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KONTRAKTET UR ETT FÖRÄNDRINGSPERSPEKTIV 
 

Charlotta Mellgren 

 

Det psykologiska kontraktet är ett ömsesidigt avtal, där innehållet i 

båda parternas löften och förväntningar färgas av individens kulturella 

bakgrund. Studiens hypotes var att kulturella skillnader i individens 

uppfattning av det psykologiska kontraktet förändras över tid för att 

bli mer lika det nya landets kultur. En webbaserad enkätundersökning 

utfördes med totalt 54 deltagare, 29 födda utomlands och 25 i Sverige. 

De faktorer som jämfördes var maktdistans, hög/lågkontext samt 

generella uppfattningar kring det psykologiska kontraktet. Resultatet 

visar en viss förändring över tid hos de utlandsfödda deltagarna, men 

att skillnaderna mellan utlands- och svenskfödda är små. Fortsatt 

forskning krävs för att tydligare kunna se vilka bakgrundsfaktorer som 

är avgörande för förändringen, samt hur förändringen kan kopplas till 

ackulturationsprocessen. 

 

Dagens arbetsplatser lever i ständig förändring. En viktig egenskap som påverkar det 

dagliga arbetet är den mångkulturalitet som präglar allt fler företag. Arbetskraften rör på 

sig, genom multinationella företag där de anställda förflyttas mellan landsgränserna, 

eller genom den blandning av kulturer som invandrare för med sig när de, frivilligt eller 

tvingat, bosätter sig och söker arbete i ett annat land. Denna mångkulturalitet kan dock 

vara på gott och ont. Kulturella skillnader på arbetsplatsen är en ofrånkomlig verklighet 

som arbetsgivare måste vara medvetna om och aktivt arbeta med för att de inte ska leda 

till problem i relationen så väl mellan chefer och anställda som anställda emellan. 

 

En aspekt där dessa skillnader är uppenbara men inte alltid explicit uttalade på 

arbetsplatsen, är genom det psykologiska kontraktet. Detta osynliga kontrakt som 

skapas mellan anställd och arbetsgivare i den stund ett arbetstillfälle ges och ett 

skriftligt kontrakt skrivs på, är en individuell och subjektiv upplevelse av rättigheter och 

skyldigheter som färgas av individens kulturella bakgrund. En svensk chef och en 

arbetare från Thailand har med största sannolikhet olika uppfattningar om vilka tysta 

löften och åtaganden som måste uppfyllas (Rousseau & Schalk, 2000). Tidigare 

forskning har visat att risken för ett upplevt brott eller överträdelse av det psykologiska 

kontraktet är större hos anställda med en annan kulturell profil än den som gäller i 

organisationen eller landet han eller hon jobbar i (se bl.a Chrobot-Mason, 2003). 

 

Det faktum att kulturella skillnader påverkar det psykologiska kontraktet i stor 

utsträckning, är något som både arbetsgivare och forskare bör ta hänsyn till för att 

undvika konflikter på arbetsplatsen och för att anställda med utländsk bakgrund inte ska 

marginaliseras på grund av sina kulturella värderingar. Förståelse bör vara ett ledord i 

det här sammanhanget, men förståelsen bör bygga på kunskap. Det är känt att det 

psykologiska kontraktet förändras över tid, beroende på ett flertal olika faktorer 

(Rousseau, 1995). Det är också fastställt sedan tidigare att människor som kommer till 

en ny kultur genomgår en ackulturationsprocess som kan leda till integration i bästa fall, 

eller marginalisering som mindre lyckat utfall (Berry, 1997). Men vad händer om vi 
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kombinerar dessa två faktorer? Förändras de kulturella värderingarna som finns inom 

det psykologiska kontraktet över tid när en individ arbetar i en ny kultur under nya 

personliga förutsättningar? Och om denna förändring sker, i vilken riktning går den? 

Rör det sig om en förändring i form av marginalisering bort från den nya kulturens 

värderingar, eller snarare ett närmande och en integration? 

 

Psykologiska kontrakt 

Definitionerna av vad det psykologiska kontraktet innebär och innehåller är många. 

Begreppet togs upp för första gången 1960 av Argyris, som under namnet psychological 

work contract, avsåg de villkor som karaktäriserar förhållanden mellan anställda och 

chefer. På senare år har begreppet diskuterats och omformulerats av många forskare, till 

att främst syfta på anställningsrelationens psykologiska innebörd i form av en 

individuell, subjektiv tolkning av ömsesidiga löften och åtaganden mellan anställd och 

anställare (Isaksson & Bellaagh, 2005; Rousseau & Tijoriwala, 1998). Rousseau och 

Tijoriwala (1998, s. 379) ger följande, något mer utförliga förklaring av det 

psykologiska kontraktet: 

 

”A psychological contract is an individual's belief in mutual obligations between 

that person and another party such as an employer … This belief is predicated on 

the perception that a promise has been made … and a consideration offered in 

exchange for it … , binding the parties to some set of reciprocal obligations.” 

 

Hur denna perception av reciproka skyldigheter mellan anställd och anställare ser ut, 

beror på det omringande samhället och de värderingar som varje individ bär med sig. 

Det psykologiska kontraktet är ett subjektivt fenomen, vilket innebär att de två parterna 

kan uppfatta sina skyldigheter och rättigheter inom kontraktets ramar på olika sätt 

(Rousseau & Schalk, 2000). Kontraktet bör också ses som en process där de olika 

delarna skapas, utvecklas, förändras och uppdateras (Conway & Briner, 2005). En 

viktig del i processen är de cykler av feedback som föreligger en förändring eller 

justering. Det rör sig dock i de flesta fall om implicit feedback som kan vara svårtolkad, 

varför förändring och adaptation av det psykologiska kontraktet ofta är en tung och svår 

process för båda parter (Meckler, Drake & Levinson, 2003). 

 

Två generella delar av det psykologiska kontraktet brukar urskiljas; det transaktionella 

och det relationella. Den transaktionella delen av kontraktet rör avskilda, skriftliga 

överenskommelser rörande arbetets omfattning och innehåll som är statiska till sin form 

och inte kan förändras. Detta är det formella kontraktet som båda parter fysiskt skriver 

på vid början av en anställning. Den relationella änden av det psykologiska kontraktet 

omfattar istället skyldigheter och uppfattningar av mer emotionell karaktär så som 

relationen mellan anställd och anställare. Denna relationella variant är dynamisk och 

kan förändras över tid, samtidigt som den ofta är implicit och inte finns nedskriven 

(Rousseau 1995). Det psykologiska kontraktet kan förändras internt eller externt. Den 

externa förändringen rör konkreta punkter som arbetsuppgifter och lön, eller ett 

avslutande av det befintliga kontraktet. Interna förändringar är mer individorienterade 

och handlar i större utsträckning om att anpassa kontraktet till ändrade personliga 

förutsättningar (Rousseau, 1995). 
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Kultur som mental programvara 

Ordet kultur kan ha många innebörder och innefatta allt från traditioner och klädsel till 

attityder och värderingar. I den här uppsatsen kommer begreppet kultur att avse den 

mentala modell som varje individ bär med sig och som präglar hans eller hennes 

personlighet och agerande. Hofstede och Hofstede (2005) kallar kulturen för mental 

mjukvara. Denna mjukvara är inte medfödd utan något vi lär in genom vår uppväxt och 

den miljö vi lever i. Kulturen är en inlärd del av den mentala programvaran, och en av 

de två byggstenar som skapar individens personlighet. Det har konstaterats att den 

genomsnittliga personligheten i ett land enligt personlighetstestet ”Big Five”, varierar 

med kulturen (Hofstede & McCrae, 2004). Detta innebär, att vår personlighet och våra 

reaktioner i specifika situationer, till stor del är en produkt av vår kultur. Vår 

individuella kulturella profil fungerar både som informationsfilter och källa för vårt 

beteende, och så väl självuppfattningen som uppfattningen av andra varierar mellan 

kulturer och påverkar individens upplevelser på det kognitiva och det emotionella planet 

(Markus & Kitayama, 1991; Thomas, Au & Ravlin, 2003). Nedanstående figur visar de 

tre nivåerna av människans mentala programmering. 

