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Tillit och psykologiskt kontrakt
Kommunikation och inställning till arbetet 

bland fängelsepersona

Jennie Bouzioti

Det psykologiska kontraktet handlar om subjektiv tolkning av ömsesidiga 
löften och åtaganden. Det bygger på både uttalade och underförstådda löften 
mellan  arbetsgivare  och  arbetstagare.  De  senaste  åren  har  det  blivit  en 
central del av den moderna oraganisationen. Undersökningens syfte var att 
se hur fängelsepersonal upplever det psykologiska kontraktet  och hur det 
påverkar  relationen  mellan  anställda  och ledning.  Ett  andra  syfte  var  att 
undersöka hur de anställda och ledning kommunicerar  med varandra och 
vad  de  har  för  inställning  till  sitt  arbete.  Undersökningen  baseras  på 
kvalitativa intervjuer med fängelsepersonal. Resultatet visar att de anställda 
upplever det psykologiska kontraktet negativt då arbetsgivarna bryter allt för 
ofta  mot  de  outtalade  löftena.  Detta  har  en  inverkan  på  samarbetet, 
relationerna och kommunikationen på arbetsplatsen.

Key words:  psychological  contract,  job  satisfaction,  contract  fulfillment, 
communication, correctional system.

Inledning

Arbete och tillit

I TV, radio, den politiska debatten och i vardagslivet används allt oftare begreppet tillit. Detta 
är ett begrepp som man tar för givet att alla människor känner till. Om man slår upp ordet tillit 
i  ordboken  står  det  att  det  betyder,  ”när  man  litar  på  någon,  att  man  hyser  förtroende” 
(Svenska  akademiens  ordbok,  2008).  Men  vad  innebär  tillit  inom en  organisation?  Tillit 
används för att kunna beskriva olika relationers innehåll och kvalitet.  Det är det kognitiva 
filter som påverkar hur en motparts agerande tolkas och värderas i sin helhet. Begreppet tillit 
har fått  en central  position när det gäller  strategier  för att  skapa effektiva och fungerande 
organisationer.  Tillit  betraktas  av  många  som  en  nödvändig  ingrediens  för  att  uppnå 
samarbete och stabilitet i organisationer, men även i vårt samhälle i stort. Genom att öka de 
anställdas känsla av delaktighet söker organisationer nya vägar för att stimulera de anställda 
och öka samarbetet mellan individer och arbetsgrupper (Nilsson, 2006). Alla människor har 
ett  behov av att  känna sig delaktiga i  sitt  arbete,  och att  känna att  de har inflytande över 
arbetssituationen. Ökad delaktighet resulterar i ökat förtroende för organisationen vilket i sin 
tur påverkar de anställdas attityd och engagemang i sitt arbete.

Arbetet  har  varit  den  största  delen  av  människans  liv  i  tusentals  år.  Ett  skäl  till  att 
människor arbetar är  onekligen att  vi måste  skaffa oss pengar och möjligheter och för att 
kunna göra något mer av våra liv. Arbetet är en viktigt del i  livet men det tycks för många 
betyda mycket annat än att få medel till brödfödan (Westlander, 1976). Människor har olika 
skäl  till  att  de vill  arbeta.  Enligt  Moxnes (1984)  kan arbetet  exempelvis  fungera som en 
lärandeprocess genom att arbetsplatsen erbjuder en ny typ av utbildning eller där man lär sig 
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av egna erfarenheter likväl som av chefer och arbetskollegor. Här spelar arbetsmiljön stor roll. 
En organisation och dess arbetsklimat kan i bästa fall vara en stimulerande lärandemiljö för 
sina anställda, eller i sämsta fall hindra varje form av utveckling. 

Kriminalvården är en miljö som få människor har tillgång till eller spenderar mycket tid i, 
men ändå har många en åsikt om hur ett fängelse bör fungera och vad fängelset har för roll i 
vårt samhälle. Människor vill antingen komma nära på grund av att fängelsemiljön fascinerar 
dem, eller så vill de hålla sig borta på grund av rädsla (Jones, 2007). Kriminalvården är utan 
tvivel  en unik arbetsplats, i  både sin miljö och syfte.  Få andra instituter  har den centrala 
arbetsuppgiften  att  övervaka  och  trygga  en  pontentiellt  våldsam  befolkning.  De  flesta 
institutioner  inom  kriminalvården  tenderar  att  vara  bråkiga,  överbelagda  och  ha  brister 
avseende många av de bekvämligheter  som andra arbetsplatser har (Armstrong & Griffin, 
2004). Enligt  Armstrongs och Griffins undersökning upplevde 29% av de människor  som 
arbetar som kriminalvårdare i USA arbetet som stressfullt. Även om vissa individer upplevde 
arbetsmiljön  på  kriminalvården  som  något  negativt,  hittade  de  copingstrategier  för  att 
förbättra trivseln på arbetsplatsen. Undersökningen visade att de anställda som hittat dessa 
copingstrategier anpassade sig lättare till arbetet. En positiv relation till arbetskollegorna och 
bra kommunikation förenklade anpassningen, då det gav personalen ett informellt socialt stöd 
(Armstrong & Griffin, 2004).      

Kommunikation och samspel

Ordet kommunikation kommer av latinets ”communicatio”, som betyder ”ömsesidigt utbyte” 
eller i dagligt tal ”överföring av information”. Med information menas tankar, budskap, fakta 
åsikter,  värderingar  osv. Ordet  "kommunikation" används i många olika sammanhang.  Ett 
enkelt svar på frågan vad kommunikation är, är att det är något som uppstår när två eller flera 
personer  möts  och  överför  meddelanden och  annan information.  Man hälsar  på varandra, 
utbyter  tankar,  diskuterar,  argumenterar,  övertygar,  delar  glädje  genom att  skratta,  och så 
vidare.  Kommunikationsteori handlar om hur informationen överförs mellan en avsändare 
och en mottagare. Den tar upp de inblandade parternas roller, hur en överföring mellan dem 
kan  ske  och  vilka  hinder  som  kan  uppstå  (Christensen,  Cornelissen  &  Morsing,  2007; 
Engquist, 1994).

Kommunikation har olika nivåer och människan befinner sig ständigt i kommunikation när 
den kommer i kontakt med andra. Engquist (1994) tar upp Paul Watzlawick teori om att “det 
är inte möjligt att inte kommunicera”. Hur vi människor än beter oss i förhållande till andra 
säger vi alltid något. Även när vi inte direkt pratar med en annan individ är det outtalade 
budskapet att vi inte vill eller  kan prata med den personen. Det är sådeles inte möjligt att 
undvika att kommunicera eller förmedla ett budskap när vi är i närheten av andra människor.

Att  kommunicera  på  arbetet  är  viktigt  och  det  gäller  såväl  för  anställda  som  för 
arbetsgivare. För att kommunikationen på arbetsplatsen ska fungera krävs det därför att man 
hittar  verktyg  som ger  stabilitet  och  struktur  i  kommunikationsprocessen  men  som ändå 
medger frihet. För att kunna kommunicera måste individerna själva veta vad de vill, tala om 
det, kämpa för sin åsikt och avsluta diskussionen med till exempel en kompromiss.  För att 
kunna hantera de olika problem som finns på arbetsplatsen måste ledningen inte bara ändra på 
konkreta villkor för medarbetarna, utan också försöka lyfta fram en helt annan typ av fråga, 
som  till  exempel  andan  på  arbetsplatsen.  Arbetsgivaren  måste  också  kunna  anpassa  sin 
ledarstil till vad situationen kräver (Engquist, 1994). Med en bra dialog kan kommunikation 
leda till en process som över tid resulterar i nya kunskaper och insikter.

