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Psykologiska kontrakt 

Faktorer som påverkar konsultens uppfattning av sina egna och 

uppdragsgivarens åtaganden   
Klara Eriksson och Maria Wahlberg 

 

Många företags användande av konsulter har under de senaste åren ökat och 

det finns luckor i forskningen kring denna yrkeskategori. Syftet med denna 

studie är att undersöka huruvida individuella och arbetsrelaterade faktorer 

hos konsulter påverkar uppfattning av fullföljande samt omfattning av 

psykologiska kontrakt i relation till en uppdragsgivare. Deltagarna var 172 

konsulter, från tre konsultföretag, som besvarade en enkät delvis hämtad 

från projektet PSYCONES. Resultatet visade att konsulternas individuella 

samt arbetsrelaterade faktorer påverkade det psykologiska kontraktet och att 

det som påverkade mest är grad av tillit gentemot uppdragsgivare, antal 

arbetade timmar i veckan samt ålder. Dock påverkade inga av faktorerna 

kopplade till konsultrollen uppfattning av fullföljande samt omfattning av 

psykologiska kontrakt. Denna studie bidrar med vetskap om att psyko-

logiska kontrakt skapas mellan konsult och uppdragsgivare, att tillit är en 

viktig komponent även i denna form av arbetsrelation samt en antydan att 

konsulters arbetssituation inte skiljer sig anmärkningsvärt från andra an-

ställningsformer. 

Keywords: psychological contracts, fulfillment, scope, consults, individual 

elements 

 

Inledning 

 

Många företag använder alternativa anställningar för att öka flexibiliteten och möjligheten att 

skapa snabba förändringar på arbetsplatsen. Trender pekar på att detta tillvägagångssätt 

kommer att öka. En typ av anställningsform som har ökat är anlitandet av konsulter. 

Flexibiliteten med konsulter ligger i möjligheten för dem att vara på arbetsplatser under en 

kort tid för att tillgodose ett specifikt behov, det vill säga ett uppdrag. Trots ökningen är 

forskning kring denna yrkeskategori bristande. Tidigare forskning har fokuserat på 

kategorierna permanent och tillfälligt anställda, vilket är skilt från vad som i denna studie 

menas med konsult. Så hur uppfattar konsulter sina flexibla uppdrag och vilka faktorer 

påverkar denna uppfattning? Faktorer i detta sammanhang innebär konsultens specifika 

situation med avseende på exempelvis utbildning, ålder och längd på uppdrag. Denna studie 

avser att med hjälp av konceptet psykologiska kontrakt besvara denna fråga.  

 

 

Definition, beståndsdelar och olika typer av psykologiska kontrakt 
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Begreppet psykologiska kontrakt introducerades under 60-talet av Argyris (1960) och har 

sedan dess utvecklats till att bli ett viktigt område inom arbetslivsforskning, framförallt under 

90-talet och framåt (Guest, 1998). Grundtanken i begreppet kommer från teori kring 

reciprocitet (Gouldner, 1960) och sociala utbyten (Blau, 1964) som handlar om balansen i 

utbytet mellan två parter. Reciprocitetsprincipen i sig själv handlar om människors behov av 

att ge tillbaka av samma värde som blivit dem givna (Lehr & Geher, 2006). Homans (1958) 

började diskussionen kring sociala beteenden som ett utbyte mellan två parter och detta 

vidareutvecklades sedan av Blau (1964) till Social Exchange Theory. Han beskrev det som 

“en individ som tillhandahåller givande tjänster till någon förpliktigar denna någon” [egen 

översättning] (p. 89). Med det menade han att människor generellt vill återgälda en tjänst.  

Det råder oenighet kring hur psykologiska kontrakt ska definieras. Tidiga definitioner 

berörde utbytet mellan två parter och interaktionen däremellan (e.g. Kotter, 1973; Schein, 

1978). Rousseau (1995) definierade istället psykologiska kontrakt som “individuella före-

ställningar, formade av organisationen, beträffande villkoren i ett utbytesavtal mellan 

individen och dess organisation” [egen översättning] (p. 9) och förklarar att det är arbets-

tagarens perspektiv som bör vara i fokus. Guest (1998) ansåg att denna definition gick för 

långt ifrån vad psykologiska kontrakt verkligen är, nämligen ett ömsesidigt avtal. Han 

hävdade att det psykologiska kontraktet ligger i relationen snarare än hos individen eller org-

anisationen och ville därför understryka vikten av att se på psykologiska kontrakt som en 

interaktion mellan en enskild individ och en annan part. Trots detta höll Rousseau (2001) fasta 

på att psykologiska kontrakt bör ses från en individs perspektiv. 

Rousseau (2001) beskrev att det psykologiska kontraktet bygger på subjektiva före-

ställningar kring ett utbyte och kan beskrivas som en individs mentala scheman. Hon för-

klarade att mentala scheman innehåller tidigare erfarenheter kring liknande situationer, vilka 

är mer eller mindre medvetna och komplexa. Dessa fungerar sedan likt en guide som hjälper 

individen att skapa mening och struktur i nya situationer. Hon beskrev att scheman justeras 

och anpassas med tiden och ger allt mer exakt information och tolkning av det psykologiska 

kontraktet. Uppfattningen av det psykologiska kontraktet kan därför, enligt henne, skilja sig 

beroende på hur länge en individ har arbetat i en organisation. Conway och Briner (2005) 

gjorde ett försök att reda ut vad det psykologiska kontraktet består av. De beskrev att tidigare 

forskning använde begrepp som förväntningar (e.g. Kotter, 1973), åtaganden och löften (e.g. 

Rousseau, 1989). Conway och Briner (2005) menade istället att det psykologiska kontraktet i 

grunden består av löften och först när det finns en föreställning om att dessa löften är givna 

går det att tala i termer om åtaganden och förväntningar. Uppfattningen av löften, och i för-

längningen även åtaganden och förväntningar, är beroende av tidigare erfarenheter och det 

mentala schemat hos en individ (Rousseau, 2001). 