 

 
 

 

 

 

 

 

Figur 1. Unikhet på tre nivåer i människans mentala programmering (Hofstede & 

Hofstede 2005, s.18). 

Kulturell programmering kan vidare ses på en mer övergripande nivå där skillnader 

mäts mellan länder. Den vanligaste metoden för att göra detta och som använts sedan 

1980-talet är Hofstedes (2005) kulturella dimensioner. I dessa ingår ett stort antal 

nationers värden för individualism versus kollektivism, maktdistans, maskulinitet versus 

femininitet, osäkerhetsundvikande samt lång eller kortsiktig inrikting. De dimensioner 

som kommer att presenteras här, och senare jämföras i den empiriska undersökningen, 

är Hofstedes dimension för maktdistans, samt en annan skillnad skapad av Hall (1990), 

kallad högkontext versus lågkontext.  

 

Maktdistans mäter graden av ojämlikhet i samhället. På arbetsplatser innebär detta att 

länder med hög maktdistans präglas av att underställda arbetare är beroende av sin chef 

i stor utsträckning, medan relationen mellan anställda och anställare är av mer 

ömsesidig och känslomässig karaktär i länder med låg maktdistans. Andra punkter som 

kännetecknar låg maktdistans på arbetsplatsen är exempelvis praktiskt formade 

hierarkier med små inkomstskillnader mellan de olika nivåerna i organisationen, 

decentralisering samt att underställda förväntar sig att bli tillfrågade angående sina 
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åsikter om sitt arbete eller andra aspekter som rör företaget. För arbetsplatser med hög 

maktdistans gäller motsatt förhållande. De anställda förväntar sig att bli tillsagda vad de 

skall göra, inkomstskillnaderna är stora och formella regler styr så väl de anställdas som 

chefernas position och beteende (Hofstede & Hofstede, 2005). På det maktdistansindex 

(PDI) som tagits fram av Hofstede (2001) hamnar Sverige på plats 67/68 av 74 med en 

poäng på 31, vilket innebär en låg grad av maktdistans. 

 

Medan maktdistans främst rör ett lands hierarkiska system och människors beteende 

inom detta, så innefattar dimensionen hög/lågkontext kommunikativa skillnader som 

varierar mellan länder. Kommunikationen i ett land som räknas som högkontext präglas 

av att en stor del av meddelandet ligger implicit i mottagaren, som själv fyller i de delar 

som inte sägs explicit genom att ta hjälp av den omgivande kontexten. För kulturer där 

kommunikationen är av lågkontextkaraktär gäller istället motsatt förhållande. Där 

förmedlas den största delen av ett meddelande i explicit form och lämnar därmed få 

oklarheter för mottagaren att själv fylla i. Människor i lågkontextsamhällen har ett stort 

behov av dessa tydliga meddelanden, medan individer som är vana vid högkontext 

snarare kan känna irritation över en allt för tydlig och specificerad kommunikationsform 

(Hall & Hall, 1990).  

 

Dessa olikheter mellan kulturer beror främst på graden av kontextberoende, och inte på 

typen av information som förmedlas. Konsekvenserna av en kommunikationsgång 

mellan människor från en högkontextkultur respektive lågkontextkultur kan vara att 

delar av meddelandet försvinner, så kallat contextual loss, eller att nya innebörder som 

inte var avsedda av sändaren läggs till meddelandet, så kallat contextual noise (Kittler, 

2006). De skandinaviska länderna, därav Sverige, är ett typiskt lågkontext-land, medan 

de flesta av länderna i södra Europa, Afrika, Asien och Sydamerika präglas av 

högkontext-kommunikation (Hall & Hall, 1990). 

 

Tidigare forskning 

Den tidigare forskning som gjorts kring det psykologiska kontraktet med koppling till 

kultur, har främst fokuserat på hur kulturen påverkar de anställdas uppfattning av 

överträdelser och brott mot de löften som ingår i det psykologiska kontraktet. Flertalet 

forskare har också studerat hur olika kulturella dimensioner karaktäriseras inom ramen 

för det psykologiska kontraktet, och då främst individualism och kollektivism. Ett 

exempel är Thomas, Au och Ravlin (2003), som menar att individer från 

individualistiska kulturer tenderar att lägga större vikt vid den transaktionella delen av 

det psykologiska kontraktet, medan människor med kollektivistisk inriktning rör sig mer 

mot den relationella delen. De menar också att kollektivister generellt upplever en större 

grad av stress och oro inför ett kontraktbrott än individualister. 

 

Även maktdistans påverkar utformningen av det psykologiska kontraktet. Samhällets 

etiska och juridiska syn på den anställdes rättigheter och möjligheter att förhandla 

kontraktets transaktionella villkor beror till viss del på graden av maktdistans (Rousseau 

& Schalk, 2000). De kulturella skillnadernas inflytande på arbetsplatsen kan också bero 

på personalgruppens sammansättning. Tilliten till arbetskamrater och chefer blir högre 

om dessa personer är av samma etnicitet, ingroup-medlemmar, än om de är av annan 

kultur, outgroup-medlemmar (Rousseau & Schalk, 2000). Relationer på arbetsplatsen 

skapas ofta inom samma etniska grupp, och det är vanligt att det inte finns någon 
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blandning grupperna emellan (European Intercultural Workplace, 2007). Enligt en 

undersökning av Blancero, Del Campo och Marron (2007) fanns dock ingen signifikant 

koppling mellan varken chefens eller personalgruppens etnicitet för individens 

uppfattningen av huruvida det psykologiska kontraktet uppfylldes på ett rättvist sätt 

eller ej. 

 

Tidigare forskning har länge varit oense om huruvida skapandet av individens 

värderingar på arbetsplatsen är en produkt av kulturen, eller helt baseras på self-

construal. Gahan och Abeysekera (2009) menar dock att dessa faktorer snarare 

samverkar i skapandet av arbetsrelaterade värderingar, därav det psykologiska 

kontraktet. I den studie som dessa författare genomförde, framkom också tendenser till 

en kulturell adaptation, där deltagare från kollektivistiska kulturer anpassade sina 

värderingar efter kontexten, i det här fallet ett individualistiskt samhälle. 

 

Ett fåtal studier har genomförts kring hur det psykologiska kontraktet påverkas och 

förändras hos utlandssända arbetare. En individ som blir utsänd av sitt företag för att 

arbeta i ett annat land, tar med sig sitt befintliga psykologiska kontrakt och använder 

detta som referens för att tolka händelser på arbetsplatsen i det nya landet (Haslberger & 

Brewster, 2009). Om individen upplever att de initiala förväntningarna uppfylls, ökar 

möjligheterna för adaptation till nya eller annorlunda värderingar och uppfattningar så 

väl i företaget som i det nya landet. En negativ inställning till psykologisk anpassning 

har dock även en negativ påverkan på så väl social och kulturell som arbetsrelaterad 

anpassning (Chen & Chiu, 2009).  

 

Slutligen anser Morgan & Finniear (2009) att det psykologiska kontraktet mellan 

utländska arbetare och deras arbetsgivare förändrats under de senare åren, vilket kräver 

ny och mer noggrann forskning om kontraktets innehåll och utformning hos dessa 

individer. De fastställer i sin studie att utländska arbetare ofta lägger större vikt vid den 

relationella delen av kontraktet genom faktorer som trygghet, tillit och 

karriärmöjligheter. Faktorer av transaktionell karaktär så som lön tenderar att vara 

mindre framstående. Individens tid i landet, utbildningsnivå och umgängeskrets pekas 

ut som avgörande för det psykologiska kontraktets utformning hos dessa arbetare. 