Ett  visst  mått  av samarbete  behövs för att  en arbetsplats  skall  kunna fungera och vara 
stimulerande  (Svedberg,  2000).  Bra samspel  ökar känslan av en god arbetsmiljö  för både 
anställda  och  arbetsgivare.  Det  ligger  i allas  intresse  att  skapa  lika  förutsättningar 
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för utveckling  och  samspel  för  hela  arbetsplatsen.  Det  tjänar  både  individen  och 
organisationen på. En människas beteende består inte bara av hennes egenart utan också av 
hennes relation till andra (Sjölund, 1989).

Psykologiska kontrakt

Många moderna organisationer söker nya vägar för att  förbättra relationen och samarbetet 
mellan  individer  och  grupper,  eller  i  bästa  fall  försöka  fördjupa  tilliten  och  vidga  de 
psykologiska kontrakt som finns mellan arbetsgivare och anställda. ”Psykologiska kontrakt” 
är ett begrepp som lanserades på 1960-talet, men fick en mer utbredd användning från och 
med slutet av 1980-talet  (Isaksson,  Flemström, Guest, Ljung & Nordh 2006). Till att börja 
med  användes  begreppet  mer  som en  teoretisk  ram i  organisationen  än  ett  vetenskapligt 
begrepp som stod för de outtalade löftena mellan anställda och arbetsgivare (Sels, Janssens, & 
Van den Brande, 2004). Psykologiska kontrakt syftar på anställningsrelationens psykologiska 
innebörd och är en subjektiv tolkning av ömsesidiga löften och åtaganden. Det kan omfatta 
både  skrivna,  uttalade  och  outtalade  åtaganden.  Det  kan  gälla  ett  outtalat  löfte  om 
lönehöjning,  tolkningen  av  anställningstrygghet,  uppfattningen  om arbetstider,  längden  på 
kafferaster  och  annat  som inte  specificeras  i  det  skriftliga  (Isaksson,  &  Bellaagh,  2001; 
Isaksson et al., 2006; Nilsson, 2006). Det psykologiska kontraktet kan, enligt Schein (1988), 
se ut på olika sätt beroende på hur organisationen är strukturerad, vilket i sin tur kan bero på 
vilken  människosyn  organisationen  har  och  hur  ledningen  ser  ut.  Mycket  kring  det 
psykologiska  kontraktet  i  en  organisation  handlar  om  behov  och  motiv  hos  människor. 
Skillnaden  mellan  det  skriftliga  kontraktet  och  det  psykologiska  kontraktet  är  att  det 
psykologiska  kontraktet  är  i  hög  grad  föränderligt  och  dynamiskt  och  påverkas  av 
förändringar  på  arbetsplatsen  och i  relationerna  mellan  anställda  och chefer (Isaksson,  & 
Bellaagh, 2001; Saunders & Thornhill,  2005; Sels et al., 2004; Sturges, Conway, Guest & 
Liefooghe,  2005).  Spelreglerna  på arbetsplatsen  formas  allt  oftare  av oskrivna,  informella 
överenskommelser, baserade på underförstådda löften, tolkningar och förväntningar mellan 
chef och anställd (Isaksson et al., 2006).  De formella, skrivna kontrakten kommer aldrig att 
ersättas,  men  vi  måste  vara  medvetna  om att  de  psykologiska  kontrakten  finns  och  inte 
underskatta deras roll i arbetslivet. 

Medan tillit  definieras som det kognitiva filtret som påverkar hur en motparts agerande 
tolkas och värderas, besvarar det psykologiska kontraktet frågor om hur motparten uppfyller 
förväntningar på olika relationer (Nilsson, 2006). Det psykologiska kontraktet  är en viktig 
faktor i relationen mellan anställda och arbetsgivare då det påverkar de anställdas attityder 
mot arbetet.  Brott  mot  det psykologiska kontraktet,  såsom att  arbetsgivaren bryter mot de 
outtalade löftena i kontraktet, har en stor inverkan på de anställdas attityder och förtroende för 
organisationen.  Det  kan  resultera  i  brister  i  känslan  av  tillit  till  arbetsgivaren  och  att 
arbetstillfredställelsen minskar (Bal, De Lange, Jansen, & Van Der Velde (2007); Schalk & 
Roe, 2007). 

Forskningen kring psykologiska  kontrakt  har  förändrats  under  åren.  Coyle-Shapiro och 
Neuman (2004) berättar att äldre forskning kring psykologiska kontrakt har handlat om vad 
anställda och arbetsgivare tror att de är berättigade att få och vad de tror att de är tvungna att 
ge. Nyare forskning visar att relationen mellan anställda och arbetsgivare har förändrats i den 
moderna organisationen och att regelbundna sociala kontrakt upprättas mellan anställda och 
arbetsgivare där man fokuserar på konsekvenserna av anställdas bristande tillfredställelse eller 
anställdas beteende och attityder (Coyle-Shapiro & Neuman, 2004). Turney, Bolino, Lester 
och Bloodgood (2005) beskriver hur relationen mellan anställda och ledning de senaste åren 
har gått igenom olika förändringar. Enligt Turney et al. (2005) har dessa uppstått på grund av 
affärsglobaliseringen, den dramatiska sammanslagningen mellan olika organisationer, samt de 
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många och allt snabbare förändringar som sker inom organisationer idag. På grund av detta så 
har  det  psykologiska  kontraktet  växt  till  en  viktig  hjälp  för  att  definiera  den  moderna 
anställningsrelationen.

Mycket  av  den  tidigare  forskningen  angående  hur  anställda  upplever  det  psykologiska 
kontraktet mellan dem själva och ledningen är genomförda i USA (Bal et al., 2007;  Coyle-
Shapiro & Neuman, 2004; Saunders & Thornhill, 2005; Schalk & Roe, 2007; Schein, 1988; 
Sels et al., 2004; Sturges et al., 2005; Turney et al., 2005) vilket innebär att det finns en brist 
på kunskap om vad som pågår i Sverige. Avsikten med denna studie är därför att studera hur 
psykologiska kontrakt upplevs i Sverige och hur den specifikt upplevs bland fängelsepersonal.

Syfte och frågeställningar

Syftet  med  denna  undersökning  var  att  undersöka  hur  fängelsepersonal  upplever  det 
psykologiska kontraktet  och hur det påverkar  relationen mellan  anställda  och ledning.  Ett 
underliggande syfte var också att undersöka hur de anställda och ledning kommunicerar med 
varandra och vad de har för inställning till sitt arbete.
Studien  har  följande  frågeställningar:  (a)  hur  upplevs  det  psykologiska  kontraktet  av 
fängelsepersonalen? (b) hur upplever de anställda sitt arbete när deras förväntnigar utifrån det 
psykologiska kontraktet inte infrias? och (c) vad har det psykologiska kontraktet för inverkan 
på kommunikationen mellan anställda och mellan anställda och arbetsgivare?

Metod

Deltagare

Undersökningens deltagare bestod av sex personer som arbetar som kriminalvårdare på en 
anstalt i  Sverige. Urvalet var målinriktat  för att spegla undersökningens frågeställning och 
således  valdes  deltagarna  ut  utifrån  deras  arbete  på  kriminalvården.  Urvalet  var  även  ett 
tillgänglighetsurval då de valdes utifrån just den arbetsplats som kontaktades. De sex personer 
som deltog i undersökningen valdes ut med hjälp av en kontaktperson på kriminalvården. 
Deltagarna bestod av fem kvinnor och en man med åldersvariation på mellan 25 och 55år. 
Arbetsåren varierade mellan deltagarna; från 1 till 22 år inom anstalten och deltagarna hade 
olika  utbildningsbakgrund,  så  som  tekniker  och  utbildning  kring  hur  man  arbetar  med 
människor. En deltagare hade högskoleutbildning i information och kommunikation och en 
annan  deltagare  hade  utbildat  sig  till  undersköterska  innan  arbetet  inom  kriminalvården. 
Annars hade de övriga deltagare gymnasiekompetens och den utbildning som kriminalvården 
erbjuder  när  man  börjar  på  anstalten.  Ingen  ersättning  utgick  till  deltagarna. 
Intervjupersonerna och anstalten hålls anonyma.

