning i mer än 1 år. Tredje deltagaren var också 
timanställd och hade haft sin anställning i mer än ett halvår och arbetade inom livsmedel, då 
med catering inom den privata sektorn. Fjärde deltagaren var månadsanställd och arbetade 
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som gruvarbetare i gruvindustrin åt ett privatföretag där denne tidigare haft semestervikariat, 
men arbetat som timvikarie de senaste 8 månader. De två som arbetade inom äldreomsorgen 
var utbildade till undersköterskor, medan de andra två deltagarna hade ingen relevant 
utbildning för deras arbete.  

Procedur  

Samtliga deltagare kontaktades via telefon och informerades kort om studiens syfte, där efter 
bestämdes även en tid till intervjun. Samtliga intervjuer utspelades i stadens bibliotek, detta då 
det inte skulle finnas några störande moment som kunde påverka intervjun. Intervjuerna 
varierade mellan 35-50 minuter och med godkännande av samtliga deltagare så spelades även 
intervjun in och detta för att säkra kvalitén i det som sades. Kvale och Brinkmann (2009) 
menar att inspelning av intervjun stärker kvalitén, då forskaren ordagrant kan gå genom 
intervjun vid transkribering.  Intervjuerna transkriberades en åt gången inom loppet av en till 
två dagar efter att intervjun utspelat sig.  

Etiska riktlinjer  

Redan vid första kontakten via telefon informerades deltagarna om deras anonymitet och att 
det som deltagarna berättade skulle behandlas konfidentiellt. Detta för att vid första mötet 
informera om och se till de etiska riktlinjerna studien följer. Individskyddskravet är en del av 
de etiska riktlinjerna och innebär att forskaren ser till att deltagarna inte utsätts för psykisk 
eller fysisk kränkning. Detta är svår identifierat men görs bland annat genom att respektera 
deltagarna och deras integritet (Langemar, 2008). Det finns ett dilemma i övervägandet att få 
ut så mycket information från deltagarna och se till de etiska riktlinjerna (Kvale & 
Brinkmann, 2009).  Detta gjordes genom att alltid se till att deltagarna var bekväma och 
informera om att de kunde avbryta när de ville.  Information kring studien gavs även för att se 
till informationskravet som är en del av de etiska riktlinjerna som innebär att informera om 
vad deltagandet innebär. Det är även av vikt att informera kring studien för att se till 
forskningskravet som innebär att den forskning som bedrivs är av nytta för samhället. 
Samtyckeskravet är även av vikt och pekar på deltagarnas frivillighet och anonymiteten. 
Konfidentialitetskravet innebär att material som lämnas ut inte skall kunna spåras till 
deltagarna och dessa utgör grunden för de etiska riktlinjerna (Langemar, 2008). 
Samtyckeskravet och konfidentialitetskravet tillgodogjordes redan vid första mötet och 
information kring detta upprepades sedan innan intervjun påbörjades. För att säkra anonymitet 
raderades även inspelningarna direkt efter transkriberingen. Konfidentialiteten säkrades 
genom att inget ändrades som sades under intervjun samt att deltagarnas namn ändrades i 
studien till: Alice, Agneta, Johanna och Lucas.  

Analys  

Analysprogrammet ATLAS.ti användes som ett hjälpmedel i dataanalysen. ATLAS.ti är ett 
program som används vid kvalitativ data analyser. Programmet hjälper till att avslöja och 
systematiskt analysera dolda fenomen som finns i ostrukturerad data. Detta genom att markera 
textavsnitt av betydelse som citat och upptäcka återkommande fenomen som kan utformas till 
koder. Dessa koder kan sedan kopplas samman med olika citat och bilda ett sammanband 
mellan texten och fenomenen/koder. I detta program är det forskaren själv som får utforma 
dessa citat, koder och bestämma hur dessa samband ser ut. Forskaren kan även illustrera dessa 
samband och olika kopplingar i ett nätverk som forskaren själv utformar. Detta nätverk kan då 
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visa de olika koder och deras kopplingar till varandra (Friese, 2011). Utifrån denna studies 
resultat utformades ett nätverk för att illustrera och tydliggöra de olika kopplingarna (se 
Bilaga 2). 

En tolkande analys användes, då kvalitativ metod handlar om att tolk och komma åt kärnan i 
innehållet som skall tolkas.  Den hermeneutiska cirkeln sågs som ett hjälpmedel till att tolka 
data och komma åt kärnan. Den hermeneutiska cirkeln är en tolkande process som liknas vid 
att lägga ett pussel. Pusselbitar ligger till en början i en hög och det uppfattas som rörigt. 
Därefter börjar forskaren plocka ut en del pusselbitar och se hur de hör samman och bildar en 
större helhet. Delarna är nödvändiga för att se helheten och helheten för att se vart varje del 
passar in. Sedan fortsätter forskaren på detta sätt, genom att pendla mellan delarna och 
helheten och från helhet till delarna. Den hermeneutiska cirkeln innebär att tolkningen sker i 
cirkulära rörelser mellan förståelse och möten med nya erfarenheter, vilket resulterar i ny 
förståelse och som i framtiden kommer bli en förförståelse. Förståelsen kan antingen bli 
otydligare och då rör sig den utåt i cirkeln eller så blir den tydligare och rör sig inåt och bildar 
en sammanbunden gestalt. Vid den hermeneutiska cirkeln har forskaren även en förförståelse 
som den tolkar utifrån, detta då företeelser ses emot en bakgrund. Förförståelsen är av vikt vid 
tolkningsprocessen då den ses som ledtrådar inför det studerade problemet (Ödman, 2007; 
Langemar, 2008). Förförståelsen i denna studie är kännedom kring att arbeta som timvikarie, 
vilket bidragit till en djupare förståelse för en otrygganställning. Förförståelsen i studie är 
också insamlad data kring otrygganställning och psykologiska kontraktet.  