 

Kulturens inverkan på det psykologiska kontraktet 

Utformningen av det psykologiska kontraktet, trots att det handlar om en individuell och 

subjektiv upplevelse, är alltid i någon mån beroende av det omgivande samhällets 

juridiska och sociala regler (Rousseau & Schalk, 2000). Enligt Rousseau (1995) består 

det psykologiska kontraktet av fyra olika nivåer; en individnivå, en extern nivå från en 

tredje part, en normativ nivå som är jämlik över olika grupper på arbetsplatsen, samt en 

social nivå. Kulturella skillnader i det psykologiska kontraktet härstammar främst från 

den sociala nivån, och påverkar därifrån individens uppfattning av kontraktet (Rousseau 

& Schalk, 2000; Sparrow 1996, 1998).  

 

Nedanstående figur visar hur och i vilket skede de kulturella dimensionerna 

individualism versus kollektivism samt maktdistans har betydelse för hur 

avkodningsprocessen som leder till det psykologiska kontraktet ser ut. Skillnader i dessa 

aspekter kommer alltså från den sociala kontexten som individen kommer från. 

Dimensionerna för hög/lågkontext, osäkerhetsundvikande samt lång eller kortsiktig 
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inriktning blir mer tydliga när det kommer till kommunikation och inställning till 

förändringar på arbetsplatsen, två faktorer som även dem har betydelse för skapandet av 

individens psykologiska kontrakt, och som påverkar hur organisationen väljer att 

utforma så väl det skriftliga, transaktionella kontraktet som det mer implicita, 

relationella (Sparrow, 1996, 1998). 

 

I skapandet av det psykologiska kontraktet påverkar också, som figuren visar, 

individens anlag, attityd och kognitiva karaktär hur ett meddelande avkodas. Det 

psykologiska kontraktet bygger på individens mentala modeller av världen, och 

människan skapar sin förståelse av kontraktets innehåll och innebörd utifrån dessa 

modeller (Rousseau, 1995). 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figur 2. Kulturens inverkan på skapandet av det psykologiska kontraktet. Adaptation av 

modeller enligt Rousseau (1995, s.33) och Sparrow (1996, s.486). 
 

De mentala modeller som det psykologiska kontraktet utgör en del av, kan vara 
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produkt av individens kultur. En individs kulturella bakgrund ligger oftast implicit i de 

mentala modellerna, och styr undermedvetet alla handlingar och beslut som individen 

utför. Eftersom kulturen ständigt finns i individens omgivning, blir de mentala scheman 

som skapas av kulturen i det närmaste kroniska och nås automatiskt utan att händelser 

och information behöver analyseras djupare (Tadmor & Tetlock, 2006). Detta leder 

också till att individens kulturella profil påverkar såväl skapandet som utformningen 

och innehållet av det psykologiska kontraktet (Thomas, Au & Ravlin, 2003). 
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När en individ byter omgivning och hamnar i situationer som skiljer sig från de som 

finns representerade i de befintliga mentala modellerna, är det möjligt att skapa en 

koppling mellan befintliga och nya representationer (Johnson-Laird, 1983). Det är dock 

svårt att helt förändra de mentala modellerna, eftersom detta kräver att den nya 

informationen är så pass avvikande att den inte går att tolka med en befintlig modell 

utan måste bearbetas och föras in i en ny modell (Rousseau, 1995). Ju större 

skillnaderna är mellan individens ursprungliga kultur och den nya kulturen, desto 

svårare är det att passa in information i en befintlig modell (Berry, 1997).  

 

Psykologisk ackulturation 

Begreppet psykologisk ackulturation syftar på det fenomen som utspelar sig när en 

individ förflyttar sig från en kulturell kontext till en annan. Den psykologiska 

ackulturationen avser mer specifikt de förändringar som sker hos individen i mötet med 

en ny kultur. Processen urskiljer två olika delar; de effekter som kontakten med en 

andra kultur har för individens kognitiva scheman, vilka i sin tur påverkas av individens 

vilja att förändra sina tidigare perspektiv, och för det andra vilka faktorer som påverkar 

individens ackulturation (Tadmor & Tetlock 2006).  

 

De psykologiska konsekvenserna av att leva i en ny kultur varierar stort mellan olika 

individer. Berry (1997, 2001) urskiljer fyra olika utfall av ackulturationsprocessen; 

assimilation, separation, marginalisering och integration. Assimilation innebär att 

individen lämnar sin egna kultur och istället söker kontakt med grupper från den nya 

kulturen. Separation är det motsatta, i det här fallet väljer individen istället att ta avstånd 

från den nya kulturen och enbart hålla fast vid sin etnicitet. I de fall då det saknas 

intresse eller möjligheter att hålla kvar vid ursprungskulturen och samtidigt bristande 

intresse för kontakt med den nya, kan detta leda till marginalisering. Motsatsen i det här 

fallet är integration, då vilja finns både att hålla fast vid den ursprungliga kulturen och 

delta i det nya samhället. För att nå integration krävs dock att det mottagande samhället 

är öppet och stöttande i denna process (Berry, 2001). 

 

Tadmor och Tedlock (2006, 2009) väljer att understryka två olika 

ackulturationsstrategier, där den första leder till bikulturalitet och den andra till 

assimilation eller separation. Den bikulturella inriktningen bygger på att individen väljer 

en komplex väg med hög dissonans i förhållande till tidigare erfarenheter. Om individen 

istället väljer att rikta sig mot assimilation eller separation, är dissonansen lägre och 

strategin för integration enklare.  De människor som når bikulturalitet som ett resultat 

av ackulturationsprocessen kan på ett mer komplext sätt än de som når assimilation eller 

separation, lösa situationer där dissonans uppstår mellan den ursprungliga och den nya 

kulturen. (Benet-Martínez, Lee & Leu, 2006). Det är dock vanligt, oavsett till vilken 

grad individen tillägnar sig den nya kulturen, att känslan av tillhörighet till den 

ursprungliga kulturen ökar och till och med blir starkare än i hemlandet (Kim-Jo, Benet-

Martínez & Ozer, 2010).  

 

De faktorer som påverkar ackulturationsprocessen är många. På individnivå är faktorer 

som ålder, kön, utbildning, personlighet, förväntningar och anledning till migrationen 

avgörande för hur processen och dess utfall ter sig. Vidare går det att urskilja ett antal 

faktorer på gruppnivå, därav politiska och ekonomiska förhållanden i ursprungslandet 

samt socialt stöd och attityd i det nya landet (Berry, 1997). Alla dessa faktorer har 
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inflytande på ackulturationsprocessens kärna; psykologisk förändring genom kontakt 

med en ny kultur. Hur lång tid det tar att nå denna förändring är liksom utfallet i sig 

högst individuellt. Här är faktorer som hur starkt den egna gruppen håller fast vid sina 

egna traditioner samt ekonomiska, politiska och demografiska förhållanden hos andra 

kontaktgrupper, av stor vikt (Berry, 2001). 

 

Hypotes 

Forskningen kring psykologiska kontrakt på arbetsplatser är bred och omfattande. När 

det kommer till kontraktets koppling till kultur, har de flesta undersökningar som gjorts 

bestått av jämförelser mellan olika etniska grupper och hur uppfattningar och 

förväntningar på det psykologiska kontraktet, och främst överträdelser av detta, 

påverkas beroende på individens kulturella bakgrund. Trots att de allra flesta som valt 

att sätta kulturen i fokus för forskningen kring psykologiska kontrakt nämner vikten av 

att öka förståelsen kring dessa skillnader i dagens globala samhälle, finns dock 

fortfarande flera viktiga kunskapsluckor på området.  