Material

Undersökningen var kvalitativ och utfördes med en semistrukturerad intervju, vilket innebär 
att intervjun innehåller både en strukturerad del och en ostrukturerad del. Intervjuguiden var 
uppdelad i fem teman som hjälpte till att säkerhetsställa att alla deltagare svarade på samma 
frågor och att undersökningens frågeställningar besvarades. Guidens fem teman var uppdelade 
i:  (a)  bakgrundsfrågor  såsom  ålder,  utbildning  och  antal  år  i  yrket,  (b)  upplevelse  av 
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kommunikation bland de anställda och anställda och arbetsgivare, (c) tillit och psykologiska 
kontrakt,  (d) förväntningar,  hur dessa förväntningar  ser ut  idag och om de har förändrats 
under åren, och (e) inställning till  arbetet;  när de först började på kriminalvården och hur 
deras inställning ser ut i dag.

Deltagarna informerades skriftligt  i  början av intervjuerna om innebörden av begreppet 
psykologiska  kontrakt,  då  författaren  ville  att  deltagarna  var  fokuserade  i  intervjun  kring 
teorin.

Procedur

Först  kontaktades  kriminalvårdsanstaltens  personalchef  där  undersökningens  syfte 
förklarades. Personalchefen gav medgivande att kontakta en person som skulle hjälpa till att 
hitta  deltagare  till  undersökningen.  Tillsammans  med  kontaktpersonen  bestämdes  det  att 
intervjuerna  skulle  ske  under  två  veckor,  vissa  via  telefon  och  vissa  på  arbetsplatsen. 
Missivbrev  skickades  till  alla  deltagare  samt  kontaktpersonen  och  kriminalvårdsanstaltens 
personalchef, där de fick information om studiens syfte, hur lång tid intervjun skulle ta samt 
telefonnummer och emailadress för att kontakta mig i fall de hade några frågor. Alla deltagare 
informerades  om  de  forskningsetiska  regler  som  gäller  enligt  Vetenskapsrådet  (2002): 
informationskravet,  samtyckeskravet,  konfidentialitetskravet  samt  nyttjandekravet,  vilket 
betyder att deltagande är frivilligt, resultatet behandlas konfidentiellt, insamlade data endast 
används i  forskningssyfte  samt att  de efter  studiens  färdigställande kunde de få ta del av 
resultatet om de så önskade. Deltagarna informerades också om att de när som helst kunde 
avbryta  sitt  deltagande i undersökningen. Intervjuerna spelades in på en bandspelare,  efter 
deltagarnas godkännande, för att underlätta dataanalysen.

Databearbetning

Databearbetningen påbörjades med att  de inspelade intervjuerna transkriberades ordagrant, 
var för sig. Med hjälp av analysmetoden meningskoncentrering (Kvale,  1997) bearbetades 
materialet, vilket innebär att de meningar som intervjupersonerna har uttalat blir mer koncisa 
utan att förlora sin mening. Varje intervju genomgick en analys för att sortera intressanta citat 
och material. 

Undersökningen genomfördes med en deduktiv ansats, då intervjuer och frågeställningar 
strukturerades utifrån teorier om psykologiska kontrakt och resultat från tidigare forskning. 
Tidigare  forskning  kring  psykologiskt  kontrakt  har  använt  sig  av  både  kvalitativ  och 
kvantitativ metod med intervjuer och enkäter för att samla in data. De flesta undersökningarna 
har använt sig av enkäter då de har riktat  sig till  större organisationer och i  vissa fall  till 
studenter som arbetar deltid.

Resultat

Hur upplevs det psykologiska kontraktet av fängelsepersonalen?

Utvecklingsmöjligheter  och tolkningar.  Utifrån intervjuerna framkom vikten av önskan till 
utvecklingsmögligheter, att kunna cirkulera inom anstalten i olika tjänster och att kunna ta del 
av  utbildningar  som  kriminalvården  erbjuder.  När  deltagarna  beskrev  om  vad  de  själva 
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upplevde var brottet mot det psykologiska kontraktet handlade det om att inte få ta del av 
karriärmöjligheterna som fanns på arbetsplatsen och få chansen att utveckla sig inom olika 
utbildningar som anstalten erbjuder. Det framkom även att deltagarna fyller i det som sägs 
med egna värderingar och fantasi vilket resultera i att det blir missuppfattningar. Det är dessa 
missuppfattningar som deltagarna från deras sida upplever i vissa tillfällen som brott mot det 
psykologiska kontraktet. 

I början av intervjuerna fick deltagarna veta vad det psykologiska kontraktet innebär då 
ingen  av  deltagarna  kände  till  begreppet.  Deltagarna  berättade  att  de  hade  skrivit  på  ett 
skriftligt kontrakt när de började arbeta på kriminalvården och ansåg att allt annat som pågick 
på arbetsplatsen, allt uttalat eller outtalat tillhörde det psykologiska kontraktet. Psykologiskt 
kontrakt är en subjektiv tolkning i det här fallet, då svaren på frågorna är deltagarnas egna 
upplevelser  av  det  psykologiska  kontraktet  och  dess  inverkan  på  kommunikationen, 
samarbetet och relationerna på arbetsplatsen. 

Enligt  deltagarna  har  cheferna  på  en  arbetsplats  vissa  önskemål  om hur  de vill  att  de 
anställda  ska  arbeta  och  hur  de  ska  bete  sig;  ansvarstagande,  lojala,  engagerade,  och 
samarbetsvillig.  Samtidigt  har  de  anställda  önskemål  om  hur  deras  chef  ska  vara; 
förtroendeingivande,  öppen, rättvis  och tydlig.  Deltagarna  berättade att  uppfyllelsen av de 
ömsesidiga löftena är en viktig del av det psykologiska kontraktet. Detta stärker lojaliteten, 
förtroendet och engagemanget från de anställdas sida. Det fanns flera deltagare som upplevde 
att arbetsgivarna inte uppfyllde löftena som var gjorda, vilket resulterade i att deltagarnas tillit 
mot arbetsgivaren sjunkit.

D1: ” Det är väldigt lätt att säga att det här fixar vi, det här gör vi, det kommer att bli  
så och så, det kan vara lite si och så. För det är inte alltid att det blir som de säger.”
D2:  ”Det  är  väldigt  diffust  [psykologiska  kontraktet].  ”(…)”  som  är  jättejobbigt,  
speciellt  med  det  vi  arbetar,  det  ska  finnas  tydliga  regler  men  det  gör  det 
inte.”(…)”Vilket gör att förtroendet för själva kriminalvården i sig försvinner.”

Deltagarna berättade att det som var viktigt med att arbeta på kriminalvården, att arbeta 
inom en  sådan  stor  organisation,  var  att  det  gav  dem möjligheter  till  att  cirkulera  inom 
organisationen och inte behöva stanna kvar på en plats. Men att få dessa chanser inom arbetet, 
vilket kunde innebära att byta tjänst eller få chans till utbildning inom kriminalvården, var de 
största löftena som deltagarna upplevde att arbetsgivarna bröt emot.  