Kraimer, Wayne, Liden och Sparrowe (2005) beskrev att psykologiska kontrakt delas in i 

två typer för att definiera vilka gemensamma åtaganden som gjorts samt tydliggöra karaktären 

på relationen mellan arbetsgivare och arbetstagare. Dessa benämns som transaktionella och 

relationella kontrakt. Transaktionella kontrakt kännetecknas av kortsiktiga utbyten inom 

specifika områden så som lön och prestation (Rousseau & McLean Parks, 1993). Det innebär 

tydliga ramar för vad som ska presteras och åtaganden som är relativt enkla att uppfylla men 

med lågt organisatoriskt engagemang, vilket gör det möjligt att exempelvis förflytta personal 

internt mellan avdelningar (Dabos och Rousseau, 2004). Relationella kontrakt definierade 
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Dabos och Rousseau (2004) som öppna samarbeten med mindre tydliga ramar för vad som 

ska presteras och där åtaganden omfattas av ömsesidig lojalitet och stabilitet. De såg dessa 

psykologiska kontrakt som långvariga relationer med högt känslomässigt engagemang samt 

starkt organisatoriskt engagemang.  

Ytterligare sätt att beskriva innehållet i psykologiska kontrakt gjordes av Rousseau och 

Wade-Benzoni (1994). De menade att prestationskrav, och hur väl de är specificerade inom 

organisationen, mäts mot tidsramen av en arbetsrelation och när dessa faktorer korreleras kan 

fyra utfall av olika psykologiska kontrakt skapas. Utöver transaktionella och relationella 

kontrakt vill de även inkludera balanserade kontrakt och övergångskontrakt. Övergångs-

kontrakt beskrivs som transaktionella kontrakt fast med relativt otydliga prestationskrav och 

balanserade kontrakt liknar relationella kontrakt men med tydligare och stabilare prestations-

krav (Rousseau & Wade-Benzoni 1994; Isaksson, 2001). Tidigare forskning har även 

fokuserat på stabilitet, omfattning, påtaglighet, fokus, tidsram samt partikularism som viktiga 

beståndsdelar i det psykologiska kontraktet och dessa ska beskriva variationen i olika 

tillfälliga anställningar (Rousseau & McLean Parks, 1993). Variationen handlar exempelvis 

om hur länge den anställda har varit på en specifik arbetsplats, hur många arbetsgivare veder-

börande har haft samt vilken grad av expertkunskap och kontroll den anställda besitter 

(McLean Parks, Kidder & Gallagher, 1998). Dessa dimensioner är viktiga att förstå i tal om 

likheter och skillnader mellan traditionella och tillfälliga anställningsformer (McLean Parks et 

al., 1998). Dock ansåg McLean Parks et al. (1998) att dessa dimensioner inte var tillräckliga 

för att förklara den komplexitet som finns kring tillfälliga anställningar och ville därför 

tillägga graden av frivilligt val och multipla arbetsgivare. Graden av frivilligt val beskrev av 

dem som den anställdes valfrihet och inverkan i ett arbetsförhållande och kontrollen över 

delarna i det psykologiska kontraktet. De argumenterade för att graden av frivilligt val skulle 

vara en relativt konstant komponent som alltid finns med i tal om psykologiska kontrakt och 

arbetsförhållanden. Begreppet multipla arbetsgivare behandlar det faktum att tillfälliga an-

ställningar ofta innebär att individen i fråga har flertalet chefer (McLean Parks et al., 1998). 

De menade även att anställningar som innebär multipla arbetsgivare ofta leder till att flera 

psykologiska kontrakt utvecklas, vilket ökar komplexiteten. Komplexiteten handlar bland 

annat om att de psykologiska kontrakten utvecklas separat, vilket innebär att konsulten kan ha 

ett psykologiskt kontrakt med sin konsultfirma och ett annat gentemot sin kund (Lapalme, 

Simard & Tremblay, 2011). 

 

 

Fullföljande av psykologiska kontrakt och hur det påverkar anställda 

 

Montes och Zweig (2009) beskrev att när det psykologiska kontraktet inte uppfylls så som det 

uppfattas av en anställd kommer vederbörande att känna sig kränkt och benämner detta som 

brott mot psykologiska kontrakt. Morrison och Robinson (1997) definierade brott mot 

psykologiska kontrakt som ”en individs uppfattning att organisationen har misslyckats med att 

möta ett eller flera åtaganden inom det psykologiska kontraktet” [egen översättning] (p. 230).  

Som nämnts tidigare i inledningen är begreppet psykologiska kontrakt nära kopplat till Social 

Exchange Theory. Båda dessa begrepp berör förväntningar och åtaganden i en utbytesrelation 

men något som åtskiljer dem är att psykologiska kontrakt även berör huruvida åtaganden har 
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fullföljts eller inte (Schalk, de Jong, Rigotti, Mohr, Peiró, & Caballer, 2010), det vill säga 

eventuella brott mot kontrakt. Effekterna av att psykologiska kontrakt bryts har visat sig vara 

exempelvis hög grad av frånvaro eller minskad prestation i arbetet (Johnson & O’Leary-

Kelly, 2003). Deery, Iverson och Walsh (2006) beskrev att anställda anpassar sitt bidrag till 

en organisation i förhållande till erhållna belöningar. Deras studie visar att om den anställda 

uppfattar belöningarna som orättvisa i jämförelse med arbetsbördan kommer vederbörande att 

bidra med likvärdig insats. Tidigare studier visar att detta även kan medföra att den anställda 

minskar sitt känslomässiga engagemang gentemot organisationen (Meyer, Allen & Smith, 

1993). Det finns även resultat som visar att brott mot psykologiska kontrakt kan orsaka bitter-

het och medföra att anställda känner sig svikna, vilket i sin tur kan ha negativ effekt på tillit 

och samarbete gentemot organisationen (Deery et al., 2006).  

Montes och Zweig (2009) gjorde en studie kring löften i psykologiska kontrakt. I denna 

studie medverkade 951 deltagare indelade i två grupper. En grupp bestående av deltagare med 

uttalade löften från organisationen samt en med deltagare utan. Resultatet visade en marginell 

skillnad mellan dessa grupper i hur brott mot psykologiska kontrakt uppfattas. Deltagarna 

reagerade liknande på utkomsten av ett psykologiskt kontrakt oavsett om de ursprungligen 

hade blivit lovade denna utkomst eller inte. Däremot fanns det resultat som visade att grad av 

erhållna belöningar korrelerade med uppfattning av brott mot psykologiska kontrakt, ju högre 

grad av erhållna belöningar desto lägre grad av uppfattade brott mot det psykologiska kon-

traktet.  