Analysprocessen i denna studie sattes igång redan vid transkriberingen av det insamlade 
materialet där mönster och viktiga delar som relationen till arbetsgivaren och kortsiktighet, 
arbetstillfredsställelse samt ekonomisk trygghet upptäcktes. Det innebär att redan vid 
transkriberingen började det ge intryck för vilka delar som kunde höra samman. Utifrån detta 
gjordes en förförståelse kring en helhetsbild av de olika delarna. Den helhet som tycktes tydas 
var att ekonomisk trygghet och uppfattningen tycktes påverkas av den otrygga anställningen. 
Arbetstillfredsställelsen ansåg som viktig och relaterades delvis till den otrygga anställningen 
och till medarbetarna. I detta stadie hade det lagts några pusselbitar och skapat en del av 
helheten samt fått fram några av delarna. En förförståelse kring delar och helhet bildades 
därmed redan innan själva analysprocessen satte igång. Väl inne i analysprogrammet 
ATLAS.ti utfördes en öppen genomläsning av varje intervju och en intervju åt gången, där 
nyckelord upptäcktes och utformades till citat. Återkommande fenomen som relation till 
medarbetarna, motivation, utbildning, förhoppningar och utveckling upptäcktes och efter 
ytterligare genomläsning utformades dessa fenomen till koder. Det gjordes olika kopplingar 
mellan de koder och citat som upptäcktes. Det gick att se hur relation till medarbetarna 
kopplades ihop med motivation och att de båda relaterades till arbetstillfredsställelse. Det gick 
också att tyda att utveckling var en del av arbetstillfredsställelse.  En del citat utformades men 
lämnades kvar tills att en ytterligare genomläsning gjorts, därmed började skapandet av en 
helhet men som ännu var lite oklar. Därefter upptäcktes ytterligare citat som kopplades 
samman med de som lämnats kvar och en ny kod utformades och koppla dem samman, 
exempel på dessa koder var förtroende och förväntningar. Efter ytterligare genomläsning 
upptäcktes fler citat som kopplades samman till olika koder som kommunikation, delaktighet 
och inflytande. Detta illustrerar hur analysprocessen påverkades av den hermeneutiska cirkeln 
och att analysprocessen utfördes likt ett pusslande, där citaten var delarna och koderna var 
helheten. Därmed betraktades koderna för att se vart varje del passade in och skapande en 
helhet och en förståelse samt citaten för att skapa en helhet. Efter ett ständigt pendlande 
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mellan del och helhet samt helhet och delarna upptäcktes en väl sammanbunden gestalt. 
Denna sammanbundna gestalt samt hur de olika koder hörde samman redovisas i ett nätverk 
som utformades utifrån resultatet i ATLAS.ti (se Bilaga 2). De kategorier som resultatet 
redovisas i är några av de koder som framkom i analysprocessen. 

Validitet och reliabilitet  

Validitet i en kvalitativ forskning syftar till kvalitet, trovärdighet och meningsfullhet vilket 
innebär studien vetenskapliga värde. Kunskapssynen är en viktig del i hur validiteten bedöms, 
då det är av betydelse om forskaren haft en mer realistisk eller relativistisk kunskapssyn. I 
denna studie har kunskapssynen varit relativism, vilket innebär att allt är relativt till en viss 
situation eller individ. En relativistisk kunskapssyn handlar om förankring i data, vilket också 
är en del av kvalitativa validitetskriterierna (Langemar, 2008; Stensmo, 2007). God 
förankring till data hör till hur analysen genomförs. Det innebär att inte forskaren utesluter 
viktig information och inte heller lägger dit ”pusselbitar” som inte finns med eller som inte 
har mycket stöd. Forskaren skall inte heller dra förhastade slutsatser från enstaka fenomen och 
inte heller överarbeta analysen och ta med irrelevanta delar, det ska inte finnas ett glapp i 
texten som inte läsaren förstår (Langemar, 2008). Det har i studien med hjälp av 
analysprogrammet utformats citat och koder som tagits fram och kopplas samman efter 
genomläsningar. Detta för att inte missa viktiga fenomen samt för att kunna se vad som är 
relevant för studien och inte. Genom studiens nätverk illustreras dessutom hur studiens 
resultat och de olika delarna hänger samman, för att då stärka att det inte blir ett glapp för 
läsaren vilket stärker studiens validitet. Resultatet skall ha en god passform i förhållandet till 
data menar Langemar (2008). Genom det nätverk som utformades utifrån studiens resultat 
illustrerar det en god passform och ett sammanbundet och bearbetat resultat. 

 Kvalitativ generaliserbarhet handlar delvis om hur data förhåller sig till studiens 
frågeställning och om data gav en generaliserbar bild av det studerade området. Det berör 
alltså de val som forskaren gör vid datainsamlingen och urvalet av deltagare (Langemar, 
2008). Tack vare utformandet av studiens intervjuguide kunde fokus alltid hållas på det 
studerade området, syfte och frågeställning under intervjuerna men ändå vara öppen och 
beroende av kontexten. Studiens urval av deltagare gav en generell bild av otryggt anställda, 
då deltagarna arbetade inom olika branscher. Det som påvisas sänka validiteten är att själva 
anställningen kunde varierat, det kunde ha varit flera former av otryggt anställda så som fler 
månadsanställda eller projektanställda. Dock anses det inte ha någon påverkan på 
undersökningen, då fokus endast är att de är otryggt anställda. Validiteten sänks också av att 
det endast varit en forskare och därmed inte haft tillgång till ytligare bedömningar och 
reflektioner. Enligt Cohen et al. (2011) kan även ett subjektivt urval sänka validiteten, då 
forskaren har förutfattade meningar kring informanterna och informanterna kring forskaren. 
Deltagarna valdes dock ut för att de ansågs tillföra något till studien och forskaren i studien 
kände dem inte sen tidigare, men la ändå förutfattade meningar åt sidan.  

Reliabiliteten ser till tillförlitligheten i hur något mäts, hur noggrant mätningen varit och om 
den går att upprepa av en annan forskare. Forskaren skall ta hänsyn till studiens syfte och 
frågeställning vid datainsamling för att få en hög reliabilitet (Patel & Davidson, 2003; Cohen 
et al., 2011). Reliabilitet är inte något som används mycket i kvalitativa studier (Langerman, 
2008), men i denna studie används en intervjuguide som gör det möjligt att se vad fokus varit 
under intervjun. Denna intervjuguide påvisar hur datainsamlingen skett och att den utgått ifrån 
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det psykologiska kontraktet som är fokus i syfte och frågeställning. Intervjuguiden visar att 
det är syfte och frågeställning som legat till grund för dess utformning, genom att ta fram 
teman från det psykologiska kontraktet för att hålla fokus på syftet och frågeställning under 
intervjun. Intervjuguiden har också fungerat som ett hjälpmedel i att se till att det studien 
avser mäta också mäts. Det vore dock omöjligt att upprepa denna studie, då det är en 
kvalitativ studie med en hermeneutisk analysmetod används vilket innebär att studien är 
beroende av deltagarna och kontext som deltagarna och forskaren befinner sig i. Dock så har 
de val som gjort beskrivits noggrant och analysprocessen redovisats på ett tydligt sätt. Detta 
då det påvisar tillförlitligheten och en noggrann mätning samt underlättar vid en upprepad 
studie.  