D6: ”… finns chefer som har lovat folk tjänster och sen liksom nästa dag nä vi vill  
hellre ha en kvinna till exempel.”
D3: ”Det hör man mycket av kriminalinspektören att det ordnar sig, det är lugnt, det 
fixar sig det här och sedan blir det inget av det…”
D4:  ”…  men  har  de  lovat  något  så  brukar  de  hålla  det,  förutom  det  här  med  
utbildningar. (…) att de säger att man ska gå på den utbildningen men sen händer det  
inte, och det är outtalade löften i och för sig, halva löften och sen lägger man egna 
värderingar. ”

Att anställda fyller i med egna värderingar och låter sin egen fantasi ta över de outtalade 
löftena kan vara en nackdel. Allt som har med det psykologiska kontraktet att göra handlar 
om subjektiv tolkning, vilket kan resultera i att det finns anställda som låter sin fantasi ta över 
verkligheten. En deltagare berättade att det är just det som kan vara felet ibland när det gäller 
löften.  Deltagaren  upplevde  det  psykologiska  kontraktet  på  arbetsplatsen  som något  som 
fungerade bra men trodde att det kan vara olika från person till person, hur de ”tolkar” löftena.

D5: ”Man måste se vad som är rimligt i ett löfte. Och det beror på hur man uppfattar  
de. ”(…)”En kille blev lovad en tjänst, men hade han tänkt ett steg längre så måste han  
insett  att  han inte  kan,  han som lovade  tjänsten  kan inte  lova  honom tjänsten,  för  
tjänsten måste gå ut på sökning och sedan är det vanlig genomgång.”
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Det  psykologiska  kontraktet  innebär  också  tankar  om  karriärmöjligheter  eller  den 
subjektiva tolkningen av det som den anställde själv har blivit lovad. En deltagare upplevde 
att arbetsgivaren inte tog hänsyn till utbildningen och kunskaper som den personen tog med 
sig i sitt ”bagage” när denne började arbeta som kriminalvårdare på anstalten. Från början 
hade deltagaren upplevt att det var viktigt med all kunskap om människor som denne hade, 
men sedan upptäckt att det inte alls var så. 

D3: ”Det ser dåligt ut faktiskt [psykologiska kontrakt], när man ändå tittar på vad man 
har tagit in, kunskapsmässigt alltså in på anstalten.”

Hur  upplever  de anställda  sitt  arbete  när  deras  förväntningar  utifrån  det 
psykologiska kontraktet inte infrias?

Ömsesidiga förväntningar (arbetet,  löften). Människor ansluter sig till en organisation med 
vissa behov och förutsättningar som de hoppas ska bli uppfyllda genom organisationen. Det 
psykologiska kontraktet  mellan anställda och arbetsgivare vilar på ett antagande om att de 
oskrivna  förväntningar  som  individerna  har  samverkar  mellan  varje  enskild  anställd  och 
organisationen som helhet. I intervjuerna framkom det att de flesta av deltagarna upplevde en 
besvikelse varje gång arbetsgivarna bröt mot det psykologiska kontraktet,  när de bröt mot 
löften eller när de fick veta att det hade hänt något liknade med en av deras kollegor och 
berättade att detta starkt påverkade deras inställning till  arbetet.  Utifrån intervjuerna kunde 
man se hur de anställdas förväntningar har under åren förändrats då de upplevde att det de 
hade blivit lovat inte infriades. 

Deltagarnas  inställning  till  kriminalvården  eller  chefer  förändrades  då  de  upplevde  att 
förtroendet för organisationen sjönk för varje gång det hände något liknade. Två av deltagarna 
berättade att det inte behövde innebära löften karriärmöjligheter eller om utbildningar som de 
inte fick ta del av, utan små förväntningar som en anställd har på sitt arbete, som till exempel 
vem som ska ta rast och hur länge. Det kändes som att arbetsgivarna tog för lätt på regler i sig 
och  ibland  eller  vid  vissa  tillfällen  existerade  de  inte  alls.  Deras  tillit  till  organisationen 
hotades när de upplevde att det inte fanns klara regler att följa även om de var uttalade men 
inte skriftliga.

D2: ”Det finns inga riktiga linjer.”
D3: ”Visa har en förmåga att glida undan och tar väldigt många raster och det är 
ingen som bryr sig  [arbetsgivaren]. Och när man tar upp det så är det som nästan  
giftigt.” 

Enligt deltagarna var det sannolikt att deras relationer till arbete, deras trivsel och deras 
engagemang  påverkades  när  de  upplevde  att  cheferna  åtaganden  var  negativa  mot  deras 
förväntningar. 

D1: ”Det kan ju påverka mitt jobb också, det kan ju bli att man blir lovad för mycket,  
att man ska få göra det och det, och sen blir det aldrig av. Sådant kan påverka, för blir  
det för mycket av det då tröttnar man som människa, man blir ledsen och besviken och 
tycker att det är jättejobbigt att man har gått och blivit lovad.”

Flera av deltagarna hade stora förväntningar när de började arbeta som kriminalvårdare 
som under åren har förändrats. Förväntningarna var höga då de upplevde arbetet som något 
intressant och hade en uppfattning om att deras arbete skulle förändra klienternas liv. Många 
visste inte vad själva arbetet handlade om och var nyfikna på vad som pågick bakom den 
långa muren. Dessa förväntningar hade i vissa fall förändrats under de år deltagaren arbetat 
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inom  kriminalvården,  beroende  på  hur  relationen  med  ledningen  utvecklats  och  om 
arbetsuppgifterna blivit mer klara, och hur lön och andra belöningar fastställts.

D2:  ”  Jag  hade  väldigt  höga  förväntningar  på  kriminalvården  i  sig  som  en  
organisation, som arbetsgivare och de förväntningarna har ju förändrats och är noll  
existerande  i  dag.  Jag  har  väl  inget  förtroende  egentligen  för  kriminalvården 
personligen.” 

En deltagare berättade att förväntningarna från början var höga då han förväntade sig att 
kriminalvården skulle ta mer hänsyn till hans kompetens, den kunskap som han hade med sig 
in till anstalten. Han trodde att det skulle vara lättare att söka tjänster inom organisationen. 
Dessa förväntningar utifrån det psykologiska kontraktet hade sjunkit då ledningen från sin 
sida  inte  stått  för  sina  löften.  Deltagaren  ansåg  att  arbetsgivaren  måste  försöka  stärka 
anställdas trygghet och bekräfta de förväntningar de har och stärka känslan av delaktighet. 
Enligt deltagarna kan detta resultera i att tilliten växer, arbetstillfredställelsen ökar och deras 
attityd mot organisationen stärks. 

D3: ” Ja förväntningar att de skulle ta vara mer på den kompetens jag har med mig och  
utbildningar som jag har med mig in som rör sig om att arbeta med människor eller  
ledarmässigt. Där är jag nollad känns det som.”(…)”Men mitt förtroende har ökat den 
senaste veckan då det finns kvinspar [kriminalinspektör] som har pratat med mig om att  
söka till  någon annat hus på anstalten,  som kanske behöver använda mig till  något 
annat, men outtalat, men någonting i alla fall.” 

Tre av deltagarna berättade att de från början inte hade några stora förväntningar då de inte 
visste exakt vad arbetet handlade om. Deltagarna har under alla de år som de jobbat haft en 
bra kontakt med ledningen och har aldrig upplevt att ledningen brutit mot det psykologiska 
kontraktet  och  att  de  har  hållit  sina löften  avseende utbildningar  och  tjänster.  Deltagarna 
medgav att till  och med inställningen till  arbetet hade förändrats till  att bli mer positiv de 
senaste åren då möjligheterna till nya platser inom kriminalvården hade ökat.