Forskning kring vad som gör att psykologiska kontraktsbrott uppstår är inte lika 

omfattande som forskning kring konsekvenserna av brotten, dock ger Robinson och 

Morrisons (2000) studie några förklaringar. Deras undersökning visade att brott mot psyko-

logiska kontrakt var mer troliga när resultatet i en organisation försämrades och när anställdas 

prestation var låg. Vidare visade det sig att brott mot kontrakt var mer troliga om den an-

ställda hade tidigare erfarenheter av kontraktsbrott eller hade möjlighet att välja företag vid 

anställning. Resultatet visade att det var mindre troligt med kontraktsbrott om den anställda 

genomgått någon form av formell/social introduktion på företaget samt haft en dialog med 

representanter från företaget innan anställning.  

 

Tillit. Mayer, Davis och Shoorman (1995) definierade tillit generellt som en vilja att vara 

sårbar för att möjliggöra ett samarbete med en annan part, oberoende av förmågan att kon-

trollera den andra parten. De påpekade att denna definition är lämplig i relationer där den 

andra parten är identifierbar och har för avsikt att skapa en relation. Vidare förklarade de att 

tillit även handlar om en vilja att ta risker för samarbetets skull och att det är något som ut-

vecklas över tid. I sammanhanget psykologiska kontrakt definierade Robinson (1996) tillit 

som “en individs förväntningar, antaganden eller föreställningar om sannolikheten att någon 

annans framtida handlingar kommer att vara fördelaktiga, gynnsamma eller åtminstone icke 

skadliga för individens intressen” [egen översättning] (p. 576). 

Psykologiska kontrakt kan, som nämnts tidigare, ha en påverkan på vilken grad av tillit en 

individ känner gentemot en organisation (Deery et al., 2006). När en anställd upplever att 

organisationen bryter mot det psykologiska kontraktet kan det påverka graden av tillit i 

relationen eftersom vederbörande tenderar att känna sig orättvist behandlad (Deery et al., 

2006; Robinson, 1996). Dock menade Robinson (1996) att tillit även kan påverka psyko-
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logiska kontrakt. Hon förklarade att tillit spelar en avgörande roll när en individ upplever brott 

mot sitt psykologiska kontrakt och att graden av tillit till organisationen kan påverka 

individens uppfattning samt tolkning av och reaktion gentemot själva brottet. Hon uttrycker 

det som att tillit förklarar sambandet mellan psykologiska kontraktsbrott samt hur en anställd 

reagerar på dessa brott. Isaksson (2001) menade att ju högre grad av tillit en anställd känner 

gentemot sin organisation, desto svårare blir följderna av att organisationen bryter mot det 

psykologiska kontraktet.  

Guest (2004b) beskrev att tillit är nära sammankopplat med psykologiska kontrakt med 

avseende på anställningsförhållanden. Isaksson (2001) i sin tur påpekade att det inte är helt 

självklart att särskilja begreppen eftersom de båda innefattar förväntningar hos en individ. 

Vidare beskrev hon att tillit påverkar hur en individ uppfattar en annan individs handlande 

och på så vis även det psykologiska kontraktet. Forskning visar att relationella kontrakt är den 

typ av kontrakt som ofta förknippas med tillit till en organisation (Kraimer et al. 2005; 

Montes & Irving, 2008). 

 

 

Definition av tillfälliga anställningar 

 

Vad som egentligen skiljer sig mellan en traditionell heltidsanställning och en tillfälligt 

anställd varierar till stor grad. En tillfällig anställning kan kort definieras som “alla an-

ställningsformer som skiljer sig från en heltidsanställning, permanent eller anställning baserad 

på lön” [egen översättning] (Polivka & Nordone, 1989, p. 10). Denna definition ifrågasattes 

dock senare av författarna själva eftersom den inte fångar upp den bredd av tillfälliga an-

ställningar som finns. De ansåg att tillfälligt anställda kan känna lika hög tillhörighet 

gentemot sin arbetsplats som en permanent anställd och att de dessutom kan ha en heltids-

anställning även om det inte är på det företag de är uthyrda på. Författarna menade att åter-

kommande hos alla med en tillfällig anställning är en lägre grad av anställningstrygghet 

eftersom de ofta anställs för att täcka ett behov utan att veta säkert när denna period definitivt 

är slut. För att ta hänsyn till detta vidareutvecklade Polivka och Nardone (1989) sin definition 

till följande: "Den tillfälliga anställningsformen består av en arbetstagare som varken har ett 

implicit eller explicit kontrakt för långsiktig anställning eller ett där minimal arbetstid kan 

variera på ett osystematiskt sätt" [egen översättning] (Polivka & Nordone, 1989, p. 11).  

För att fånga upp bredden och variationen av tillfälligt anställda redovisade McLean Parks 

et al. (1998) fyra olika kategorier av alternativa anställningar och hur de skiljer sig gentemot 

en traditionell anställning. Den första kategorin består av flytande och nätverkande 

anställningar som karaktäriseras av att deras arbete inte alltid utförs på en och samma arbets-

plats, där de antingen förflyttas inom företaget eller arbetar hemifrån. Den andra kategorin 

består av timanställda och säsongsanställda som innebär anställningar som under en kortare 

period ska täcka upp arbetsschemat. Tredje kategorin består av leasade personer och skiljer 

sig från ovanstående anställningar då de är anställda hos andra företag än det där de utför sina 

åtaganden. Dessa är ofta provisoriskt anställda och introduceras för kundföretaget genom ett 

bemanningsföretag. Den sista kategorin består av entreprenad/ uthyrd personal, fristående 

konsulter och självständiga entreprenörer som ofta anställs för att tillgodose ett behov av en 

särskild kompetens, med kort varsel. Anställningsformer av den sista kategorin utmärks av att 
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de anställda inte direkt kontrolleras av det företag de för tillfället är uthyrda till och kan 

utifrån kundens/ klientens perspektiv tolkas som tillfälligt anställd fast från dess konsult-

företag anses ha en trygg anställning (McLean Parks et al., 1998). 