 

En av dessa luckor är hur utlandsföddas uppfattningar och uppfattningar av det 

psykologiska kontraktet förändras över tid, och hur detta kan kopplas till 

ackulturationsprocessen. Teorier om psykologisk ackulturation visar på olika sätt som 

individen kan välja att mentalt ta till sig eller stöta ifrån sig en ny kultur, men ingen 

specifik forskning finns kring detta fenomen med koppling till det psykologiska 

kontraktet. Kunskapen kring hur det psykologiska kontraktet förändras när den anställde 

har en annan kulturell bakgrund än det land och den organisation han eller hon jobbar i, 

är begränsad och behöver undersökas vidare. 

 

För att öka kunskapen kring detta fenomen, kommer två hypoteser att testas i 

föreliggande studie. Den huvudsakliga hypotesen är, att kulturella skillnader i 

individens uppfattning av det psykologiska kontraktet förändras över tid. I koppling till 

detta antagande, är den andra hypotesen, att förändringen i det psykologiska kontraktet 

för utlandsfödda rör sig mot att vara mer lik de uppfattningar och värderingar som 

inrikesfödda har, vilket kan motsvaras av en psykologisk ackulturation i form av 

integration eller bikulturalitet. Detta kommer att testas genom att dels undersöka hur de 

kulturella dimensionerna maktdistans och hög/lågkontext inom det psykologiska 

kontraktet förändras mellan den första och den nuvarande arbetsplatsen i Sverige, samt 

genom en jämförelse med svenskfödda individer. 

 

Avgränsningar 

Det psykologiska kontraktet består av flera komplexa delar som bör studeras var för sig. 

I den här uppsatsen är det förändringen över tid av det psykologiska kontraktet som 

kommer att stå i fokus. Det samma gäller för kulturen. Det är också den enskilda 

individen som anställd kommer att studeras, inte någon specifik etnisk grupp eller 

yrkeskategori, utan individen som person med annan kulturell bakgrund än det företag 

han eller hon arbetar i.  

 

Innan en mer utförlig beskrivning ges av studiens genomförande, är det av vikt att 

nämna problemet med att operationalisera ett begrepp av subjektiv karaktär som det 

psykologiska kontrakt. Forskning kring det psykologiska kontraktet har länge försökt 

hitta nyckeldimensioner som operationaliserar begreppet och skiljer det från ett vanligt 
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anställningskontrakt (Guest, 1998). Det psykologiska kontraktet bygger på löften och 

förväntningar som inte direkt kan operationaliseras för att mätas på ett tillförlitligt sätt. 

DelCampo (2007) anser att utvärdering är den mest adekvata metoden för att mäta det 

psykologiska kontraktet, och för att operationalisera dessa utvärderande mätningar bör 

forskaren förklara begreppets innebörd och avgränsningar och sedan be deltagarna 

utvärdera sitt kontrakt antingen genom fria svar eller genom en enkät med svar på en 

Likert-skala. Del Campo (2007) menar också att kvantitativa mätningar är att föredra 

när avsikten är att studera kontraktuella förändringar över tid. Enligt Guest (1998) 

saknas ännu en tydlig teori över det psykologiska kontraktet som tillåter en 

operationalisering utöver den deskriptiva nivån. 

 

I föreliggande studie har det psykologiska kontraktet främst operationaliserats med 

hjälp av Rousseaus (1995) definition av begreppets innebörd. De delar av kontraktet 

som avses mätas, ur den anställdes perspektiv, är förväntningar och uppfattningar av 

informationsmängd samt preferens för att ta reda på arbetsuppgifter själv eller rådfråga 

chefen, relation till chefen när det gäller att ställa frågor vid oklarheter eller upplevt 

kontraktbrott, upplevelse av att löften och förväntningar fullföljts så väl från den 

anställdes som från chefens sida samt upplevelse av anpassning till intiala 

förväntningar. Dessa påståenden avses beröra så väl låg/högkontext som maktdistans 

och mer generella aspekter av det psykologiska kontraktet, och mäts med hjälv av en 

sexgradig Likert-skala, vilket förklaras vidare i följande avsnitt.  

 

Metod 

 
Deltagare 

Totalt deltog 54 personer i undersökningen. 29 av dessa tillhörde gruppen utlandsfödda, 

varav 11 var män och 18 var kvinnor. Den andra gruppen som bestod av människor 

födda i Sverige bestod av 25 personer, 21 kvinnor och 4 män. 63 % av deltagarna var 36 

år eller äldre, 26 % mellan 26 och 35 år, och 11 % var under 26 år gamla. De länder 

som fanns representerade i gruppen för utlandsfödda var Kosovo (12), Thailand (4), Iran 

(3), Chile (2), Polen, Serbien, Irak, Ungern, Rumänien, Peru, Libanon och Bosnien. 

 

Deltagarnas integritet säkrades genom att de inte behövde uppge någon personlig 

information som kunde avslöja deras identitet. Det framgick också av det e-mail som 

skickades ut som inbjudan, att materialet endast skulle användas till en uppsats och att 

medverkan var högst frivillig. Det blev också tydligt genom introduktionstexten till 

enkäten att de när som helst kunde avbryta sin medverkan, och både i det inbjudande 

brevet och på enkätens introduktionssida fanns kontaktuppgifter till ansvarig om 

deltagarna ville ställa frågor rörande undersökningen. I och med denna information så 

uppfylldes de etiska kraven på information, nyttjande, samtycke och konfidentialitet 

(Humanistisk-samhällsvetenskapliga forskningsrådet, 1999). 

 

Material 

För att söka uppnå syftet med arbetet, togs en enkät fram där de kulturella 

dimensionerna maktdistans och hög/lågkontext kopplades till det psykologiska 

kontraktet. Enkäten gjordes i elektronisk form med hjälp av den webbaserade 

programvaran SurveyGizmo. Två versioner togs fram, en avsedd för människor födda i 
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Sverige och en för individer med utländsk bakgrund. Den enda skillnaden mellan de två 

enkäterna var två extra bakgrundsfrågor i den enkäten som riktade sig mot utlandsfödda. 

 

För att öka användbarheten användes en enkel och diskret design, och enkäten delades 

upp i fyra separata delar (Cohen, Manion & Morrison, 2007). De två mellersta delarna, 

som koncentrerade majoriteten av påståendena, varierade något för att balansera ut en 

eventuell trötthetseffekt. Två olika ordningar på frågorna togs fram, och hälften av 

deltagarna i varje grupp fick olika varianter. Totalt fanns alltså fyra versioner. En 

Likert-skala användes med värden från 0 till 5, där 0 motsvarade ”instämmer inte alls” 

och 5 ”instämmer helt. 

 

Enkäten inleddes med en kort introduktionssida. Från denna sida kunde deltagarna 

sedan klicka sig vidare till påståendena. Den första delen berörde deltagarnas bakgrund, 

där de fick fylla i kön och ålder, samt ursprungsland och tid i Sverige i den variant som 

vände sig till utlandsfödda. I del två och tre ombads deltagarna att tänka antingen på sitt 

nuvarande arbete eller sitt tidigare arbete, i fallet med utlandsfödda det första jobb de 

haft i Sverige. I den första frågan ombads deltagarna att fylla i hur länge de jobbat på 

nuvarande respektive tidigare arbete. Påstående 1 till 5 avsåg mäta individens 

uppfattning av hög/lågkontext, där 0 motsvarade inriktning mot högkontext, och 5 mot 

lågkontext på påstående 1,2 och 4, och motsatt förhållande på påstående 3 och 5. 

Påståendena berörde deltagarnas syn på mängden information de förväntat sig och fått 

på arbetsplatsen, samt huruvida de förväntade sig instruktioner direkt från chefen eller 

föredrog att själva ta reda på vad som skulle göras. 