D4:”Jag är mer positiv nu än vad jag var förr. Jag ser mer möjligheter.” (…)” Man  
har jobbat länge så de lyssnar på en. De vet att man har erfarenhet och lyssnar på en.”
D5: ”Det psykologiska kontraktet har påverkat mina förväntningar då min period med 
nya tjänster jag har gjort är väldigt positiva…” 
D6: ”Jag har aldrig blivit lovad något som inte har gått igenom…”

Vad har det psykologiska kontraktet för inverkan på kommunikationen mellan 
anställda och mellan anställda och arbetsgivare?

Att tvingas kämpa för att bli uppmärksammad. Utifrån resultaten framkom det att deltagarna 
upplevde att de var tjuvna att kämpa för att både bli hörda och synas på arbetsplatsen för att 
kunna nå deras mål inom rimiminalvården. Dessa mål handlade om chansen till nya tjänster 
eller utbildningar som antalten erbjuder. Att vara tillbakadragen på arbetsplatsen hjäplte inte 
då den anställde hammnar i skugan av de and anställda som syns och hörs.  

När all rekrytering, utbildning och tilldelning av arbete har skett så måste organisationen 
fokusera på att skapa ett tillfredsställande klimat mellan företaget och de anställda. Deltagarna 
förklarade  att  det  behövs  en  balanserad  relation  mellan  anställda  och  arbetsgivare,  vilket 
skapar trygghet, lojalitet och förtroende. Det är när anställda inte längre själva kan påverka 
utförandet  av  arbetet,  när  arbetstryggheten  undermineras,  när  arbetsgivare  bryter  mot  det 
psykologiska kontraktet och anställda inte längre känner sig hörda som de blir kritiska mot 
organisationen.
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D2: ”Jag tycker inte att det är rätt, att det ska vara så, att de som skriker högst får 
mest, vi är vuxna människor, och det ska vara en ”seriös” arbetsplats. Jag tycker inte 
att  vi  bevisar  det,  jag  tycker  inte  kriminalvården  bevisar  det.  Så  jag  har  inget  
förtroende för organisationen.”

När  det  inte  finns  klara  regler  blir  det  svårare  för  de  anställda  att  kommunicera  på 
arbetsplatsen. Deltagana beskrev arbetet på kriminalvården som ett unikt arbete, i både miljö 
och  syfte.  Det  är  en  institution  som  har  den  centrala  arbetsuppgiften  att  övervaka  en 
pontentiellt våldsam befolkning. De flesta institutioner inom krimnalvården har en tendens att 
vara bråkiga och det finns många brister i de bekvämligheter som andra arbetsplatser har. 
Deltagarna menade samtidigt att arbetet på kriminalvården är ett arbete som alla andra, men 
att det här krävs en bra kommunikationen mellan de anställda på anstalten då det klientel som 
de arbetar med kan vara både krävande och farliga. Deltagarna berättade att kriminalvårdare 
som ska övervaka dessa människor måste kommunicera bra med varandra och fungera som ett 
team mot de intagna  och inte  låta  de intagna upptäcka brister  i  kommunikationen mellan 
kriminalvårdare då de kan utnyttja det.

D6: ”Vi ska egentligen vara ett team gentemot de intagna, ett bra team som de inte 
kommer åt. De intagna ser direkt när det är något fel, och då kan de manipulera ut 
personalen mot varandra.”
D1:  ”Det  är  viktigt  med  det  klientelet  som  vi  jobbar  med  att  vi  håller  en  rak  
konversation med dem och att man lämnar samma svar på deras frågor. ”(…)” Därför  
är det viktigt att vi håller ihop i gruppen, att vi alltid pratar med varandra…” 

Psykologiska kontrakt påverkar även relationen mellan anställda, det finns outtalade regler 
om hur de ska kommunicera med varandra på arbetsplatsen för att arbetsgruppen ska kunna 
fungera som ett team genetemot klienterna. Att anställda inte lyssnar nämndes av majoriteten 
av deltagarna som ett hinder för bra kommunikation på arbetsplatsen. En deltagare ansåg att 
det  som är svårast att hantera när det gäller dålig kommunikation mellan kriminalvårdare är 
just att det finns anställda som inte lyssnar och gör sitt.  

D4: ”Det är inte alla som lyssnar, det finns många egoistiska människor så det kan 
vara envägskommunikation ibland, folk lyssnar inte, de kör sitt race osv. ”(…)” Det vi  
alltid tar upp är att man måste bli bättre på att kommunicera och informera.”   

Psykologiska  kontrakt  innebär  informella  överenskommelser,  underförstådda  löften, 
tolkningar och förväntningar mellan anställda och arbetsgivare. Det fanns deltagare som hade 
en  positiv  upplevelse  av  kommunikationen  mellan  anställda  och  arbetsgivaren,  som  inte 
upplevde  att  det  fanns  något  problem att  kontakta  dem och som ansåg att  det  hade  med 
personen själv att göra, hur kommunikationen fungerade och inte berodde på hur cheferna är. 
Två  deltagare  hade  från  början  upplevt  att  när  det  gäller  outtalade  löften  om 
arbetsmöjligheter, utbildningar eller raster fungerade kommunikationen bra. Upplevelsen av 
det psykologiska kontraktet  var positiv då inget de hade blivit  lovade och pratat  om hade 
tagits tillbaka även om det inte fanns skrivet på papper. 

D6: ”Jag har så pass bra kommunikationer med min chef och med mina kollegor, så  
jag känner att jag kan påverka mitt arbete, jag kan säga till om jag tycker något är fel 
och bli lyhörd, vilket är väldigt bra. ”(…)” Säger de till mig att ja det fixar sig så vet 
jag att det är fixat.”
D1: ”Jag själv har fått löften som jag kan säga utan att skriva under något papper för  
jag skulle prova en annan tjänst i sex månader, och det var ett muntligt löfte mellan mig  
och min chef, och det hölls. Efter sex månader fick jag byta och komma tillbaka. Det 
kunde lika gärna gått fel, att han kunde ha tagit tillbaka det.” 
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Två  deltagare  berättade  att  de  upplevde  att  kommunikationen  mellan  anställda  och 
arbetsgivare förbättras under åren och att det märktes stor skillnad nu när en ny chef börjat 
arbeta på anstalten. Den nya chefen har öppnat vägen mot ledningen för vårdpersonalen. De 
berättade att det är inte bara löften om tjänster och utbildningar som är hinder för en bra 
kommunikation  mellan  anställda  och  arbetsgivare  utan  även  hur  öppen  chefen  är  för 
kommunikation.

D5: ”Han vill ha mer öppen kommunikation ner till vårdaren än vad den andra chefen  
hade.”(…)”Nya chefen har öppnat upp för att det inte ska var så ”farligt” att gå till  
chefen och prata.”

Majoriteten  upplevde  dock  kommunikationen  mellan  anställda  och  arbetsgivare  mer 
negativt. De berättade att det är lättare att få tag på närmaste chefen, kriminalinspektören, än 
att kunna få kontakt med högsta ledningen. Men även den närmaste chefen kan i vissa fall 
vara svårt  att  nå och finns inte  på plats  så ofta som deltagarna  skulle vilja.  De upplevde 
faktumet  att  cheferna  inte  finns  på  plats  är  anledningen  till  att  det  finns  brister  i 
kommunikationen och kände ibland endast envägskommunikation från arbetsgivarens sida då 
arbetsgivaren berättar vad den anställde ska göra men sedan inte lyssnar på vad den anställde 
har att säga; de uppfyller inte sin sida av lyssnandet.  