Resultat 

Relation till arbetsgivaren 

Ingen av deltagarna upplevde en dålig relation till sin arbetsgivare, dock så upplevde alla 
deltagarna att arbetsgivaren inte var närvarande. Arbetsgivaren fanns inte på arbetsplatsen där 
deltagarna arbetade och det upplevdes som ett hinder i att kontakta arbetsgivaren. En 
deltagare upplevde sådana svårigheter med att få kontakt med arbetsgivaren på arbetstid att 
denne åkte på sin fritid för att träffa arbetsgivaren. De två deltagarna som arbetade åt ett 
bemanningsföretag hade svårt att se vem deras arbetsgivare egentligen var. Båda uppfattade 
bemanningsföretagen som frånvarande och inte alls insatta i deras arbete eller intresserade sig 
för hur det gick för dem. Bemanningsföretaget representerade inte deras uppfattning kring hur 
en arbetsgivare skulle vara. De såg istället enhetschefen/arbetsledaren som deras egentliga 
arbetsgivare. Detta då både arbetsledaren och enhetschefen befann sig på arbetsplatsen och 
var mer insatta i deltagarnas arbete och hur det gick för dem. Det framkom att alla deltagare i 
studien upplevde att arbetsgivaren inte var insatt i det arbete som deltagarna utförde eller 
intresserade för hur det gick för dem. Det var endast den klienten som själv kontaktade 
arbetsgivaren på fritiden som upplevde att arbetsgivaren var ”rätt så” insatt i hur det gick för 
henne. Deltagaren upplevde detta dock som att det var tack vare att hon själv tog kontakt med 
sin arbetsgivare som det skapades en relation där arbetsgivaren vart lite insatt i deltagaren. Att 
arbetsgivaren inte befann sig på arbetsplatsen sågs som en negativ effekt på det psykologiska 
kontraktet. Detta då det blir svårare att upprätta och upprätthålla en relation till arbetsgivaren. 
Sedan så skulle det troligen skapa ett bättre förtroende till arbetsgivaren om arbetsgivaren var 
på plats och såg deltagaren arbeta. Uppfattningar kring arbetsgivaren skulle deltagarna själv 
kanske göra om arbetsgivaren befann sig på arbetsplatsen, då det underlättar för en daglig 
kontakt. De två deltagare som arbetade åt ett bemanningsföretag och inte hade en relation till 
sin arbetsgivare skapade nämligen sina uppfattningar utifrån vad medarbetarna sa och tyckte 
om deras arbetsgivare. De flesta deltagarna påvisades bli påverkade av denna normativa bild 
av det psykologiska kontraktet. De influerades och påverkades av deras medarbetares 
uppfattning. Detta kan påverkas av att alla de tre deltagarna påvisade ha en frånvarande och 
dålig kontakt med sina arbetsgivare. Detta då i kontrast med Agneta som hade mycket 
ensamarbete och som kanske inte hade samma möjligheter att influeras i samma utsträckning 
av sina medarbetare. Det var även Agneta som sökte upp arbetsgivaren på fritiden, vilket 
också kan påverka att en normativ bild inte uppstår lika lätt, då hon själv har kontakt med 
arbetsgivaren.  

Trots att deltagarna upplevde arbetsgivaren som frånvarande, upplevdes relationen till dem 
ändå som okej. Två av deltagarna, Johanna och Agneta menade på att de ändå hade en god 
relation med sin arbetsgivare. De var också överens om att när eller om de blev fastanställda 
så skulle relationen till arbetsgivaren förändras. Detta då deltagarna ansåg att när de blev 
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fastanställda skulle arbetsgivaren blir mer involverad i dem och hur det gick för dem. 
Deltagarna skulle själva vid en fastanställning ställa mer krav på arbetsgivare, det uppfattades 
även att vid en fastanställning skulle arbetsgivarna själva ställa mer krav på sig. Deltagarna 
ansåg sig idag inte kunna ställa samma krav som de ville eller som en fastanställd på 
arbetsgivaren eller kunna yttra sig om allt till arbetsgivaren. Det tolkas som att deltagarna inte 
vågade ställa krav på arbetsgivaren med risken att bli för besvärlig och därmed inte få förlängt 
arbetskontrakt och stå utan jobb helt. Deltagarna ansåg att de inte hade samma rätt att säga till 
om saker och ting då de inte var fastanställda. De upplevde alla att det fanns saker som skulle 
kunna förbättra deras relation till arbetsgivaren men att det inte var troligt då de var otryggt 
anställda. Den enda möjligheten att få en bättre relation med arbetsgivaren var att bli 
fastanställd. Dock var det inget som kunde tolkas som ett upplevt psykologiskt kontraktsbrott, 
dock så påvisade Johanna en del negativa attityder emot arbetsledaren och misstro emot sin 
arbetsgivare. Denna misstro och de negativa attityder främst då mot arbetsledaren uppfattades 
stärkas av andra medarbetare.  

”..det är ju liksom arbetsledaren som styr och ställer och är där men hon gör inget bra jobb, medans 
arbetsgivaren kommer dit nån gång ibland…vi har alla sagt till arbetsgivaren att arbetsledare inte är bra…det 

händer inget och arbetsgivaren tar bara arbetsledarens perspektiv…” (Johanna) 

Även Lucas och Alice som arbetade åt bemanningsföretag som påvisade en del misstro 
gentemot arbetsgivaren. Trots detta var ingen av deltagarna benägna att lämna företaget, de 
trivdes bra och ville få fastanställning. Deltagarna såg dock sin otrygga anställning som ett 
hinder i vissa lägen så som att inte kunna ställa samma krav på arbetsgivaren eller ha samma 
relation som de ansåg fastanställda ha till arbetsgivare. Den gemensamma kontexten för 
deltagarna var att de var i en otrygganställning. Det menade deltagarna själva var anledningen 
till varför de hade den frånvarande relation de hade till son arbetsgivare.  

Arbetstillfredsställelse  

Det var betydelsefullt att trivas på arbetet och medarbetarna var en viktig del i 
arbetstillfredsställelsen. Deltagarna var en viktig motivationsfaktor till att de gick till arbetet 
och till att de trivdes bra med arbetet. Uppmuntran och feedback var en viktig del i 
arbetstillfredsställelsen och som var en viktig motivationsfaktor. Det var uppmuntran från 
medarbetarna som var av främst vikt, men de som arbetade inom vården såg uppmuntran från 
brukarna som ytterligare en motivationsfaktor.  