 

Påståendena 6 och 8 avsåg mäta maktdistans, där 0 var hög grad av maktdistans och 5 

låg grad. Deltagarna ombads värdera huruvida de gick direkt till chefen om de hade 

några frågor eller ansåg att något eller några löften brutits. Påståendena 7 samt 9-12 

berörde det psykologiska kontraktet mer generellt, med påståenden kring huruvida 

deltagarna ansåg att de uppfyllt de krav som ställdes, och om de försökt anpassa sig till 

chefens förväntningar samt om detta ansågs som svårt. I fråga 13 ombads deltagarna att 

uppge var chefen kom ifrån, med de fyra svarsalternativen ”Sverige”, ”Annat nordiskt 

land”, ”Mitt hemland” eller ”Annat land”. Enkätens tredje del innehöll samma 

påståenden som del två, med skillnaden att de istället avsåg det nuvarande eller tidigare 

arbetet, beroende på ordningen. Påståendena i dessa två delar var identiska för de båda 

grupperna. 

 

Den fjärde och sista delen innehöll fem frågor med svarsalternativen ”ja”, ”nej” och 

”vet ej” kompletterad med en ruta där deltagarna ombads förklara sitt svar fritt. Det 

första påståendet rörde huruvida individen såg det som viktigt att få tydlig information 

om vad som förväntas av honom eller henne på arbetsplatsen. Denna fråga avsåg mäta 

graden av hög/lågkontext. Den andra frågan berörde maktdistans, och ombad deltagarna 

att svara på huruvida de ansåg det viktigt att ha en nära och öppen relation med chefen. 

Den tredje frågan undrade huruvida deltagarna någon gång känt sig missförstådda på sin 

arbetsplats, medan den fjärde rörde huruvida deltagarnas uppfattningar om vilka villkor 

som gäller på arbetsplatsen, är annorlunda mot omgivningens uppfattning. Slutligen 

fanns en ruta där deltagarna kunde skriva om de hade något mer att tillägga som berörde 

enkäten. 
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Procedur 

Det första steget i den empiriska undersökningen var att utse deltagare. För att nå 

studiens syfte, avsåg undersökningen göra en jämförelse mellan två populationer, 

människor över 18 år födda i Sverige som i dagsläget har jobb, samt människor över 18 

år födda utanför Sverige som har jobb. Deltagandet byggde på en frivillig basis, vilket i 

viss mån kan påverka resultatets representativitet, eftersom detta kräver både vilja och 

tid från deltagarnas sida och utelämnar de som inte är intresserade. Det är generellt 

svårare att få ett representativt urval för nätbaserade undersökningar, eftersom det inte 

går att uppskatta populationens faktiska storlek, och det är heller inte möjligt att 

säkerställa hur många personer som verkligen tar del av den information som skickas 

med e-post (Sveningsson, Lövheim & Bergquist, 2007). 

 

Urvalsförfarandet såg något annorlunda ut för de två grupperna. Deltagarna födda i  

Sverige nåddes med ett bekvämlighetsurval, genom att skicka inbjudan till enkäten till 

redan kända individer som uppfyllde kraven. Förfrågan skickades ut med e-post och 

även genom interna meddelanden på ett universitets lärplattform. För att nå deltagare 

med utländsk bakgrund skickades e-post med inbjudan till ett större antal invandrar- och 

kulturföreningar, vars hemsidor och adresser nåddes med hjälp av Internetbaserade 

sökmotorer. Här användes ett så kallat snowball sampling, där de människor som 

mottog e-posten ombads att vidarebefordra länken till enkäten (Sveningsson, Lövheim 

& Bergquist, 2007). 

 

Samtliga fyra enkäter fanns tillgängliga under fyra veckors tid. Ett större antal e-mail 

med länk till enkäten skickades ut vid start, och fortsattes att sändas ut kontinuerligt 

under undersökningens gång för att öka svarsfrekvensen. Efter fyra veckor, då ett 

tillräckligt stort antal svar inkommit, avslutades samtliga fyra enkäter. Därefter fördes 

data in i SPSS för att analyseras. 

 

Resultat 

Enkäten besvarades i sin helhet av totalt 54 personer, 29 födda i utlandet och 25 födda i 

Sverige. 19 personer valde att avsluta enkäten efter att ha besvarat ett fåtal frågor, och 

ytterligare 28 personer nådde introduktionssidan, men valde att inte påbörja enkäten. På 

enkätens första sida, ombads den grupp som bestod av utlandsfödda ange hur länge de 

bott i Sverige. Den genomsnittliga tiden var 21 år, med en spridning från fyra till 48 år 

(N= 29, s= 8.11). 

 

Inför de två huvudsakliga frågedelarna fick deltagarna ange hur länge de arbetat på sin 

första arbetsplats i Sverige eller sin tidigare arbetsplats, respektive sin nuvarande 

arbetsplats. För utlandsfödda var medeltiden på den första arbetsplatsen i Sverige fyra år 

(s=6.42), och fem och ett halvt år på den nuvarande arbetsplatsen (s=4.11). De 

svenskfödda deltagarna hade i genomsnitt jobbat i två år på sin tidigare arbetsplats 

(s=1.86), och fem och ett halvt år på sitt nuvarande jobb (s=8.11). Även chefens 

ursprung efterfrågades som en bakgrundsfaktor. För båda grupperna och så väl på den 

första eller tidigare samt nuvarande arbetsplatsen var den övervägande majoriteten av 

cheferna från Sverige. 
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Nedanstående figurer visar konfidensintervall (konfidensgrad 0.95) med medelvärden 

för svaren från båda grupperna på samtliga frågor i enkäten för nuvarande respektive 

första eller tidigare arbetsplats. 

Figur 3. Konfidensintervall och medelvärden för gruppen utlandsfödda, första 

arbetsplatsen. 

 
Figur 4. Konfidensintervall och medelvärden för gruppen svenskfödda, tidigare 

arbetsplatsen. 
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Figur 5. Konfidensintervall och medelvärden för gruppen utlandsfödda, nuvarande 

arbetsplatsen. 

 
Figur 6. Konfidensintervall och medelvärden för gruppen svenskfödda, nuvarande 

arbetsplatsen.  

 

Av Tabell 1 nedan framkommer att tre av medelvärdena för generella aspekter av det 

psykologiska kontraktet på den första arbetsplatsen är signifikanta. T-värdet för frågan 

om huruvida individen anser att han eller hon uppfyller sina krav som anställd är 

signifikant både för det första samt det nuvarande arbetet. På den nuvarande arbetsplats 

uppnås även ett signifikant resultat för förväntningar av tydlig information och 

preferens att själv ta reda på sina arbetsuppgifter. 



15 
 

Tabell 1. T-värden för jämförelse av medelvärden mellan deltagare födda utomlands 

respektive i Sverige. 

 
 Första/tidigare 

arbetsplatsen 

Nuvarande 

arbetsplatsen 

1. Förväntade sig tydlig 

information 
.704 2.449 (p<.05) 

2. Fick för lite 

information 
-1.636 -1.276 

3. Fick mer information 

än nödvändigt 
1.586 -.152 

4. Väntade sig 

instruktioner  
.069 -1.269 

5. Tog reda på själv -.119 2.591 (p<.05) 
6. Frågade chefen .976 1.302 
7. Tog upp brutna löften 

med chefen 
-.732 -.775 

8. Fullföljde löften .571 -.559 
9. Förstod förväntningar 2.067 (p<.05) .899 
10. Uppfyllde kraven 

som anställd 
2.439 (p<.05) 2.232 (p<.05) 

11. Anpassade sig till 

förväntningar 
.262 -.594 

12. Svårigheter att 

anpassa sig till 

förväntningar 

-1.742 (p<.10) -1.160 

 

Den genomsnittliga tiden i Sverige för deltagarna med utländsk bakgrynd var 21.31 år, 

med ett lägsta värde på 4 år och ett högsta värde på 48 år. På grund av det stora 

spridningsmåttet, gjordes separata t-tester för beroende mätningar med medelvärdena 

från de tolv respondenter som bott mindre än 20 år i Sverige. Genomsnittstiden i 

Sverige för denna grupp var 16 år (s= 4.44) På grund av det låga antalet deltagare som 

bott mindre än 20 år, blev endast ett t-värde signifikant, på påståendet om huruvida de 

föredrog att fråga chefen vid oklarheter (t= -2.390 (p<.05)). 