D3: ”Cheferna måste möta oss mera. Vi är där ut på våran avdelning hela dagarna och 
ingen som kommer…” 
D2: ”Det är som trappsteg liksom för att nå upp, om jag har ett problem så ska jag gå 
till min kriminalinspektör och så vidare...”    

I det hela upplevde deltagarna att kommunikationen på arbetsplasten mellan de anställda 
och mellan anställda och arbetsgivare fungerar bra, så länge de har kontakt med varandra och 
håller ihop och har känslan av att deras informella överenskommelser uppfylls. Det upplevdes 
som viktigt att alla lyssnar på varandra och inte tänker egoistiskt när det gäller samspelet på 
arbetsplatsen. Att cheferna inte var närvarande på arbetsplatsen var något de flesta deltagare 
tog upp som en brist i kommunikationen mellan anställda och arbetsgivare. På frågan om de 
har några förslag på hur kommunikationen skulle kunna förbättras på arbetsplatsen hade alla 
idéer om vad som skulle kunna ändras eller förbättras. De flesta delstagare såg delaktighet 
som en lösning till bra kommunikation och många ville att cheferna försöker nå anställda i 
större utsträckning. Enligt deltagarna kan en anställd försöka bli lyhörd, men då måste det 
finnas chefer som är beredda att lyssna. Deltagarna berättade att cheferna måste på något sätt 
visa för personalen att det inte är farligt att ta kontakt och också visa detta genom att finnas på 
plats.  De måste  visa att  även om det inte  finns skriftliga  överenskommelser  så gäller  det 
psykologiska kontraktet.

D2: ”För att förbättra kommunikationen med kollegor så skulle jag föreslå att man 
säger det man tänker och tycker egentligen, det är det som det handlar om, så att det  
kommer fram, istället för att tänka saker, att man tycker att det är orättvist eller man 
tycker att det finns ett problem, så att det kommer fram.” 
D4: ”Cheferna måste vara mer närvarande på golvet, bland vårdpersonal, istället för 
vara så upptagna i möten.”
D6: ” Men om de visade lite mer att de faktiskt lyssnade på de personerna som vet hur  
det är att jobba inne på anstalten…”

Deltagarnas bakgrund

Vilken utbildning deltagarna hade påverkade inte märkbart deras inställning till arbetet. En 
deltagare med teknisk utbildning i botten och som sedan läst mycket inom ämnen som handlar 
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om att arbeta med människor och ledning, ansåg att det var viktigt att ta med sig sina tidigare 
kunskaper och erfarenheter i ”bagaget” in till anstalten. Dock upplevde denne deltagare att 
kriminalvården  inte  givit  denne  en  chans  att  använda  dessa  verktyg,  vilket  har  påverkat 
inställningen till arbetet. Deltagaren hoppades på att det skulle förändras och att han skulle få 
bättre chans till nya tjänster, då det var hans mål inom kriminalvården. Deltagarnas arbetsår 
varierade från 1 till  22 år, men inte heller  detta spelade någon roll  i  deras inställning till 
arbetet. Det fanns inget specifikt som visade att anställda som hade arbetat mer eller mindre 
än andra hade en annorlunda upplevelse av det psykologiska kontraktet eller en annorlunda 
inställning till sitt arbete. De flesta var i grunden positiva till sitt arbete. Det som varierade var 
hur mycket deras inställning hade förändras och hur deras förväntningar såg ut när de böjande 
arbeta  på  anstalten,  jämfört  med  hur  de  såg  ut  i  dag.  Undersökningen  visade  att  det 
psykologiska  kontraktet  hade  spelat  roll  för  deltagarnas  inställning  till  arbetet.  När 
arbetsgivaren bröt mot löftena resulterade detta i att deras engagemang, attityd och tillit mot 
organisationen minskade. 

Diskussion 

Tillit och psykologiskt kontrakt har varit de centrala begreppen i denna undersökning för att 
uppnå en djupare förståelse för hur fängelsepersonal upplever det psykologiska kontraktet på 
arbetsplasten  och hur  det  kan påverka relationen mellan  anställda  och ledning.  Syftet  har 
också varit att undersöka hur de kommunicerar med varandra och vad de har för inställning 
till  sitt  arbete.  Undersökningens  frågeställningarna  var:  (a)  hur  upplevs  det  psykologiska 
kontraktet  av  fängelsepersonalen?  (b)  hur  upplever  de anställda  sitt  arbete  när  deras 
förväntnigar utifrån det psykologiska kontraktet inte infrias? och (c) vad har det psykologiska 
kontraktet  för  inverkan  på  kommunikationen  mellan  anställda  och  mellan  anställda  och 
arbetsgivare? 

Tillit och psykologiskt kontrakt; deltagarnas upplevelse av psykologiskt kontrakt 
och dess förväntningar.

I och med att psykologiska kontrakt handlar om subjektiva tolkningar, uppfattade och tolkade 
deltagarna  i  denna  undersökning  begreppet  på  lite  olika  sätt  och  utifrån  sina  egna 
förväntningar berättade de hur de själva upplevde det.  Det psykologiska kontraktet ”binder” 
individerna till organisationen, vilket gör deras funktion förutsägbar och hjälper dem att förstå 
organisationens mål. Syftet med kontraktet är att organisationen skall täcka allt det som inte 
skrivs i det skriftliga kontraktet. När man har outtalade löften och subjektiva tolkningar blir 
det  svårt  att  förutse  att  den  anställde  kommer  att  ”bindas”  till  organisationen  utifrån  ett 
”kontrakt”  där  individen  själv  får  tolka  som  den  vill  utifrån  sina  egna  värderingar  och 
tankesätt. Det psykologiska kontraktet  ger de anställda möjligheter för att  själva tolka vad 
kontraktet innebär, vilket kan vara både en för- och nackdel beroende på vad organisationen 
eller  de  anställda  har  för  förväntningar. Organisationen  måste  sträva  efter  att  skapa  en 
arbetsplats med hög kvalitet och ge varje anställd en möjlighet att få sina egna, personliga 
behov tillfredsställda. Det psykologiska kontraktet ska ses som ett fruktbart koncept genom att 
det sätter utvecklingen av kontraktkulturen i fokus. Hittills har man bara tänkt på kontrakt i 
form  av  anställningskontrakt  som  individen  skriver  under  när  den  först  börjar  på  en 
arbetsplats. Inom den moderna organisationen har konceptet kontrakt fått en annan mening, 
det kan nu mera innehålla både det skriftliga och det outtalade, det vill säga det psykologiska 
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kontraktet. Med kontrakt idag försöker organisationer ”binda” individen till organisationens 
mål och ge den anställde möjligheten att uppleva delaktighet i sitt arbete.