Under de senaste årtiondena har det vuxit fram allt fler organisationer som valt att använda 

sig av flexibla anställningskontrakt (e.g. Guest, 2004a; Kalleberg, 2001). Kalleberg (2001) 

menade att flexibilitet kan stå för en rad olika ting, men i sammanhanget flexibla kontrakt 

handlar det om två olika strategier: att anställda snabbt ska kunna anpassa sig efter för-

ändringar som sker på arbetsplatser, så som ändrade arbetsuppgifter, och att arbetsgivaren 

snabbt ska kunna reducera personalkostnader. Ökningen i användandet av flexibla kontrakt 

har resulterat i att individer som innehar denna typ av anställningskontrakt känner en större 

brist på kontroll och en osäkerhet i sin anställning (Beard & Edwards, 1995), samtidigt som 

andra studier visar på att flexibla kontrakt eftersöks av individer som ser flexibiliteten och den 

ökade friheten som fördelaktigt och lättare att anpassa efter sin livsstil (Tremlett & Collins, 

1999). Utifrån en granskning gjord av Guest (2004a) kunde egenskaper och konsekvenser av 

flexibla kontrakt förklaras utifrån beståndsdelar i det psykologiska kontraktet. Detta eftersom 

det psykologiska kontraktet fångar de individuella faktorer och skillnader som medfört att 

dessa flexibla kontrakt utvecklats, dock även eftersom flexibla kontrakt och anställnings-

kontrakt i största allmänhet har ett antal direkta paralleller med varandra (Guest, 2004a).  

I tal om jämförelser mellan de olika anställningstyperna presenterade Isaksson, Peiró, 

Bernhard-Oettel, Caballer, Gracia och Ramos (2010) belägg för att det psykologiska kon-

traktet ej distinkt bör skiljas beroende på anställningstyp, utan bör ses och beskrivas utifrån 

olika nivåer. Med detta menade de att utifrån innehållet i det psykologiska kontraktet ses det 

transaktionella kontraktet som en grundläggande del av alla kontrakt, oberoende av an-

ställningsform, som sedan med tiden bygger på elementen som det relationella kontraktet 

innehåller (Isaksson et al., 2010; Rousseau, 1995). Det bör dock nämnas att det finns tidigare 

studier som funnit resultat som visar på fler skillnader mellan de två olika anställningstyperna. 

Bland annat visade Cuyper och De Witte (2007) att upplevd grad av arbetstrivsel och 

organisatoriskt engagemang är beroende av anställningstyp.  

 

 

Definition av konsultrollen 

 

Rollen som konsult kan liknas vid definitionen av en tillfällig anställning. Exempelvis kan 

såväl tillfälligt anställda som konsulter uppleva lägre grad av kontroll och predicerbarhet i sitt 

dagliga arbete och högre grad av osäkerhet vid snabba förändringar eller otydliget kring 

rättigheter (Beard & Edwards, 1995). Men en viktig faktor som särskiljer konsulter från andra 

anställningsformer är det som McLean Parks et al.(1998) benämner som multipla arbets-

givare. De förklarade att denna typ av relation förekommer när en anställds handling uppfyller 

skyldigheter både gentemot uppdragsgivare och arbetsgivare, där båda parterna är fullt med-

vetna av varandra. Detta benämndes av dem som ett triangulärt arbetsförhållande och en 

konsult är en individ som befinner sig i en sådan relation. Ett triangulärt arbetsförhållande får 

en positiv effekt på grad av engagemang, där hög grad av engagemang för konsultföretaget 

även ger hög grad av engagemang för kundföretaget (McLean Parks et al., 1998). Med detta 

menade McLean Parks et al. (1998) att konsulter som ingår i ett triangulärt arbetsförhållande 
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skulle kunna känna ett större engagemang och en högre arbetstillfredställelse än traditionellt 

anställda. Detta gäller framförallt om det finns tydliga överenskommelser av normer, värden 

och förväntningar (McLean Parks et al., 1998). Liden, Wayne, Kraimer och Sparrowe (2003) 

beskrev i sin studie kring sociala utbyten att konsulter bildar separata sociala utbyten med sina 

respektive arbetsgivare där engagemanget mellan parterna varierar. I sådana relationer kan 

tillit skapa en grund för hur mycket den anställda känner engagemang gentemot sina chefer 

och kan därför ses som ett måste för att alla parterna ska investera i den triangulära relationen 

(Blau, 1964; Lapalme, Simard & Tremblay, 2011). Andra studier visar att individer som 

arbetar i triangulära arbetsförhållanden kan känna ett större engagemang mot kundföretaget 

eftersom de möts på en mer vardaglig basis (Lapalme et al., 2011; Connelly & Gallagher, 

2004). Rousseau och McLean Parks (1993) visade att triangulära arbetsförhållanden ökar 

risken för osämja gällande innehållet i det psykologiska kontraktet, vilket resulterar i mer tve-

tydiga kontrakt. Exempelvis kan de löften och skyldigheter som finns gentemot den anställda 

skilja sig mellan vardera chef (konsult- och kundchef), vilket ger ett splittrat psykologiskt 

kontrakt (McLean Parks et al., 1998; Rousseau & McLean Parks, 1993). En svensk studie på 

konsulter och deras upplevelse kring delaktighet hos kund visade att konsulters känsla av 

delaktighet framförallt berodde på graden av tydlighet i prestationskrav, grad av social ink-

ludering på kundföretaget samt längden på uppdraget. Längre uppdrag resulterade i större 

delaktighet och engagemang hos kunden (Olofdotter & Augustsson, 2008).  