Eftersom syftet med undersökningar var att söka en förändring i svaren mellan den 

första och den nuvarande arbetsplatsen, räknades differensen för medelvärdena i 

respektive frågegrupp. Tabellen nedan visar resultatet för deltagare födda utomlands, i 

Sverige, och de födda utomlands som bott mindre än 20 år i Sverige. 

 

Tabell 3. Differens mellan medelvärden på första och nuvarande arbetsplatsen för 

utlandsfödda, svenskfödda och utlandsfödda som bott mindre än 20 år i Sverige. 

 
 Utland Sverige Utland < 20 år 

1. Förväntade sig 

tydlig information 

+0.66 +0.12 +0.86 

2. Fick för lite 

information 

 -0.51  -0.60 -0.39 

3. Fick mer 

information än 

-0.47 +0.27 -0.01 
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nödvändigt 

4. Väntade sig 

instruktioner 

-0.97 -0.36 -0.53 

5. Tog reda på själv +1.38 +0.48 +1.32 

6. Frågade chefen +0.55 +0.41 +0.46 

7. Tog upp brutna 

löften med chefen 

+0.92 +0.92 +0.53 

8. Fullföljde löften +0.09 +0.56 -0.18 

9. Förstod 

förväntningar 

+0.36 +0.80 +0.47 

10. Uppfyllde kraven 

som anställd 

+0.11 +0.32 -0.20 

11. Anpassade sig till 

förväntningar 

+0.05 +0.20 +0.13 

12. Svårigheter att 

anpassa sig till 

förväntningar 

-0.22 -0.32 -0.04 

 

För varje grupp korrelationstestades samtliga frågor med svar på ordinalskalenivå mot 

varandra. I gruppen med utlandsfödda deltagare fanns ett samband mellan svaren på 

frågorna om huruvida de ansett sig fått för lite information, samt om de väntade sig 

instruktioner av chefen på den första arbetsplatsen i Sverige (r=.72, p<.01, förklarad 

varians 52 %). Det fanns också ett starkt samband mellan att förvänta sig instruktioner 

av chefen på den första arbetsplatsen och tendensen att fråga chefen vid otydligheter på 

den nuvarande arbetsplatsen (r=.76, p<.001, förklarad varians 58 %). Huruvida 

deltagarna födda utomlands uppgav att de frågade chefen vid otydligheter korrelerade 

även mellan den första och nuvarande arbetsplatsen (r=.74, p<.001, förklarad varians 55 

%). Slutligen fanns även ett samband mellan uppfattningen om huruvida de ansåg sig 

förstå vad som förväntades utan att detta uttrycktes på första och nuvarande 

arbetsplatsen (r=.71, p<.001, förklarad varians 50 %). 

Frågorna i den fjärde och sista delen av enkäten var av annan karaktär än övriga frågor. 

Svarsalternativen var här ”ja”, ”nej” eller ”vet ej”, med en efterföljande ”varför”-fråga 

där deltagarna kunde skriva fritt. Den första frågan löd ”Jag tycker att det är viktigt med 

tydlig information om vad som väntas av mig på min arbetsplats”. Svaren var här lika 

för båda grupperna, och drygt 90 % svarade ja. Deltagarna kommenterade här att tydlig 

information behövdes för att kunna utföra ett bra arbete, eller för att undvika onödiga 

misstag, missförstånd eller konflikter i arbetsgruppen. En kvinnlig respondent född i 

Sverige skriver att ”Det gör att man har möjlighet att sedan avgöra om man kan 

uppfylla de förväntningarna eller inte. Tydlig styrning mot ettvisst mål anser jag även 

vara bättre för den psykiska arbetsmiljön”. En manlig deltagare född i Iran menar att 

”Kommunikation i både riktningarna är viktigt så väl som att bägge parter ska vara 

införstådda i det som förväntas av respektive sida”. 

Den andra frågan löd ”Jag tycker att det är viktigt att ha en nära och öppen relation till 

chefen på min arbetsplats”. Här svarade 84 % av de svenskfödda och 90 % av de 

utlandsfödda ja. I kommentarerna till denna fråga uppgav deltagarna bland annat att en 

nära och öppen relation underlättade kommunikationen på arbetsplatsen, att stämningen 

blir bättre och att tryggheten ökar. En kvinnlig deltagare född i Sverige påpekar att 
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”nära beöver ju inte vara samma som öppen, jag tycker det är bra med en öppen 

relation med den behöver inte vara nära för det”, medan en kvinnlig respondent från 

Libanon skriver att ”det är viktigt att kunna prata och ta upp saker utan att vara rädd 

för konsekvenserna!”. 

Den tredje och näst sista frågan löd ”Det har hänt att jag någon gång känt mig 

missförstådd på min arbetsplats”. 56 % av de svenskfödda svarade ja, 16 % svarade nej 

och 28 % angav att de inte visste. Av de utlandsfödda svarade 41 % ja, 38 % nej och 21 

% vet ej. De som svarat ja uppger att missförstånden främst berott på bristande 

information och kommunikation eller delade åsikter. En kvinna från Bosnien skriver: 

”Delvis pga att jag är tolkad enligt kollegornas fördomar om invandrare, tillhör tex. en 

grupp, alla är sådana, även att allt är konstigt som gör invadrare men allt är ok somk 

gör svenskar....”.  

Slutligen löd den sista frågan ”Mina uppfattningar om vilka villkor som gäller på jobbet 

är annorlunda mot vad min omgivning tycker”. På denna fråga svarade 12 % av de 

svenskfödda och endast 7 % av de utlandsfödda ja. 64 % av de svenskfödda och 72 % 

av de utlandsfödda svarade nej. En kvinnlig respondent från Polen skriver här att ”en 

arbetsplats ät ett offentlig ställe med regler och är det är den sökandens uppgift att tag 

reda på om det är enligt dennes värderingar för att inte känna sig lurad”. Flertalet 

deltagare uppger tydlig information och kommunikation som viktigt för att undvika 

problem på grund av olika uppfattningar.  

Diskussion 

 
Studiens övergripande hypotes var, att kulturella skillnader i individens uppfattning av 

det psykologiska kontraktet förändras över tid. Resultatet visar att det sker en viss 

förändring mellan den första och den nuvarande arbetsplatsen. När det gäller 

hög/lågkontextinriktning, rör sig förändringen i tre fall av fem mot högkontext, vilket 

kan anses motsäga teorin om att Sverige är ett land med stark lågkontextinriktning. När 

det gäller maktdistans är förändringen på båda påståendena mot en lägre grad. För 

påståendena om det psykologiska kontraktet generellt, är förändringen mycket liten, i 

samtliga fall mindre än förändringen som uppvisas hos deltagarna födda i Sverige.  

 

Vidare framkommer av resultatet att skillnaderna i medelvärden mellan utlandsfödda 

och svenskfödda genomgående är små, både när det gäller svaren kring den första 

arbetsplatsen och den nuvarande. Det är dock möjligt att konstatera att skillnaderna är 

något mindre på frågorna kring den första arbetsplatsen. För svenskfödda var svaren 

något mer konstanta mellan de två arbetsplatserna. När det kommer till maktdistans 

visar medelvärdena att skillnaderna mellan grupperna återigen är små, och att så väl 

svensk- som utlandsfödda tenderar att vända sig till chefen i större utsträckning på den 

nuvarande arbetsplatsen än på den första eller tidigare.  