Psykologiska kontrakt är alltid enskilda, men man kan tala om dem i form av mer generella 
iakttagelser.  Vad förväntar  man sig  att  få  ut  av sitt  engagemang?  Är det  yrket  i  sig  som 
lockar?  Är  det  lönen?  Arbetslivet  innebär  många  osäkerhetsmoment,  som  kan  utlösa 
stressreaktioner  och  kräver  ständig  anpassning  av  medarbetarna. Att  arbeta  som 
kriminalvårdare på en anstalt  är inte som alla andra arbeten,  det krävs mycket  energi och 
engagemang. Enligt deltagarna började de inte att arbeta inom kriminalvården för pengarnas 
skull då lönerna inte alls är tillfredställande. De berättade att det är ett speciellt arbete och det 
krävs en engagemang då tiderna och dagarna är långa på anstalten och klienterna de arbetar 
med är krävande och i vissa fall farliga. De berättade också att som anställd har man som alla 
andra  förväntningar  och  mål.  Deltagarna  hade  lite  olika  förväntningar  på  sitt  arbete  och 
kriminalvården som organisation, men det de hade  gemensamt var att deras attityd till arbetet 
ändrades när de kände att  arbetsgivarna bröt mot det psykologiska kontraktet.  Löften som 
exempelvis chans till en ny tjänst eller en utbildning, som sen inte infriades var anledning till 
att de anställdas engagemang och tillfredställelse minskade. Det fanns de deltagare som inte 
alls hade något förtroende för ledningen längre då de ansåg att det som är outtalat inte alltid 
uppfylldes. Det fanns deltagare som hade arbetat inom kriminalvården i flera år som berättade 
att  förväntningarna  styrdes  av ledningens  outtalade  löften.  Resultatet  visade att  det  också 
fanns deltagare som var mer nöjda med ledningen och dess löften än andra. De upplevde att 
de påverkade sitt arbete själva och hade chanser till nya tjänster inom kriminalvården. Spelar 
det roll hur man är som människa? Är det att man måste försöka ta för sig, vara lyförd och ha 
tålamod  och  vänta  på  att  förväntningarna  eventuellt  uppnås? Majoriteten  av  deltagarna 
berättade att det var exakt det som var frustrerande, att behöva lägga ned energi på att bli 
hörd, att sträva efter arbetsgivarens  uppmärksamhet och få fler chanser inom organisationen 
(“de som skriker högst får mest.”) Det skall inte behöva vara så på en arbetsplats, ledningen 
skall ge lika möjligheter till alla anställda. Det är klart att man som anställd blir besviken på 
arbetsgivaren när man upplever att man inte får lika möjligheter eller känner att det som man 
har blivit lovad inte infrias. Det finns stor chans att undersökningens resultatet kanske skulle 
se annorlunda ut om alla som deltog i undersökning hade aldrig upplvet att ledningen bröt mot 
löftena.  Jag  återkommer  till  min  första  fråga,  vad  förväntar  man  sig  att  få  ut  av  sitt 
engagemang? Förväntar man sig att få fler tjänster eller kanske bara att arbetsgivaren visar att 
de  vet  att  man  finns  där.  Anställda  behöver  inte  reflektera  över  vad  som  händer  i  de 
vardagliga möten med andra anställda eller arbetsgivare så länge som organisationen ger de 
anställda  erfarenheter  i  överennstämmelse  med  de  förväntningar  de har  på  arbetsgivarens 
åtaganden. Det vill  säga när det finns balans mellan den anställdes förväntningar och vad 
ledningen erbjuder.  När  organisationen bryter  mot  det  psykologiska  kontraktet  uppstår  en 
obalans mellan hur arbetsgivaren uppfyller sina förpliktelser mot de anställda och vad som en 
gång lovades. Även om inte detta upplevs lika starkt från alla anställda, får man inte glömma 
att det psykologiska kontraktet vilar på ett fundament av tillit; leder inte brottet mot kontraktet 
till minskad tillfredställelse kan det leda till minskad tillit.

Deltagarna  talade  mycket  om  tillit  och  förtroende.  Ökad  tillit/förtroende  ökar 
tillfredställelsen,  och kan resultera i  att  den anställde ändrar sin attityd  och inställning till 
arbetet. Deltagarna talade om förtroende för organisationen, för arbetsgivaren och även för 
varandra. Det var intressant att se hur deltagarna själva upplevde tilliten och hur de själva 
tolkade den och betydelsen den har för deras arbete. De satte förtroendet väldigt högt i vad 
som  spelar  stor  roll  på  arbetsplatsen  och  vad  som  kan  påverka  deras  attityd  mot 
organisationen och arbetsgivarna. Utveckling av tillit/förtroende i en anställningsrelation tar 
tid och utvecklas genom värderingar av vad motparten gör och vad de får veta av varandra. 
Med tiden får motparterna kunskap om varandra och får erfarenhet utifrån olika situationer. 
Förtroende  för  arbetsgivaren  spelar  stor  roll  i  hur  relationen  mellan  anställde  och 
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arbetsgivaren  tidigare  har  sett  ut,  om  den  var  influerad  av  hög  eller  låg  tillit. 
Sammanfattningsvis kan sägas att minskad arbetstillfredställelse, ökad otrygghet och brist på 
tilltro  till  arbetsgivarens  intentioner,  enligt  tidigare  forskning,  är  vanliga  reaktioner  hos 
anställda som upplever att ledningen inte uppfyller tidigare kontrakt och löften.

Det psykologiska kontraktets inverkan på kommunikationen

För  att  en  arbetsplats  ska  kunna  fungera  så  måste  det  finns  bra  kommunikation mellan 
anställda och mellan anställda och arbetsgivare. Deltagarna strävade efter bra kommunikation 
för  att  de  skulle  kunna  verka  som  ett  bra  team  gentemot  klienterna  de  arbetade  med. 
Kriminalvården är inte ett arbete som alla andra, det kräver mycket energi för att allt skall 
fungera. Alla deltagare ansåg att kommunikationen är det viktigaste som finns på anstalten; 
att kunna kommunicera med varandra var a och o inom anstalten. Att kommunikationen inte 
fungerar bra kan sätta kriminalvårdarna i en farlig situation då de måste arbeta som ett team 
gentemot de intagna. Det är inte vanliga klienter de arbetar med, och de intagna kan vara både 
krävande och farliga. Resultatet visade att det förekommer brister i kommunikationen mellan 
anställda och arbetsgivare,  då deltagarna upplever  att  det  psykologiska kontraktet  har stor 
inverkan på kommunikationen när de upplever att  ledningen bryter  kontraktet.  Deltagarna 
berättade att det behövs en balanserad relation mellan anställda och arbetsgivare för att skapa 
lojalitet och förtroende. Detta hotas när arbetsgivarna bryter mot det psykologiska kontraktet 
och de ömsesidiga löftena. När deltagarna inte längre kände sig hörda skapades frustation som 
resulterade  i  att  tillfredställelsen  minskade.  Det  finns  ingen  manual  för  hur  man  ska 
kommunicera med varandra, men utifrån erfarenheter och kunskap vet vi hur vi ska gå till 
väga. Att kommunicera med andra människor ger oss kontroll över en situation och samtalet 
bidrar till  personlig utveckling eller så använder man kommunikation för att bli bekräftad. 
Som Paul  Watzlawick  (Engquist,  1994)  beskriver,  är  det  är  inte  möjligt  att  undvika  att 
kommunicera  eller  förmedla  ett  budskap  när  vi  är  i  närheten  av  andra  människor.  Vi 
kommunicerar alltid, vilket betyder att när en chef bestämmer sig för att inte hålla sitt löfte 
och bryta mot det psykologiska kontraktet, kommunicerar denne med den anställde med det 
outtalade budskapet att den anställdes förväntningar inte kommer att infrias och de löften som 
hänger ihop med dessa förväntningar kommer att brytas.