Uthyrda konsulter riskerar att hamna i situationer med otydliga referensramar gällande 

vem av parterna i det triangulära arbetsförhållandet som bär det egentliga ansvaret i eventuella 

dispyter (exempelvis diskriminering) (Wears & Fischer, 2012). I en studie av Wears och 

Fischer (2012) studerades de amerikanska lagarna för vem som egentligen ska bära det 

huvudsakliga ansvaret för konsulten. Resultaten visade att kunden står som ensam ansvarig 

för det som sker på arbetsplatsen. Detta trots att det är konsultfirman som bär det egentliga 

ansvaret i den uthyrdas anställningskontrakt. Rekommendationen från denna studie var att 

båda chefsparterna i det triangulära arbetsförhållandet ska utbildas för att bättre hantera det 

ansvaret över de uthyrda konsulterna. Utbildningen rekommenderades att behandla frågor 

kring kontroll och att bilda närmare samarbeten mellan parterna i det triangulära förhållandet. 

Detta genom att exempelvis placera en representant från konsultföretaget hos kunden som ett 

övervakande stöd till de uthyrda konsulterna, för att bättre förhålla sig till att konsultföretaget 

bär det huvudsakliga ansvaret för konsulten. (Wears & Fischer, 2012) 

 

 

Individuella och arbetsrelaterande faktorer  

 

I studerandet av konsulters psykologiska kontrakt är deras individuella samt arbetsrelaterade 

faktorer en viktig aspekt att uppmärksamma. Det finns en mängd olika faktorer att betrakta, 

varav en är längd på konsultens uppdrag. Som nämnts tidigare, i inledningen, delas psyko-

logiska kontrakt upp i typerna transaktionella och relationella kontrakt. En av skillnaderna 

mellan dessa två är att transaktionella kontrakt innebär mer kortsiktiga utbyten jämfört med 

relationella kontrakt som kännetecknas av långvariga relationer (Rousseau & McLean Parks, 

1993). Forskning visar att arbetsformen tillfälligt anställda ofta har mer transaktionella 

kontrakt än relationella, till skillnad från permanent anställda som ofta har arbetat längre i 
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samma organisation och därför utvecklar mer relationella kontrakt (Isaksson et al., 2010). 

Eftersom konsulter kan ha både korta och långa uppdrag (Mauno, De Cuyper, Kinnunen & De 

Witte, 2012) skulle detta innebära att en konsult skulle kunna utveckla tydligare relationella 

drag i sitt psykologiska kontrakt ju längre uppdraget sträcker sig, till skillnad från tillfälligt 

anställda. Längre uppdrag skulle i och med detta öka konsultens engagemang och delaktighet 

gentemot kunden, vilket Olofdotter och Augustsson (2008) visade i sin studie. McLean Parks 

et al. (1998) menade att tillfälligt anställda med uppdrag som sträcker sig över en kort period 

borde uppleva färre kontraktsbrott eftersom deras kontrakt ofta är av transaktionell karaktär. 

Tydligare relationella drag i psykologiska kontrakt kan även kopplas till grad av tillit som 

konsulten känner gentemot kunden (Kraimer et al. 2005; Montes & Irving, 2008). Även 

Rousseau (2001) förklarade att det psykologiska kontraktet kan skilja sig med avseende på 

hur länge en individ arbetat i samma organisation och Isaksson (2001) beskrev att en individ 

med kortare anställning har mer avgränsade psykologiska kontrakt än en individ som varit 

längre i organisationen. I fråga om transaktionella och relationella kontrakt bör även 

skillnader i påtaglighet nämnas eftersom detta kan påverka antalet upplevda kontraktsbrott 

(McLean Parks et al., 1998), vilket nämndes tidigare. 

En annan faktor att ha i åtanke är erfarenhet som konsult. Robinsson och Rousseau (1994) 

visade i sin studie att implicita löften uppkommer från tidigare erfarenheter och mer er-

farenhet borde alltså innebära fler implicita löften, vilket i sin tur skulle kunna leda till fler 

missförstånd i det psykologiska kontraktet. Montes och Zweig (2009) studie kring explicita 

och implicita löften visade dock inte någon signifikant skillnad mellan de båda. Däremot 

visade deras resultat att erfarenhet påverkar hur troligt det är att en individ kommer att upp-

fatta brott mot det psykologiska kontraktet. I en svensk studie där komplexiteten kring 

triangulära arbetsförhållanden uppmärksammades hittades belägg för att erfarenhet och ålder, 

samt hur dessa variabler inverkar på utveckling av mentala scheman, skapar olika psyko-

logiska kontrakt hos konsulter (Svensson & Wolvén, 2009). Utifrån teorin om mentala 

scheman (Rousseau, 2001) skulle en konsult med relativt begränsad erfarenhet inom ett visst 

område (en så kallas novis) ha mindre utvecklat mentalt schema, till skillnad från konsulter 

med längre erfarenhet inom en specifik organisation alternativt lång arbetslivserfarenhet (en 

så kallad expert). Studien av Svensson och Wolvén (2009) gav ett visst stöd för att experter 

och noviser uppfattas ha olika psykologiska kontrakt, vilket bland annat går i linje med 

Rousseaus (2001) idé om att det psykologiska kontraktet har sin kritiska tid i början av en 

anställning. Svensson och Wolvén (2009) kunde visa att en person som är i början av en an-

ställning, och därmed har mindre erfarenhet, absorberar information till det mentala schemat 

som är mer eller mindre exakt. En person med mer erfarenhet har ett bättre utvecklat mentalt 

schema och kan lättare anamma mer exakt information, vilket skulle ge ett annorlunda 

psykologiska kontrakt i jämförelse med en person som är nyanställd. (Svensson & Wolvén, 

2009) 

För att sammanfatta har faktorerna erfarenhet och ålder hos konsulter studerats sedan 

tidigare. Längd på anställning och tillit har studerats, dock inte med avseende på konsulter. 