 

I vissa fall kan tiden i Sverige sägas vara en bakomliggande faktor, då medelvärdena ser 

något annorlunda ut för gruppen som bott mindre än 20 år i Sverige. Detta är särskilt 

tydligt på frågan om huruvida de föredrog att själva ta reda på sina arbetsuppgifter. Ett 

högre medelvärde på den nuvarande arbetsplatsen innebär i teorin en tydligare dragning 

mot högkontext, men det är mer troligt att förändringen beror på en ökad säkerhet och 

självständighet hos individen, då han eller hon på sitt nuvarande arbete varit längre tid i 
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landet och har bättre kännedom om landets kultur, och självfallet också språket. Det var 

något vanligare bland de som bott kortare tid i Sverige, att de ansåg att de någon gång 

fått för lite information på sin nuvarande arbetsplats. De visade också en starkare 

tendens till att förvänta sig tydlig information på den nuvarande arbetsplatsen jämfört 

med den första, vilket i det här fallet tyder på lågkontextinriktning. Orsaken kan dock 

rimligtvis anses vara densamma som på föregående fråga, då de på den nuvarande 

arbetsplatsen bott något längre tid i landet och har bättre kunskap om sina rättigheter. 

De som bott mindre än 20 år i Sverige uppvisade också en något högre grad av 

maktdistans när det gällde att ta upp brutna löften med chefen. Detta värde minskade 

något från den första till den nuvarande arbetsplatsen, men var fortsatt högre än för de 

utlandsfödda som bott längre tid i Sverige.  

 

Med resultatet av enkätundersökningen som bakgrund är det nu möjligt att konstatera 

att sker en förändring i det psykologiska kontraktet över tid hos utlandsfödda individer, 

vilket bekräftar arbetets övergripande hypotes. Förändringen är inte entydig mot samma 

håll, men är i de allra flesta fall åt samma håll som för individer födda i Sverige, vilket 

då även kan bekräfta studiens andra hypotes, att förändringen i det psykologiska 

kontraktet för utlandsfödda rör sig mot att vara mer lik de uppfattningar och värderingar 

som inrikesfödda har, vilket i sin tur kan motsvaras av integration eller bikulturalitet 

som ett resultat av en ackulturationsprocess. 

 

Av flera orsaker är det komplicerat att koppla föreliggande med studier till tidigare 

forskning. Då personalgruppens sammansättning inte undersöktes i enkäten, är det inte 

möjligt att se huruvida detta kan ha betydelse för det psykologiska kontraktet, och 

eftersom chefen i de allra flesta fall var från Sverige är det heller inte möjligt att dra 

några slutsatser om huruvida dennes nationalitet har någon form av inflytande på 

individens uppfattningar. Gahan och Abeysekera (2009) menar att kulturen tillsammans 

med individens self-construal skapar det psykologiska kontraktet. Det faktum att 

resultatet visar på en förändring mot högkontextinriktning i tre fall av fem, när Sverige 

enligt mätningar är ett typiskt lågkontextsamhälle, gör det intressant att diskutera 

huruvida detta resultat kan härledas till personlighetsfaktorer snarare än rent kulturella.  

 

Trots att skillnaderna är små mellan grupperna, och även mellan den första och 

nuvarande arbetsplatsen, så är svaren intressanta då de delvis motsäger Halls teori om 

att människor från de nordiska länderna föredrar information av lågkontextkaraktär, 

medan individer från länder i södra Europa och Asien har en inriktning mot högkontext. 

Svaren i enkäten säger inte mycket om varje individs egentliga uppfattning om hur de 

föredrar att ta emot eller hämta in information, men det är troligt att det omgivande 

samhället, i det här fallet Sverige, redan tidigt påverkar uppfattningen. En liknande 

tendens kan ses i svaren som berör graden av maktdistans på arbetsplatsen. För så väl 

utlands- som svenskfödda minskar graden av maktdistans mellan den första och den 

nuvarande arbetsplatsen. När det gäller att fråga chefen vid oklarheter visar dock 

svenskfödda en något högre grad av maktdistans än utlandsfödda, vilket motsäger 

Hofstedes PDI-ranking, där Sverige har mycket låg grad av maktdistans jämfört med 

andra länder. Dessa indikationer kan sägas framhäva det psykologiska kontraktets 

subjektiva karaktär än mer, då det är troligt att det i större utsträckning är personlighet, 

självsäkerhet och andra liknande faktorer som väger tyngre än individens kulturella 

bakgrund i dessa fall. 
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När det gäller ackulturationsprocessen och de faktorer som påverkar dess utfall, ger 

enkäten inga konkreta svar som kan visa tecken på hur individens ursprungliga 

psykologiska kontrakt används och förändras i ett nytt land, eller vilken inställning 

individen hade till landet och sin arbetssituation när det första arbetet påbörjades. 

Genom de öppna frågorna i enkäten, är det dock möjligt att konstatera att majoriteten av 

de utlandsfödda lägger stor vikt vid relationella aspekter av det psykologiska kontraktet, 

vilket även studien av Morgan & Finniear (2009) hävdar. 

 

Enligt modellerna av Rousseau (1995) och Sparrow (1996), påverkar kulturen det 

psykologiska kontraktet främst på den sociala nivån. Det är därför troligt att graden av 

maktdistans minskar när en individ som härstammar från ett samhälle med hög 

maktdistans, lever i ett land med motsatta förhållanden. Undersökningen visar att en 

förändring av sådan art sker med tiden. Samma gäller för hög- respektive lågkontext, 

där det också är möjligt att urskilja en förändring. Detta innebär, att individens mentala 

modeller, där ett ursprungligt psykologiskt kontrakt som skapats i individens hemland 

finns, är möjliga att förändra. Med föreliggande undersökning som bakgrund är det inte 

möjligt att se hur förändringsprocessen ser ut, vilka bakgrundsfaktorer som är 

avgörande eller om den ursprungliga kulturens karaktär försvårar eller förenklar 

processen. Då förändringarna är relativt små är det dock rimligt att anta att det snarare 

rör sig om en anpassning än en total förändring i individens mentala modeller.  

 

För att kunna dra några generella slutsatser av studien, är det viktigt att nämna några 

punkter rörande dess validitet och reliabilitet. Webbaserade enkäter har här sina för- och 

nackdelar. Ett problem med databaserade undersökningar är att möjligheten kan finnas 

för deltagarna att själva manipulera frågeformuläret (Cohen, Manion & Morrison, 

2007). I det här fallet var detta dock svårt, eftersom enkäten gjordes med hjälp av ett 

färdigt verktyg. Ett annat problem som kan påverka reliabiliten är att svaren kan bli 

missvisande om frågorna görs obligatoriska och deltagarna inte känner att något av 

svarsalternativen stämmer in. I föreliggande undersökning var det möjligt att gå vidare i 

enkäten trots att vissa frågor var obesvarade, vilket gav deltagarna valfriheten att lämna 

en fråga blank i de fall de ansåg att inget av svarsalternativen passade. En deltagare 

påpekade dock att ”har aldrig varit i den situationen” borde funnits med som 

svarsalternativ på samtliga frågor. 