”Ja, jag tycker nog uppmuntran och ha ett bra gäng och jobba med, alltså att trivas på sin arbetsplats är ju 
viktigare än vad man tjänar…man får ju komplimanger och att man gör ett bra jobb och det är ju en bra lön i sig 

med” (Lucas) 

Det framkom att relationerna till medarbetarna var av större vikt än relationen till 
arbetsgivaren. Relationen till medarbetarna påverkade hur bra deltagarna trivdes på arbetet. 
Alice, Lucas och Johanna upplevde att medarbetarna motiverade dem till att gå till arbetet och 
till att de trivdes bra. Att känna meningsfullhet med sitt arbete var också en del viktig i 
arbetstillfredsställelsen. Deltagarna upplevde att deras arbete var meningsfullt, då de arbetade 
med att hjälpa människor eller ansvara för att industrin inte stod stilla. Alice och Lucas ansåg 
att de ofta jobbade extra gratis, de gjorde mer än vad som krävdes av dem, då de ansåg sitt 
arbete som så meningsfullt. Det var endast en deltagare som inte upplevde meningsfullhet 
med sitt arbete. Denne deltagare var Johanna och anledning till detta kan då bero på den 
negativa upplevelsen av arbetsledaren. Johanna däremot ansåg att medarbetarna var det som 
motiverade henne. Agneta ansåg att medarbetarna till viss del ökade arbetstrivseln och 
motivationen till att arbeta men att det främst var den ekonomiska tryggheten. Agneta ansåg 
att det till stor del berodde på att hennes arbete var till större del ensamarbete. De var alla 
överens om att den ekonomiska tryggheten var den främsta motivationen till att arbeta, men 
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de var olika uppfattningar kring vikt av den ekonomiska tryggheten. Johanna och Agneta 
menade på att den ekonomiska tryggheten var den främsta motivationen till att jobba kvar 
eller att jobba extra. Att jobba extra ansågs också positivt utifrån arbetsgivarens ögon och 
ansågs öka möjligheten att få fastanställning och detta var en motivationsfaktor i sig. Den 
främsta anledningen att jobba extra var den ekonomiska faktorn eller att det ansågs som en 
merit hos arbetsgivaren.  

Alla deltagare upplevde att de trivdes bra på sina arbetsplatser men att det fanns saker som 
gjorde dem mindre motiverade eller som hade en negativ inverkan på 
arbetstrivstillfredsställelsen. Stress hade en negativ inverkan på motivationen och alla 
deltagare upplevde stress i olika omfattningar i sitt arbete. Den främsta anledningen till stress 
för deltagarna var när det var kort om folk och de upplevde att alla fick jobba extra mycket 
vid dessa tillfällen. Det fanns dagar då de inte alls trivdes med sitt arbete men att det 
orsakades av stressen som uppstod i arbetet, då det fattades folk eller att det blev problem på 
grund av personalbrist. Ytterligare en aspekt som hade en negativ inverkan för Johanna 
angående arbetstillfredsställelse var arbetsledaren. Johanna upplevde att arbetsledaren 
behandlade henne orättvist och att arbetsledaren inte lyssnade på varken henne eller hennes 
medarbetare. Arbetsgivaren i sin tur lyssnade enbart på arbetsledaren vilket resulterade i att 
hon inte tyckte att hennes arbete var lika kul som det skulle ha varit.  

”…alltså arbetsledaren suger ur en all energi, man försökte prata med henne sen arbetsgivaren men ingen lyssnar 
och då orkar man inte mer” (Johanna) 

Trots påvisad negativ inställning till arbetsledaren och delvis arbetsgivaren ansåg Johanna att 
hon trivdes och ville vara kvar. Deltagarna menade att deras arbetstillfredsställelse främst 
byggde på relationen till medarbetarna som motiverade dem och stötta dem.  

Delaktighet och inflytande 

Delaktighet och inflytande i from av att få vara med och fatta beslut eller påverka 
organisationen genom att säga de åsikter deltagarna har samt att föreslå förbättringar och 
påvisa negativa effekter var en viktig del i arbetstillfredsställelsen. Det framkom från alla 
deltagarna att de hade åsikter och förslag på förbättringar som de ville säga till arbetsgivaren. 
Trots att idéer och förslag kring hur organisationen och arbetet så ansåg de själva inte ha 
rätten att framföra dessa. Det fanns deltagare som upplevde att de fick var delaktig i 
arbetsplatsträffar där möjlighet fanns att influera och framföra åsikter, trots detta så gjordes 
det inte. Uppfattningen var att de inte hade ”rätt” att göra det som otryggt anställda, då de inte 
visste hur länge de skulle vara kvar och det var bättre om ordinariepersonal fick säga sitt 
istället. Det uppfattades som att de var längst ner i rangordningen och därför hade minst eller 
ingen rätt att yttra sig eller vara delaktiga i beslut.  

”.. men jag har väl inte ansett att man ska göra det. Men jag har väl sagt mina grejer som jag tycker är väldigt 
prioriterat men inte allt. Men ja menar man är ju lägst i rangordningen så jag vill liksom inte yttra mig om allt för 

mycket heller om vad man tycker ska förändras.” (Lucas) 

Relationen till arbetsgivaren framkom inte vara det som hindrade dem ifrån att vara delaktiga 
och påverka.  Det som påverkade till att de inte ansåg sig ha ”rätt” att yttra sig berodde främst 
på den otrygga anställningen. Agneta upplevde att hon var delaktig i organisationen, bland 
annat genom att arbetsgivaren tillsåg med friskvårdsbidrag och samma materiella ting som 
ordinarie tillgavs. De andra deltagarna såg sig som en del av organisationen genom att de 
passade bra in i arbetsgruppen. Genom att trivas med arbetsgruppen ansåg de andra tre att de 
blev delaktiga i organisationen. Deltagarna upplevde inget inflytande och delaktighet gällande 
sin anställning. Ingen fick vara med och ha åsikter gällande sin anställning, de upplevde alla 
trots olika utformningar på den otrygga anställningen att den var kortsiktig. Det upplevdes 
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som en svårighet att inte vet när och om de skulle få arbeta. Detta varierade mellan deltagarna 
hur det såg ut, en del visst inte om de skulle få jobba imorgon eller nästa vecka. Deltagarna 
upplevde en viss frustration över att inte ha inflytande varken över ens anställning eller 
privatliv.  