Denna studie kompletterar därför forskningen kring konsulter med längd på uppdrag och tillit 

samt faktorerna utbildningsnivå, om uppdraget är kopplat till utbildningen, antal arbetade 

timmar i veckan och kön.  
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Syfte 

 

Syftet med denna studie var att undersöka konsulters psykologiska kontrakt med avseende på 

individuella och arbetsrelaterade faktorer. Två delar av det psykologiska kontraktet 

studerades: storleken på det psykologiska kontraktet (omfattning) och till vilken grad kon-

sulten uppfattar det psykologiska kontraktet som uppfyllt eller inte (fullföljande).  Både upp-

dragsgivarens samt konsultens åtaganden undersöktes. De individuella och arbetsrelaterande 

faktorer som studerades var längden på konsultens uppdrag, om konsultens utbildning var 

kopplad till uppdraget, antal år av utbildning konsulten genomfört, antal arbetade timmar i 

veckan samt graden av tillit som konsulten kände gentemot sin uppdragsgivare. Även 

faktorerna kön och ålder studerades. Eftersom syftet var att undersöka kategorin konsulter 

kommer denna studie endast fokusera på arbetstagarens perspektiv av psykologiska kontrakt 

och därmed bortse från arbetsgivaren. Därför kommer Rousseaus (1995) definition att 

användas, det vill säga att psykologiska kontrakt är “individuella föreställningar, formade av 

organisationen, beträffande villkoren i ett utbytesavtal mellan individen och dess organisa-

tion” [egen översättning] (p. 9). 

Studiens syfte går att formulera i en huvudfråga och åtta underfrågor: 

 Kan individuella och arbetsrelaterade faktorer hos konsulter påverka omfattningen av 

psykologiska kontrakt samt huruvida det uppfattas som fullföljt eller ej? 

o Finns det skillnader i omfattning av psykologiskt kontrakt samt huruvida det 

uppfattas som fullföljt eller ej beroende på a) längden på konsultens uppdrag? 

b) om konsultens utbildning är kopplad till nuvarande uppdrag? c) antal år av 

utbildning som konsulten genomfört? d) antal arbetade timmar i veckan? e) 

erfarenhet som konsult? f) kön? g) ålder? 

o Kan uppfattningen av det psykologiska kontraktets fullföljande samt om-

fattningen av det psykologiska kontraktet bero på graden av tillit den anställda 

känner gentemot sin uppdragsgivare? 

 

 

Metod 

 

 

Deltagare 

 

Deltagarna i denna studie valdes utifrån ett strategiskt urval. Den webbaserade enkäten 

skickades ut till ca 800 konsulter från tre svenska konsultfirmor och totalt medverkade 186 

konsulter. Ett generellt bortfall på ca 614 konsulter (76.4%) och ett partiellt bortfall på 14 

konsulter (7.5%) förekom. Av detta kvarstod 172 deltagare. Av dessa var 24 (14.0%) kvinnor 

och 146 (84.9%) män, med ett internt bortfall på två. Deltagarna var mellan åldrarna 22-64 år 

och medelåldern är 37.7 år med en standardavvikelse på 11.24. Två av konsultfirmorna var 

belägna i Mellansverige och den tredje fanns på fler platser i Sverige. Ingen ersättning utgick 

för deltagandet. 
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Material 

 

För att kunna mäta faktorer kopplade till konsulters uppfattning och omfattning av psyko-

logiska kontrakt togs en enkät fram. Den inleddes med 11 bakgrundsfrågor som berörde 

konsulternas individuella samt arbetsrelaterade faktorer. Det som frågades efter var a) ålder, 

b) kön, c) utbildningsnivå, d) antal fullföljda år av eventuell högskole- eller universitets-

utbildning, e) inom vilket ämne studierna i eventuell utbildning gjordes, f) vilket konsult-

företag, g) antal år som konsult, h) om nuvarande uppdrag är kopplat till utbildning, i) tidsram 

för uppdraget, j) tid hittills tillbringad på uppdraget samt k) antal timmar i veckan uppdraget 

innebär.  

Enkäten bestod till största del av frågor hämtade från ett mätinstrument som användes i ett 

projekt vid namn PSYCONES (Guest, Isaksson & De Witte, 2010). Det är en enkät med 

utvecklade och testade frågor som mäter psykologiska kontrakt hos arbetstagare och 

arbetsgivare. Till denna studies enkät valdes den del som mäter arbetstagarens perspektiv 

eftersom syftet var att jämföra psykologiska kontrakt med avseende på individuella och 

arbetsrelaterande faktorer hos arbetstagare i kategorin konsulter. De frågor som användes var 

hämtade från en svensk översättning av samma enkät (Kerstin Isaksson, professor i 

arbetslivspsykologi vid Mälardalens högskola, personlig kommunikation, 2 april 2013), något 

omformulerade för att mäta det psykologiska kontraktet hos konsulter. Den var uppdelad i två 

delar som mäter konsultens uppfattning av uppdragsgivarens respektive sina egna skyldig-

heter och bestod av 28 frågor. Frågorna besvarades på en sexgradig skala där 0 är Nej, 1 är Ja, 

men löften har inte alls hållit, 2 är Ja, men löftet har bara hållits i liten utsträckning, 3 är Ja, 

löftet har hållits ungefär till hälften, 4 är Ja, och löftet har hållits i stor utsträckning och 5 är 

Ja, och löftet har hållits helt. Exempel på frågor för uppdragsgivarens skyldigheter var “Har 

din uppdragsgivare lovat eller åtagit sig att ge dig möjlighet att utvecklas i arbetet?” samt 

“Har din uppdragsgivare lovat eller åtagit sig att se till att du har ett intressant arbete?”. 

Exempel på frågor för konsultens skyldigheter var “Har du lovat eller åtagit dig att vara en 

bra medlem i arbetsgruppen?” samt “Har du lovat eller åtagit dig att respektera 

organisationens regler?”. Dessa frågor formades sedan om till fyra index. Ett för 

uppdragsgivarens och ett för konsultens fullföljande av psykologiska kontrakt (i vilken 

utsträckning löften har hållits) samt ett för omfattningen av det psykologiska kontraktet (antal 

ja och nej) med av-seende på uppdragsgivarens skyldigheter och ett med avseende på 

konsultens skyldigheter. Varje index räknades ut genom att frågorna till varje specifikt index 

adderades och därefter dividerades med antalet frågor, ett så kallat medelvärdesindex. Någon 

Cronbach’s alpha beräknades inte eftersom någon intern konsistens i frågorna inte 

förväntades. Detta på grund av att frågorna berörde olika delar av psykologiska kontrakt, så 

kallade dikotoma variabler.  