 

Ett vanligt problem när det gäller validiteten i enkätundersökningar är deltagarnas 

ärlighet. Det är inte möjligt att veta om svaren som ges är sanna och ärliga, utan detta är 

något som måste antas av forskaren då resultaten analyseras. Ett andra problem är 

bortfallet, då det inte heller är möjligt att veta huruvida de som valde att inte svara på 

enkäten, hade gett samma svar som de som fullföljde undersökningen (Cohen, Manion 

& Morrison, 2007). Internetbaserade undersökningar har ofta ett större bortfall än 

traditionella pappersformulär, då det är lättare att välja att inte svara på en inbjudan, 

eller avsluta en påbörjad enkät (Sveningson, Lövheim & Bergquist, 2007). Ytterligare 

en nackdel med skriftliga undersökningar är risken för misstolkning av frågor och 

instruktioner. På tre ställen i enkäten är det möjligt att tala om en viss risk för 

misstolkning. Samtliga tillfällen berör ursprung, respondentens respektive chefens på 

det första och nuvarande arbetet. Här användes uttrycket ”att komma ifrån” ett land, 

vilket kan ses som en subjektiv uppfattning och inte alltid uppfattas som vilket land 

individen är född i, vilket var avsikten med frågorna. Detta anses dock inte påverka 
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resultatet, och ingen av de utlandsfödda deltagarna hade någon anmärkning rörande 

formuleringen. 

 

Det faktum att majoriteten av de utlandsfödda hade bott många år i Sverige, är också 

relevant att diskutera i koppling till studiens reliabilitet och validitet. På grund av 

urvalsmetoden så nåddes främst de som bott länge i Sverige, vilket gör det rimligt att 

anta att dessa personer är mer villiga att besvara en enkät än individer som endast varit i 

Sverige en kortare tid. Av denna anledning gjordes separata tester med de som bott 

mindre än 20 år i Sverige. Skillnaderna blev inte markanta, vilket kan anses vara en 

indikation på att tiden i Sverige inte nödvändigtvis är en avgörande faktor för individens 

uppfattningar och åsikter kring det psykologiska kontraktet. Andra bakgrundsfaktorer 

som utbildning, social status och yrke, och som inte undersöktes i denna studie, kan 

också ha betydelse för resultatet, och det är tänkbart att skillnaderna blivit större om 

majoriteten av deltagarna bott kort tid i Sverige samt haft lågstatusyrken.  

 

På grund av de svårigheter som finns med att operationalisera det psykologiska 

kontraktet, är det också lämpligt att nämna frågornas validitet i den här studien. Endast 

ett fåtal aspekter av det psykologiska kontraktet valdes ut eftersom tyngdpunkten låg på 

att se en förändring främst i de kulturella dimensionerna maktdistans och 

hög/lågkontext. Vid konstruktionen av dessa frågor med kulturell anknytning valdes 

viktiga aspekter ut, så som informationsmängd när det gäller låg/högkontext och 

relation till chefen när det kommer till maktdistans. Samtliga frågor konstruerades med 

befintliga teorier som bakgrund, varför de anses mäta respektive område på ett bra sätt. 

 

Studiens övergripande hypotes var att kulturella skillnader i individens uppfattning av 

det psykologiska kontraktet förändras över tid, för att bli mer lika inrikes födda. I den 

enkätundersökning som genomförts, är det möjligt att konstatera att det går att urskilja 

en viss förändring mellan svaren för den första arbetsplatsen i Sverige, och den 

nuvarande arbetsplatsen. När det gäller det psykologiska kontraktet generellt, blir de 

utlandsfödda deltagarnas svar något mer lika de svenskfödda individernas svar. Dock 

stämmer förändringen när det kommer till hög/lågkontext och maktdistans inte i alla fall 

överens med teorier som definierar Sverige som ett land med låg maktdistans och 

inriktning mot kommunikation av lågkontextkaraktär. 

 

Flera faktorer gör att det är svårt att urskilja några steg i ackulturationsprocessen i 

resultatet av de utlandsfödda deltagarnas svar. För det första har en övervägande 

majoritet bott länge i Sverige, vilket ökar troligheten att dessa individer är och känner 

sig integrerade i samhället. För det andra är skillnaderna små mellan utlands- och 

svenskfödda deltagare, och slutligen är det på grund av undersökningens form inte 

möjligt att närmare utreda vilka bakgrundsfaktorer som påverkar deltagarnas svar. 

Därför vore det, som förslag till fortsatt forskning, av vikt att söka reda ut vilka 

bakgrundsfaktorer som kan vara avgörande för att en förändring mot integration kan 

ske. Tadmor, Tedlock och Peng (2009) föreslår samma sak, för att tydligare kunna 

fastställa ett samband mellan orsak och verkan i ackulturationsprocessen. Vidare vore 

det intressant att göra en studie av kvalitativ karaktär där ett mindre antal utlandsfödda 

individer intervjuas mer grundligt kring det psykologiska kontraktet för att söka urskilja 

var i ackulturationsprocessen de befinner sig och vilka orsaker eller anledningar som 

ligger bakom. Det hade här varit av extra intresse att undersöka personer med olika lång 
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bosättningstid i Sverige, från nyanlända till de som bott många år, för att se om den 

förändring som föreliggande undersökning indikerar, verkligen uppstår och när i tiden 

förändringen sker. 

 

Av undersökningen framkommer att de förändringar som sker hos utlandsfödda i de 

allra flesta fall är i samma riktning som för svenskfödda. Det faktum att skillnaderna 

mellan utlands- och svenskfödda människor blir mindre på den nuvarande arbetsplatsen, 

tyder på att de flesta av deltagarna är integrerade på arbetsplatsen. Flera deltagare 

skriver på de öppna frågorna att fungerande och tydlig kommunikation är en 

grundläggande faktor för ett fungerande psykologiskt kontrakt, så väl mellan 

arbetskamrater som med chefen. En kvinna svarade att det ibland uppstod missförstånd 

på grund av de förutfattade åsikter som fanns om henne, på grund av hennes bakgrund. 

Detta är inget tydligt tecken på att individen i fråga inte är integrerad, men det kan 

tolkas som ett tecken på en brist i integration, där det fortfarande finns en hög grad av 

dissonans mellan kulturerna. Eftersom utfallet av en ackulturationsprocess är högst 

individuell, är det inte möjligt att dra slutsatser kring vilka bakgrundsfaktorer som är 

mest relevanta för en lyckad eller mindre lyckad integration. Majoriteten av de 

utlandsfödda deltagarna hade bott i Sverige under en lång tid, och till synes verkar tiden 

som positiv faktor för att nå den psykologiska förändring som ackulturationsprocessen 

innebär. 

 

Kunskap kring kulturens inflytande på det psykologiska kontraktet är viktigt för att 

förstå alla individer i vårt mångkulturella samhälle, där arbetsplatser fungerar som en 

mötespunkt för olika kulturer och där detta möte måste kunna hanteras på rätt sätt för att 

inte skapa problem. Det är särskilt viktigt att se kulturens inflytande ur ett 

förändringsperspektiv eftersom kulturen, som figuren av Hofstede och Hofstede (2005) 

i inledningen av detta arbete visar, är en inlärd komponent i individens mentala 

modeller och som följdaktligen kan modifieras och förändras med tiden. Det omgivande 

samhället spelar en avgörande roll för hur dessa mentala modeller modifieras, vilket 

också berör individens psykologiska ackulturation. För att undvika marginalisering och 

segregering på arbetsplatsen är det av stor vikt att det finns tillräcklig kunskap om vad 

som påverkar förändringar av det psykologiska kontraktet. Morgan och Finniear (2009) 

poängterar vikten av att undersöka det psykologiska kontraktets innehåll och karaktär 

när det kommer till utländska arbetare och deras chefer, och att det under de senaste 

åren skett stora förändringar som behöver uppmärksammas och medvetandegöras. 

 

Mångkulturalitet på arbetsplatsen är och bör vara en tillgång för så väl anställda som för 

ansvariga och chefer. För att denna tillgång ska kunna utnyttjas till fullo och för att alla 

utlandsfödda anställda ska kunna känna sig integrerade på arbetsplatsen, krävs dock 

förståelse och kunskap. Kunskap om att mångkulturalitet innebär att vi är olika, men 

också kunskap om att vi är mer lika än vi tror, och att vi förändras i takt med vårt 

mångkulturella samhälle. 
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