Utveckling och Utbildning 

Utveckling sågs som en viktig del i arbetstillfredsställelsen och ökade motivationen att vilja 
fortsätta arbeta kvar samt till att prestera bättre. Genom att lära sig nya saker och utvecklas 
blev de säkrare i sin yrkesroll och i sina arbetsuppgifter. Deltagarna menade att utmaningar, 
feedback och att få ställas inför svåra uppgifter eller situationer var utvecklande. Genom att 
klara dess utmaningar ökade självförtroendet och motivationen till arbetet. Medarbetarna var 
även en viktig del i deltagarnas utveckling, då det främst var ifrån dem som de utvecklades. 
Då dels genom feedback, att få ta del av andras erfarenheter, lära sig av dem genom att se 
eller fråga hur saker och ting ska göras. Detta pekar också på den stora inverkan medarbetarna 
har för deltagarnas arbetstillfredsställelse, motivation och utveckling. Deltagarna upplevde 
inte att de utvecklades tack vare arbetsgivaren, då relationen var frånvarande. Det upplevdes 
dock som arbetsgivarens ansvar att se till att de var lämpliga för att arbetet och ansvara för att 
ge dem utbildning om det behövdes. Det upplevdes trots detta som att arbetsgivaren inte 
skulle kunna göra denna bedömning, då arbetsgivaren inte var insatt i arbetet. Den otrygga 
anställning kan då påverka deltagarnas utveckling genom att arbetsgivaren inte kan tillse dem 
med utveckling eller utbildning som behövs för att utföra arbetet. Detta kan då relateras till 
den relation som fanns till arbetsgivaren, som då var frånvarande. Det kan uppfattas som en 
säkerhetsfråga att inte arbetsgivaren är insatt i om arbetstagarna, då otryggt anställda inte har 
tillräckligt med kunskap eller fått utbildning för att genomföra sina arbetsuppgifter.  

Utbildning var också något som de eftersträvade och ville ha men ansåg sig inte ha rätt till på 
grund av sin otrygga anställning. Deltagarna ansåg att den otrygga anställningen, med 
osäkerheten om eller hur längde de skulle få vara kvar hindrade dem. De menade att 
arbetsgivaren inte ville satsa en utbildning på dem i fall de måste sluta inom kort.  

”..jag kan inte kräva utbildning då jag är timvikarie och inte vet hur länge jag får jobba kvar, då alltså dom vill 
inte utbilda mig då förtaget inte vet om jag och mina kunskaper kommer vara kvar så då kan de inte utnyttja 
dem. Dom vill ju inte utbilda mig och sen får jag sluta och börja jobba hos konkurrenterna liksom” (Agneta) 

Deltagarna ansåg att det vara arbetsgivarens ansvar att se till att de hade den utbildning som 
behövdes, även här upplevdes dock inte arbetsgivaren kunna göra denna bedömning, då de 
inte befann sig på arbetsplatsen. Ingen hade blivit erbjudna att få utbildning, ingen hade heller 
frågat om utbildning. I ett annat fall så upplevde Johanna att hennes arbetsledare inte tillät 
Johanna att göra alla arbetsuppgifter eller fick möjligheteten att utvecklas och lära sig fler 
arbetsuppgifter.  

”..ja, jag frågar om jag får testa på och jobba med en ny arbetsuppgift och så men sen pratar hon bort de och det 
händer aldrig något. Jag får liksom inte testa på saker och lära mig nått, utan stå vid samma gamla” (Johanna) 

Deltagarna ansåg att utveckling och utbildning samt att främja till utveckling var viktigt men 
motivationen till att utvecklas och bli bättre upplevdes olika. Johanna ansåg att hennes 
arbetsledare hindrade henne i sin utveckling och hon ansåg sig därför inte ha någon 
motivation till utveckling. Agneta upplevde att motivation till utveckling var upp till henne 
själv, speciellt då hon hade ett mer ensamt arbete så var hon tvungen att motivera sig själv. 
Lucas och Alice menade på att medarbetarna motiverade dem och delade med sig av sina 
erfarenheter och bidrog mycket till utveckling. Brukarna menade de båda var en viktig del i 
viljan att utvecklas och även de kunde bidra till utveckling genom sina erfarenheter. Det fanns 
därmed splittringar kring uppfattningen om motivationen till utveckling, men arbetsgivaren 
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var ingen motivation till deltagarnas utveckling eller utbildning, utan sågs mer som ett hinder 
då tack vare sin otrygga anställning.  

Kommunikation 

Kommunikationen upplevdes som en viktig del för alla deltagare, det var främst 
kommunikationen med medarbetarna som upplevdes som viktigast. De menade att en god 
kommunikation medarbetare i mellan gjorde så att det inte uppstod missförståelser och att 
oklarheter suddades ut. Det skapade bättre arbetstrivsel och hade en lugnande effekt vid 
stressiga situationer. Deltagarna upplevde att kommunikationen var otroligt viktigt vid 
stressfulla situationer, det var viktigt att veta att alla förstod varandra samt för att klara av 
situationen. Deltagare menade på att kommunikationen och utbytet som fanns mellan 
deltagarna och de andra medarbetarna var av stor vikt i hur deltagarna klarade av sitt arbete 
och i deras utveckling. Kommunikation med arbetsgivaren däremot upplevdes endast utav 
Agneta och Johanna som bra, de upplevde att de kunde prata med sin arbetsgivare. Dock 
upplevde Johanna att trots att arbetsgivaren var bra så lyssnade inte arbetsgivaren på henne 
eller någon av hennes medarbetare, det var endast arbetsledaren som hade något att säga till 
om. Agneta upplevde att hon hade en god kommunikation med sin arbetsgivare, dock så var 
det svårt att få  

tillfällen att kommunicera, då arbetsgivaren inte var på arbetsplatsen. De andra deltagarna 
hade liten kommunikation med sina arbetsgivare, dock uppfattades kommunikationen med 
enhetschef/arbetsledare som bra.  

Förväntningar 

Alla deltagare hade förhoppningar om att en dag få fastanställning, de trodde att om de ställde 
upp mycket och jobbade mer samt gjorde sitt bästa ifrån sig så skulle det öka möjligheten till 
fastanställning. Trots dessa förhoppningar så var det endast en deltagare, Lucas som hade 
förväntningar på att få fastanställning inom en snar framtid. Lucas menade på att det faktum 
att han var man i ett kvinnodominerande yrke skulle öka hans chanser till att få fastanställning 
samt att han utförde ett bra jobb. De andra deltagarna hade inga förväntningar på att bli 
anställda inom en snar framtid, utan menade på att de kan endast göra sitt bästa och hoppas på 
att arbetsgivaren ser det. De upplevde deras anställning som otrygg i relation till om de ens 
stod först i att bli anställda om en anställning skulle uppkom. Ingen av deltagarna hade 
förväntningar på arbetsgivaren, de ansåg sig inte kunna ha förväntningar på arbetsgivaren tack 
vare deras anställning. Agneta var den enda som hade förväntningar att arbetsgivaren skulle 
rekommendera henne om en tjänst blev ledig och att hon skulle ha en viss förtur, då hon 
jobbat så länge och redan har kunskaper om arbetet. Trots dessa förväntningar så upplevde 
ingen det som en garanti, de ansåg alla att trots vissa förväntningar så kunde de inte ha för 
höga förhoppningar tack vare sin anställning. Dessa förväntningar som de hade om att få 
fastanställning var det ingen som hade pratat om med sin arbetsgivare. 