Utöver de frågor som hämtades från enkäten som användes vid projektet PSYCONES 

skapades även påståenden som berör konsulternas uppfattning av sina egna och uppdrags-

givarens åtaganden som helhet. De sex påståendena besvarades på en femgradig skala från 1 

(Instämmer inte) till 5 (Instämmer). Exempel på frågor för uppdragsgivarens åtaganden är 

“Jag är nöjd med min uppdragsgivares åtaganden som helhet” och “Jag tycker att min 
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uppdragsgivare håller sina löften”. Exempel på frågor för konsultens åtaganden är “Jag är 

nöjd med mina egna åtaganden som helhet” och “Jag tycker att jag håller mina löften 

gentemot min uppdragsgivare”. Även dessa påståenden formades till medelvärdesindex, ett 

för konsultens helhetsuppfattning av uppdragsgivarens åtaganden och ett för konsultens egna 

åtaganden. Därefter beräknades den interna konsistensen och det första indexet fick ett 

alphavärde på 0.68 och det andra 0.28. På grund av det låga alphavärdet för det sistnämnda 

indexet togs dessa påståenden bort ur resultatet. 

Sist i enkäten användes tre frågor för att mäta i vilken utsträckning som konsulten känner 

tillit till sin uppdragsgivare. Dessa frågor formulerades ursprungligen av Guest och Conway 

men är hämtade från enkäten som användes vid projektet PSYCONES. Frågorna utgjorde 

sedan ett medelvärdesindex som fick ett alphavärde på 0.79 och besvarades på en femgradig 

skala mellan 1 (Inte alls) och 5 (Helt och hållet). Två exempel på frågor är “I vilken ut-

sträckning litar du på att högsta ledning ska bevaka de anställdas intressen?” och “I vilken 

utsträckning litar du på att din närmaste arbetsledare ska bevaka dina intressen?”.  

I enkäten fanns frågan “Hur många timmar i veckan arbetar du på ditt nuvarande 

uppdrag?” och där valde sju av deltagarna att svara inom intervall. För att inte förlora dessa 

som bortfall och därmed gå miste om deras övriga svar korrigerades detta genom att ett 

medelvärde beräknades inom intervallen. Ingen ersättning utgick för deltagande. 

 

Procedur 

 

Företagen i studien kontaktades via telefon och mail med en förfrågan om deltagande i en 

webbaserad enkätundersökning riktad mot konsulter. Enkäten utformades med hjälp av 

Google Docs Formulär och var webbaserad. Erbjudande om att genomföra enkäten i pappers-

format lämnades även. En förklaring kring syfte och enkätens utformning skickades ut till 

ansvariga inom HR eller chefer på företaget och efter godkännande från företaget vidare-

befordrades webbenkäten till konsulternas interna mailadress. Kriterierna för att medverka i 

undersökningen var att de skulle vara anställda som konsulter.  

Information kring de etiska riktlinjerna meddelades dels vid förfrågan om deltagande och 

dels i missivbrevet, där det meddelades att deltagandet var anonymt, att materialet enbart 

skulle användas i forskningssyfte och att det var frivilligt att delta (Vetenskapsrådet, 2002). 

Deltagarna erbjöds även att få ta del av resultatet. Anonymitet kunde garanteras då all kontakt 

skedde med ledning eller HR-avdelning på företagen, som själva inte medverkade i studien, 

och de i sin tur vidarebefordrade enkäten till konsulterna. Svaren från deltagarna registrerades 

tillbaka till studiens författare utan att utge information om vem som hade svarat. På så vis 

kunde konsulterna förbli anonyma för studiens författare. För att minimera risken för att 

systematiska felkällor skulle uppstå (exempelvis enbart svara “instämmer helt” på samtliga 

frågor) användes bakvända frågor som motverkade detta. Enkäten avslutades efter en månad.  

 

 

Resultat 
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För att besvara frågeställningarna i denna studie genomfördes två envägs och två tvåvägs 

ANOVOR för oberoende mätningar samt fem hierarkiska regressionsanalyser. I tabell 1 

redovisas medelvärde, standardavvikelse, antal och procent för de oberoende variabler som 

används i analyserna. Innan samtliga analyser genomfördes en Pearsons korrelationsanalys för 

att se mellan vilka variabler det fanns samband. Denna analys visade att faktorerna erfarenhet 

som konsult och längd på nuvarande uppdrag ej korrelerade med några av beroende 

variablerna. Dock var variabeln längd på uppdrag och beroende variabeln omfattning av 

psykologiska kontrakt med avseende på uppdragsgivarens skyldigheter nära korrelation (-

.125) och inkluderades därför i vidare analyser. Modellen för omfattning av psykologiska 

kontrakt med avseende på konsultens skyldigheter var ej signifikant och redovisades därför 

inte i resultatet. I tabell 2 redovisas en korrelationsmatris med samtliga variablerna som 

användes i analyserna. Där återfinns även medelvärden samt standardavvikelser för dessa 

variabler. 

 

Tabell 1 

Deskriptiv statistik  

Oberoende variabler M Sd N % 

Ålder 37.70 11.24 171 99.4 

Antal arbetade h/v 37.99 7.68 170 98.8 

Erf. som konsult (månader) 73.3 80.3 171 99.4 

Kön     

Man - - 146 84.9 

Kvinna - - 24 14 

Längd på uppdrag     

Tillsvidare - - 64 37.2 

Tidsbestämt - - 108 62.8 

Utb. kopplad till uppdrag     

Ja  - - 132 76.7 

Nej - - 39 22.7 

Utb.nivå     

Kort (3 år högskoleutb. el. kortare) - - 76 44.2 

Lång (4 år högskoleutb. el. längre) - - 96 55.8 

Not. M och sd redovisas ej för de fyra sista variablerna eftersom de är kategorivariabler. 