Studiens tillförlitlighet och giltighet

Kritik mot denna undersökning kan riktas mot att det bara var sex deltagare från endast en 
anstalt i Sverige, vilket kan vara ett hot mot validiteten. Validiteten gäller i detta sammanhang 
tillförligheten hos intervjupersonernas rapporter och kvaliteten hos själva intervjuandet,  där 
man  bör  ifrågasätta  meningen  i  det  som  sägs.  Det  som  stärker  reliabiliteten  i  denna 
undersökning  är  att  intervjuerna  bandades  med  hjälp  av  en  bandspelare  så  att  ingen 
information missades av det som var sagt. Men detta kan också diskuteras då det finns en risk 
att intervjuaren själv är påverkad av sina egna tankar och värderingar. Vid transkriberingen av 
intervjuerna fanns det fler tillfällen där jag själv tänkte på vad jag har för förväntningar och 
hur jag själv skulle tolka vissa löften. Vid resultatet försökte jag vara noga med att lyfta fram 
vad deltagarna hade för upplevelse av det psykologiska kontraktet och inte min egen. Det är 
lätt  som intervjuare  att  omedvetet  få  fram sina  egna  värderingar  när  man  håller  på  med 
undersökningen och det är det som man måste försöka att komma ihåg att det är inte mina 
tankar som ska fram utan deltagarnas och alltid ha undersökningens syfte i fokus.
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Förslag till framtida forskning inom området

Ett förslag till framtida forskning skulle vara att intervjua arbetsgivararna för att se hur de från 
sin sida upplever de ömsesidiga löftena. Det vore också intressant att  intervjua anställda och 
arbetsgivare  från  olika  kriminalvårdsanstalter  och  sedan  jämföra  dem  med  varandra  och 
försöka belysa skillnader mellan de olika anstalterna.

Slutsats

Undersökningen  har  uppfyllt  sitt  syfte,  vilket  var  att  skapa  en  inblick  i  detta 
forskningsområde. Syftet var att studera fängelsepersonalens upplevelse av det psykologiska 
kontraktet hur det kan påverka relationen mellan anställda och ledning, samt undersöka hur 
dem kommunicerar med varandra och vad de har för inställning till sitt arbete.

Frågeställningarna  har  blivit  besvarade  under  resultatet  och  har  lyft  fram  deltagarnas 
upplevelse av det psykologiska kontraktet och dess inverkan på kommunikationen, samarbetet 
och relationerna på arbetsplatsen. De anställdas upplevelse av det psykologiska kontraktet är i 
stort sett negativ och detta på grund av att arbetsgivarna upplevs bryta mot kontraktet för lätt 
vilket  resulterar  i  att  deras  förväntningar,  inställning  till  arbetet  och  arbetstillfredställelse 
minskar. Organisationer bör vara mer försiktiga med vad de lovar och försöka nå de anställdas 
behov.  Arbetsgivare  bör  vara  tydliga  och  försöka  skriva  ner  saker  som  handlar  om 
överenskommelser och outtalade löften med anställda. De bör inte heller lova saker de inte 
kan  hålla.  De anställda  bör  i  sin  tur  sträva  efter  att  ha  en  rak  kommunikation  med  sina 
arbetsgivare, för att undvika missförstånd. 

Det psykologiska kontraktet finns, oavsett om vi är medvetna om dem eller inte. Man kan 
se det som toppen på det ömsesidiga tilliten som finns mellan anställda och arbetsgivare. Till 
skillnad från det skriftliga kontraktet är det psykologiska kontraktet i hög grad föränderligt 
och dynamiskt, kontraktet påverkas av allt som sker på arbetsplatsen. Idag har arbetslivet i 
hög grad indivualiserats, vilket gör att det är viktigt med en öppen diskussion på arbetsplatsen 
och inte låtsas att verkligheten ser ut på ett annat sätt än vad den gör. 

 
Referenser

Armstrong, G. S., & Griffin, M. L. (2004). Does the jobb matter? Comparing correlates of 
stress among treatment and correctional staf  in prisons  [Electronic version].  Journal of 
Criminal Justice, 32, 577-592.

Bal,  P.  M.,  De  Lange,  A.  H.,  Jansen,  P.  G.  W.,  &  Van  Der  Velde,  M.  E.  G.  (2007). 
Psychological contract  breach and job attitudes:  A meta/analysis  of age as a moderator 
[Electronic version]. Journal of Vocational Behavior, 72, 143-158.

Coyle-Shapiro, J. A-M., & Neuman , J. H. (2004). The psychological contract and individual 
differences: The role of exchange and creditor ideologies [Electronic version]. Journal of  
Vocational Behavior, 64,150-164.

Christensen, L. T., Cornelissen, J., & Morsing, M. (2007). Corporate communication and its 
receptions: a comment on Llewellyn and Harrison [Electronic version]. Journal of Human 
Relation, 60, 653-661 

Engquist,  A.  (1994).  Kommunikation  på  arbetsplatsen:  chefen,  medarbetaren,  gruppen. 
Stockholm: Raben Prisma. 

Isaksson,  K.,  &  Bellaagh,  K.  (2001).  Anställningskontrakt  och  psykologiska  kotrakt  – 
förändrade relationer på arbetsplatserna. Stockholm: Arbetslivsinstitutet.



16

Isaksson,  K.,  Flemström,  S.,  Guest,  D.,  Ljung,  A.,  & Nordh,  S.  (2006).  Seminarium:  det 
psykologiska  kontraktet,  framgångsrika  friska företag. Hämtad den 14 maj,  2008,  från 
http://www.ivawebb.se/3f/download/3f_psykologiska_kontrakt_20061206.pdf.

Jones,  D. (2007).  Humane prison  [Electronic  version].  Journal of  Psychiatric  and Mental  
Health Nursing, 14, 615/621.

Kvale, S. (1997). Den kvalitativa forskningsintervjun. Lund: Studentlitteratur.
Moxnes, P. (1984). Att lära och utvecklas i arbetsmiljön. Stockholm: Natur och kultur.
Nilsson,  T.  (2006).   Tillit  och  psykologiskt  kontrakt:  Inomorganisatoriska  relationer,  

kommunikation  och  bussförares  inställning  till  arbetet.  Karlstad:  Centrum  för 
tjänsteforskning, Karlstads universitet.

Saunders, M. N. K., & Thornhill, A. (2005). Forced employment contrackt change ande the 
psychological contract [Electronic version]. Emplyee Relations, 28, 449-467.

Schalk,  R.,  &  Roe,  R.  (2007).  Towards  a  dynamic  model  of  the  psychological  contract 
[Electronic version]. Journal for the Theory of Social Behavior, 37, 167-182.

Schein, E. (1988). Organizational Psychology. Engelwood Cliffs: Prentice-Hall
Sels, L., Janssens, M., & Van Den Brande, I. (2004). Assessing the nature of psychological 

contracts: A validation of six dimensions [Electronic version].  Journal of Organizational  
Behavior, 25, 461-488.

Sjölund, A. (1989). Gruppsykologi. Stockholm: Raben & Sjögren.
Sturges, J., Conway, N., Guest, D., & Liefooghe, A. (2005) [Electronic version]. Journal of 

Organizational Behavior, 26, 821-838.
Svedberg,  L.  (2000).  Gruppsykologi  –  Om grupper,  organisationer  och  ledarskap.  Lund: 

Studentlitteratur.
Svenska  akademiens  ordbok.  (2008)  Hämtad  14  maj,  2008,  från  http://g3.spraakdata.gu. 

se/saob/
Turnley,  W. H., Bolino, M. C., Lester, S. W., & Bloodgood, J. M. (2005). The impact of 

psychological contract fulfullmen on the performance of in-role organizational citizenship 
behaviors [Electronic version]. Journal of Management, 29, 187-206.

Vetenskapsrådet. (2002). Forskningsetiska principer inom humanistisk-samhällsvetenskaplig
forskning. Hämtat 8 maj, 2008, från http://www.vr.se.

Westlander, G. (1976). Vad betyder jobbet för dig? Stockholm: Wahlström & Widstrand.

http://www.vr.se/
http://g3.spraakdata/