Resultatsammanfattning  

Resultatet visade att deltagarnas arbetsgivare är frånvarande, vilket påverkar relationen till 
arbetsgivaren. Denna frånvarande relation gör att deltagarna upplever att de förväntningar 
som de har på arbetsgivaren angående att tillse med utbildning och utveckling om det behövs 
inte kan uppfyllas. De anser att trots dessa förväntningar kring att arbetsgivaren skall bedöma 
att deltagarna har den utbildning och kunskap som krävs för att genomföra sina 
arbetsuppgifter, så kan inte arbetsgivaren göra denna bedömning, då de inte är insatta i 
deltagarnas arbete. Det fanns även en del förväntningar och förhoppningar kring om 
deltagarna jobbade extra så skulle de ha större möjligheter att få fastanställning. Det är 
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förväntningar kring att om de tar på sig åtagande om att jobba extra så ska de få 
fastanställning. Detta tyder på att det finns ett psykologiskt kontrakt, dock så finns det inget 
som tyder på att de ska få en fastanställning ifrån arbetsgivarens håll.  

Arbetstillfredsställelsen var god trots den bristande relationen till arbetsgivaren. Det framkom 
att arbetstillfredsställelse, motivation, delaktighet i organisationen, utveckling och 
kommunikationen relaterades till medarbetarna. Motivation, delaktighet i organisationen, 
utveckling och kommunikationen var även många av de faktorer som nämns ha en viktig 
betydelse för arbetstillfredsställelsen. Det framkom inte att relationen till arbetsgivaren var av 
vikt i relation till arbetstillfredsställelsen, dock så framkom det att relationen till arbetsgivaren 
kunde förbättras genom en fastanställning. Det framkommer att svårigheter att kunna kontakta 
arbetsgivare har påverkat relationen mellan deltagarna och arbetsgivaren. Anledningen till 
detta är främst för att inte arbetsgivaren befinner sig på arbetsplatsen och det försvårar 
kontakten. För att illustrera hur resultatet hänger samman utformades ett nätverk (se Bilaga 2). 

Diskussion 

Studiens syfte var att undersöka hur anställningsformen otryggt anställda påverkar 
psykologiska kontraktet hos medarbetarna. Utifrån resultatet går det att tyda att den otrygga 
anställningen påverkar det psykologiska kontraktet. Detta då den frånvarande relationen som 
fanns till arbetsgivaren orsakades av den otrygga anställningen, detta kan då tolkas som att 
relationen har en negativ inverkan på det psykologiska kontraktet. Isaksson och Bellaagh 
(2005) samt Bal, Chiaburu och Jansen (2010) menar att brister i relationen till arbetsgivaren 
gör att arbetstagaren inte har lika bra förtroende och känner inte lika bra stöd till 
arbetsgivaren. Det framgår i resultatet att deltagarna hade förväntningar kring att 
arbetsgivaren skulle bedöma om de var i behov av utbildning men deltagarna ansåg att 
arbetsgivaren inte kunde göra denna bedömning. Detta påvisar minskat förtroende till 
arbetsgivaren samt att deltagarna tack vare sin anställning inte ”får” utbildning. Deltagarna 
upplevde att de inte hade ”rätt” till utbildning, influera eller vara delaktiga, trots att viljan 
fanns och det ansågs av vikt i relation till arbetstillfredsställelsen. Detta då tack vare sin 
otrygga anställning. Anledningen till varför deltagarna känner att de inte har ”rätt” till detta 
kan bero på att det inte finns någon relation till arbetsgivaren och att deltagarna upplever att 
ingen värdesätter dem och deras idéer och så vidare. Coyle-Shapiro och Conway (2005) pekar 
nämligen på att en bra relation och att arbetstagaren känner att arbetsgivaren värdesätter 
arbetsgivarens bidragande är en viktig del i hur det psykologiska kontraktet, 
arbetstillfredsställelse och delaktighet i organisationen upplevs.  

Ett annat exempel som tyder på att deltagarna inte upplever tillit eller att de värdesätter dem, 
är Johanna som upplever att arbetsgivaren inte lyssnade på henne och hennes medarbetare. 
Utifrån dessa subjektiva upplevelser kan det indikera på ett tidigt skedde i ett psykologiskt 
kontraktsbrott. Detta då Ng, Lam och Feldman (2010) menar att psykologiskt kontraktsbrott 
är något som utvecklas över tid. Negativa attityder och känslor kan över tid utvecklas till 
beteendesvar (Turnley & Feldman, 1999; Ng, Lam & Feldman, 2010). Genom att det tycks 
påvisades finnas en del negativa känslor till arbetsgivare och arbetsledaren kan dessa känslor 
om det inget förändras eskalera och leda till beteendesvar, samt lättare att ett upplevt 
psykologiskt kontraktsbrott uppstår. Ingen av deltagarna upplevde idag dock ett psykologiskt 
kontraktsbrott men Coyle-Shapiro och Conway (2005) menar att det vid dålig relation till 
arbetsgivaren är lättare att arbetstagaren upplever ett psykologiskt kontraktsbrott. Det som kan 
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tyda på att det finns potential till ett upplevt psykologiskt kontraktsbrott är de förväntningar 
och åtaganden gällande fastanställning. Deltagarna hade alla förhoppningar eller 
förväntningar kring att en dag bli fastanställd, dessa förväntning var även en stark anledning 
till att de jobbade extra. Detta kan då tolkas som att de tar på sig åtagandet, alltså att jobba 
extra i förväntning om att få fastanställning och det kan ses som ett outtalat löfte som alla 
deltagare påvisades ha. Dock så var det ingen som hade pratat med arbetsgivaren kring detta. 
Orsaken till detta kan då tros bero på att det inte fanns någon kommunikation mellan de flesta 
av deltagarna och arbetsgivare. Dessa oklarheter tolkas som en bidragande orsak till om ett 
framtida psykologiskt kontraktsbrott uppstår. Detta då en otydlig kommunikation eller 
osammanhängande kommunikation kan bidra till ett upplevt kontrakts brott (Courtney & 
Wilkinson, 2010; Coyle-Shapiro & Conway, 2005). Guest (1998) menar också att det 
psykologiska kontraktet utgörs av interaktioner och kommunikation. Det kan därmed vara av 
vikt att ha en tydlig kommunikation med arbetstagaren för att förhindra oklarheter kring 
förväntningar och åtaganden (Guest, 1998). Det framkommer i resultatet att deltagarna anser 
att en tydlig kommunikation tar bort möjligheter för missförstånd och oklarheter, dock 
relateras det inte till arbetsgivaren. Detta påvisar dock att deltagarna själva är medvetna om att 
god kommunikation kan komma att ta bort missförstånd och oklarheter. Conway och Briner 
(2002) menar också att osammanhängande interaktioner och dämpad kommunikation har en 
negativ inverkan på relationen till arbetsgivaren samt upplevs färre löften. Deltagarna påvisar 
att de har osammanhängande interaktionerna till arbetsgivarna vilket kan förklara att de inte 
förstår vikten med vad en tydlig kommunikation kan innebär för dem som då kan sudda ut 
oklarheter de har kring sin anställning. Detta kan också tolkas som anledningen till varför det 
har varit svårt att lokalisera de löften som deltagarna uppfattar, då det inte finns någon direkt 
kommunikation mellan deltagarna och arbetsgivarna. Den otrygga anställningen kan då ses 
påverkar det psykologiska kontraktet i from av försämrad relation till arbetsgivaren, vilket gör 
att det är lättare att ett psykologiskt kontraktsbrott upplevs. Detta då genom att det försvårar 
att åtaganden och löften uppstår/synliggörs, vilket skapar obalans. 

En av frågeställningar var hur det psykologiska kontraktet upplevdes för en otryggt anställd, 
denna fråga kan då besvarades genom att centrala delarna i det psykologiska kontraktet togs 
upp under intervjuerna. Utifrån resultatet går det att se att relationen till arbetsgivaren var 
frånvarande vilket antas påverkade synen på det psykologiska kontraktet hos deltagarna. Detta 
då det psykologiska kontraktet utgörs av ömsesidiga relationen mellan arbetsgivaren och 
arbetstagaren samt ömsesidiga förpliktelser (Turnley och Feldman, 1999). I studien 
framkommer det att deltagarna har frånvarande relationer till sina arbetsgivare och upplever 
att arbetsgivarna inte är insatt i deltagarnas arbete med mera. Den frånvarande relationen till 
arbetsgivaren tyder på att det psykologiska kontraktet påverkas negativt och det psykologiska 
kontraktet upplevdes som problematiskt tack vare den otrygga anställningen. Detta då det 
fanns uppfattning kring ömsesidiga förpliktelser, så som att jobba extra för att öka 
möjligheten till fastanställning. Det är i en liten utsträckning som det sker ömsesidigt utbyte 
mellan deltagarna och arbetsgivaren och det finns få ömsesidiga förpliktelser, då främst den 
med att jobba extra för att få fastanställning. Detta tyder då på att det psykologiska kontraktet 
uppfattas som problematiskt för de otryggt anställda tack vare den relationen som skapas med 
arbetsgivaren som då anses vara på grund av anställningen. Dock finns ingen jämförelse med 
andra anställningar som behövs för att säkra denna slutsats.   Courtney och Wilkinson (2010) 
pekar dock på att det psykologiska kontaktat kan hamna i obalans med löften och utbyten tack 
vare den nuvarande arbetsmarknaden med jobbosäkerheten. Det har i texten ovan nämnts att 
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det fanns en viss obalans med de förväntningar och åtaganden angående fastanställning, detta 
då genom hur otryggt anställda ser på sina rättigheter. Den otrygga anställning tyder på att 
deltagarna inte ställer samma krav på arbetsgivaren som de hade gjort vid en fastanställning. 
Därmed upplevs det psykologiska kontraktet som problematisk då det uppfattas som att en 
otrygganställd inte kan ställa samma krav som de vill eller som en fastanställd. 

Den sista frågeställningen var att besvara vilka konsekvenser en otrygganställning hade på det 
psykologiska kontraktet. Några av de konsekvenser som en otrygganställning anses ha på det 
psykologiska kontraktet har redan nämnts ovan, så som relationen till arbetsgivaren och dess 
påverkan. Relationen mellan arbetsgivare och arbetstagare är central för det psykologiska 
kontraktet (Turnley och Feldman, 1999). Vid besvarandet av syftet tyder det att den bristande 
relationen till arbetsgivaren ger upphov till en del konsekvenser som minskat förtroende. 
Utifrån Turnley och Feldman (1999) samt Ng, Lam och Feldman (2010) uppfattas det som att 
det är lättare att ett psykologiskt kontraktsbrott upplevs tack vare dåliga relationer till 
arbetsgivaren. Det är mycket som tyder på att deltagarna ”borde” ha lättare att uppleva ett 
psykologiskt kontraktsbrott tack vare den frånvarande relationen som påverkade 
kommunikation och interaktion. Exakt varför deltagarna inte upplevde ett psykologiskt 
kontraktsbrott kan bero på ett flertal anledningar så som det ständiga hotet om att bli av med 
jobbet som otrygga anställda upplever (Näswall, Hellgren & Sverke, 2003), som påverkar 
deras sätt att se på sina egna rättigheter och arbetsgivarens skyldigheter. Eller att det är den 
höga arbetstillfredsställelsen som motverkar upplevelsen av ett psykologiskt kontraktsbrott. 
Genom att det finns hög arbetstillfredsställelse och goda relationer inom organisationen kan 
det vara anledningen att ett kontraktsbrott inte upplevs lika lätt menar Orvis, Dudley och 
Cortina (2008) samt Schurer Lambert (2011). Ett annat alternativ kan vara utbredningen av 
otryggt anställda och normaliseringen av att ha en otrygganställning (Wingborg, 2012; 
Näswall, Hellgren & Sverke, 2003) som påverkar sättet att se på sina rättigheter som otryggt 
anställd. Det kan tolkas som att deltagarna vill ha mer som utbildning, fastanställning, bättre 
relation med arbetsgivaren men att den ekonomiska faktorn kommer före. De vill inte riskera 
att bli av med den otrygga anställningen genom att ställa krav på arbetsgivaren. Raeder, 
Wittekind, Inauen och Grotes (2009) menar också på att den kontext som arbetstagaren och 
arbetsgivaren befinner sig i påverkar sättet de båda ser på det psykologiska kontraktet och i 
hur de löften och åtaganden uppfylls. Den gemensamma kontext deltagarna befinner sig i är 
att alla har en otrygganställning, vilket då tycks påverka deltagarna sätt att se på sin rättigheter 
angående de löften och åtaganden som finns i det psykologiska kontraktet. Conway och 
Briner (2005) menar nämligen att anställningsformen påverkar det psykologiska kontraktet. 
Uppfattningen kring varför inte ett psykologiska kontraktsbrott upplevs tros bero på att den 
otrygga anställningen skapar obalans i de ömsesidiga löften och åtaganden och att denna 
uppfattning kring obalans normaliserats tack vare den otrygga anställnings ökning. Samt att 
en hög arbetstillfredsställelse motverkar upplevelsen av ett psykologiskt kontraktsbrott. 

Arbetstillfredsställelse var något som alla deltagare uppfattade och mycket relaterades till en 
god arbetstillfredsställelse, detta är en faktor som därför tolkas ha en positiv inverkan på det 
psykologiska kontraktet. Arbetstillfredsställelse är som sagt också en viktig del i att motverka 
att ett psykologiskt kontraktsbrott upplevs (Orvis, Dudley & Cortina, 2008). Isaksson & 
Bellaagh (2005) samt Bal, Chiaburu & Jansen (2010) menar på att medarbetare är en viktig 
del i att motverka kontraktsbrott, då dessa välbefinnande tillför en positiv och lojal inställning 
till organisationen. Detta framgår i resultatet, att deltagarna tack vare medarbetarna kände sig 
delaktiga i organisationen och upplevde arbetstillfredsställelse. Det kan utifrån studien tolkas 
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som en konsekvens som en otrygganställning hade på det psykologiska kontraktet var 
arbetstillfredsställelse, då alla deltagare upplevde en god arbetstillfredsställelse. Denna 
konsekvens kan därmed uppfattas ha en positiv inverkan på det psykologiska kontraktet, då 
den hjälper till att motverka upplevelsen av ett psykologiskt kontraktsbrott. Detta kan därmed 
tolkas som att de konsekvenser som en otrygganställning hade på det psykologiska kontraktet 
var den frånvarande relationen till arbetsgivaren som i sin tur påverkade kommunikationen, 
minskat förtroende till arbetsgivaren, utveckling och utbildning. Den frånvarande relationen 
antas också påverka det psykologiska kontraktet i form av den obalans som fanns mellan 
löften och åtaganden, så som rätten till utbildning och så vidare som också var en konsekvens 
av otrygganställning. Samt då arbetstillfredsställelse som ses som en positiv inverkan på 
psykologiskt kontraktsbrott som annars upplevdes som en möjlig konsekvens tack vare den 
otrygga anställningen. Dessa konsekvenser var upptäckter som denna studie fann, då utifrån 
deltagarnas subjektiva upplevelser. Med hjälp av dessa upptäckter går det även att se hur en 
otrygganställning påverkade det psykologiska kontraktet. Ytterligare upptäckter som studien 
gjorde var att tack vare den frånvarande relationen till arbetsgivaren och obalans i löfte samt 
åtagande så upplevdes det psykologiska kontraktet för en otrygganställd som problematisk.   

Metoddiskussion 

De svagheter som finns i studien har redovisats som problematiken kring en kvalitativ metod i 
avsnittet om validitet och reliabilitet. En svårighet i utförandet av studien var den frånvarande 
relation som deltagarna hade till arbetsgivaren. Det försvårade förmågan att kunna besvara 
studiens syfte och frågeställning, detta då teorin förutsatte god relation till arbetsgivaren. 
Detta problem hade dock inte upptäckas om en studie kring teorin i relation till en 
otrygganställning undersökt området. Inga nya deltagare valdes heller ut, då detta 
problematiken fanns hos samtliga deltagare som medverkare i studien och därmed uteslöts att 
det endast var en tillfällig upplevelse. Urvalet kvarstod därför, ytterligare deltagare hade 
kanske kunnat bidra med mer information, men inga fler deltagare valdes ut då studien skulle 
bli alldeles för omfattande. Denna studie är även betydelsefull i den benämningen att den 
undersöker just otryggt anställdas upplevelse, vilket kan komma att ha en betydelse i 
kommande studie. Studien kan komma att vara en bra grund till kommande arbete, då genom 
de fynd om att relationen mellan otryggt anställda och arbetsgivaren är frånvarande samt att 
arbetstillfredsställelsen är mycket god och att det har en stark inverkan på det hur det 
psykologiska kontraktet upplevs.  

En kvantitativ studie hade kunnat med sin statistik tillföra kunskap kring om dessa 
konsekvenser verkligen påverkades av en otrygganställning, då genom att göra en jämförelse 
med fastanställda. Dock så hade dessa konsekvenser varit svåra att upptäcka utan att en 
kvalitativ undersökning utförts, då utifrån otryggt anställdas upplevelse. Detta då det var 
utifrån deras upplevelser kring sin anställning i relation till det psykologiska kontraktet som 
dessa konsekvenser framkom.  

Framtida studie 

Studie kan ses som en utgångspunkt till kommande studier som vill undersöka sambandet 
mellan det psykologiska kontraktet och otrygganställning. Ett förslag på kommande studier är 
att undersöka arbetsgivarens syn på det psykologiska kontraktet i relation till otryggt 
anställda. Ett annat förslag kan vara att göra en jämförelse mellan otryggt anställda och 
fastanställda i upplevelsen av det psykologiska kontraktet. 
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Bilagor 

Bilaga 1, Intervjuguide  

Inledande frågor: 

Hur gammal är du? 

Vad har du för form av anställning? 

Hur många arbetsplatser/arbetsgivare har du? 

Hur länge har du arbetat för din arbetsgivare? 

Hur upplever du din anställning?  

Vilken form av anställning skulle du vilja har?  

Förväntningar: 

Vad har du för förväntningar på ditt arbete?  

Vad har du för förväntningar på din arbetsgivare?  

Hur upplever du att dessa förväntningar sker?  

Hur upplever du att dessa förväntningar skall ske?  

Vad gör du eller vad anser du att du bör gör för att dessa förväntningar skall uppnås? 

Utbyte: 

Anser du att du får en rättvis belöning för det arbete du gör?  

Anser du att den lön du får är rättvis? 

Vad är din största motivation till att arbeta?  

Gör du mer än vad som egentligen krävs av dig på arbetet? 

Anser du att du får något i utbyte av att du jobbar extra eller hjälper till med mer än vad som 
tekniskt sätt krävs av dig?  
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Arbetsrelation: 

Hur upplever du arbetstillfredsställelsen som den är idag? 

Vad motiverar dig till att gå till arbetet eller att arbeta kvar? 

Hur upplever du din relation med arbetsgivaren? 

Vad skulle kunna förbättra er relation?  

Känner du att din arbetsgivares stöd? 

Har du förtroende för din arbetsgivare? Har din arbetsgivare förtroende för dig?  

Hur reagerar du om du anser att arbetsgivaren inte håller det som lovats? 

Kommunikation: 

Hur upplever du kommunikation med din arbetsgivare?  

Hur ofta kommunicerar du och din arbetsgivare? 

Har du möjlighet att prata med din arbetsgivare?  

Vill du ha möjlighet att kommunicera oftare med din arbetsgivare?  

Upplever du att ni förstår varandra?  

Avslutande frågor: 

Hur upplever du din arbetsbelastning?  

Är karriärsutveckling något du anser arbetet och arbetsgivaren skall hjälpa dig med? 

Vad skulle din arbetsgivare kunna göra för att förbättra din arbetssituation? 

Skulle du vilja arbeta kvar hos din arbetsgivare? 
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Bilaga 2, Nätverk 
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