 

 

Uppdragsgivarens fullföljande av psykologiska kontrakt 

 

En tvåvägs ANOVA för oberoende mätningar genomfördes på den beroende variabeln 

uppdragsgivarens fullföljande av psykologiska kontrakt med de oberoende variablerna ålder 

och utbildningsnivå. Denna visar att huvudeffekten av variabeln ålder är signifikant  
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(F3,160 = 3.191, p =.025, η
2 

= .087). Det vill säga att konsultens ålder påverkar vederbörandes 

uppfattning av uppdragsgivarens fullföljande av psykologiska kontrakt. Det finns en antydan 

till att även utbildningsnivå har en påverkan på detta och att det finns ett samband mellan 

ålder och utbildningsnivå, dock är dessa ej signifikanta. Gruppmedelvärdena visar att det 

finns en signifikant skillnad mellan konsulter i ålderskategorin 20-30 och 41-50 med avseende 

på hur uppdragsgivarens fullföljande av psykologiska kontrakt uppfattas. Det finns även en 

signifikant skillnad mellan ålderskategorierna 20-30 och 51-70. En envägs ANOVA för 

oberoende mätningar visar att variabeln kön inte är signifikant, det vill säga att konsultens 

uppfattning av uppdragsgivarens fullföljande av psykologiska kontrakt inte är beroende av 

kön. Här förekom ett internt bortfall på fem deltagare. För att identifiera vilka variabler som 

har störst inverkan på hur konsulten uppfattar uppdragsgivarens fullföljande av psykologiska 

kontrakt gjordes en hierarkisk regressionsanalys. I tabell 3 visas en sammanställning av 

resultatet från denna regression. Här förekom ett internt bortfall på 10 deltagare. Modellen för 

uppdragsgivarens fullföljande av psykologiska kontrakt är signifikant (F5,156 = 14.353, p 

<.001) vilket kan förklara totalt 31.5 % av variationen. I steg ett introducerades variabeln 

ålder. Steget kan förklara 4.8 % av variationen och är signifikant (F1,160 = 8.019, p =.005). I 

steg två introducerades variablerna om utbildning är kopplad till uppdrag (nej = 0, ja = 1), 

uppdragets längd och antal arbetade timmar i veckan. Detta steg kan förklara 7.4 % av 

variationen och är signifikant (F4,157 = 4.423, p =.005). I sista steget introducerades variabeln 

tillit. Detta steg kan förklara 19.3 % av variationen och är signifikant (F5,156 = 43.991, p 

<.001). Resultatet visar att ju äldre konsulten är desto sämre uppfattar vederbörande att upp-

dragsgivarens fullföljande av det psykologiska kontraktet är. Det visar även att antalet 

arbetade timmar i veckan har en positiv inverkan på detsamma, det vill säga att ju mer kon-

sulten arbetar åt uppdragsgivaren desto bättre uppfattning har vederbörande. Dessutom visar 

resultatet att ju högre tillit konsulten har till sin uppdragsgivare desto bättre är uppfattningen 

av fullföljandet av det psykologiska kontraktet. 

  

Tabell 3 

Hierarkisk regression för uppdragsgivarens fullföljande av psykologiska kontrakt 

 Uppdragsgivarens fullföljande av PK 

 Steg 1 Steg 2 Steg 3 

Variabel β β β 

Ålder -.218** -.159* -.199** 

Längd på uppdrag  -.070 -.085 

Uppdrag kopplat till utb.  .157* .111 

h/veckan  .196* .150* 

Grad av tillit   .446** 

R
2
 .048 .122 .315 

F 8.019** 5.450** 14.353** 

∆R
2
  .074 .193 

∆F  4.423** 43.991** 

* p < .05, ** p < .01 
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Konsultens fullföljande av psykologiska kontrakt 

 

En tvåvägs ANOVA för oberoende mätningar genomfördes på den beroende variabeln  

konsultens fullföljande av psykologiska kontrakt med de oberoende variablerna ålder och 

utbildningsnivå. Resultatet visar att varken huvudeffekterna ålder och utbildningsnivå eller 

interaktionen mellan de båda är signifikanta. En envägs ANOVA för oberoende mätningar 

visar att variabeln kön inte är signifikant, med ett internt bortfall på 17 deltagare. 

Modellen för en hierarkisk regressionsanalys för konsultens fullföljande av psykologiska 

kontrakt är signifikant (F5,144 = 4.788, p <.001) vilket kan förklara 14.3 % av den totala 

variationen. En sammanfattning av modellen visas i tabell 4. I steg ett introducerades 

variabeln ålder, men det är ej signifikant. I steg två introducerades variablerna om utbildning 

är kopplad till uppdrag, uppdragets längd och antal arbetade timmar i veckan. Steget kan 

förklara 6.5 % av variationen och är signifikant (F4,145 = 3.356, p =.021). I sista steget 

introducerades variabeln tillit och det kan förklara 7.5 % av variationen och är signifikant 

(F5,144 = 12.619, p <.001). I denna analys förekom ett internt bortfall på 22 deltagare. 

Resultatet visar att ju fler timmar konsulten arbetar i veckan desto fler egna fullföljanden 

uppfattar vederbörande i sitt psykologiska kontrakt. Dessutom visar det att högre grad av tillit 

gentemot sin uppdragsgivare resulterar i att konsulten uppfattar fler egna fullföljanden.  

 

Tabell 4 

Hierarkisk regression för konsultens fullföljande av psykologiska kontrakt 

 Konsultens fullföljande av PK 

 Steg 1 Steg 2 Steg 3 

Variabel β β β 

Ålder -.052 .019 -.044 

Längd på uppdrag  .070 .061 

Uppdrag kopplat till utb.  .038 .011 

h/veckan  .233** .208* 

Grad av tillit   .278** 

R
2
 .003 .067 .143 

F .395 2.621* 4.788** 

∆R
2
  .065 .075 

∆F  3.356* 12.619** 

* p < .05, ** p < .01 

 

 

Omfattning av psykologiska kontrakt med avseende på uppdragsgivarens 

skyldigheter 

 

Modellen för den beroende variabeln omfattning av psykologiska kontrakt med avseende på 

uppdragsgivarens skyldigheter är signifikant (F5,156 = 5.346, p <.001) vilket kan förklara 14.6 

% av den totala variationen. Tabell 5 visar en sammanställning av resultatet till denna reg-

ression. I steg ett introducerades variabeln ålder. Steget kan förklara 4.8 % av variationen och 
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är signifikant (F1,160 = 8.037, p =.005). I steg två introducerades variablerna om utbildning är 

kopplad till uppdrag, uppdragets längd och antal arbetade timmar i veckan. Detta steg är ej 

signifikanta. I sista steget introducerades variabeln tillit. Det kan förklara 5.6 % av variationen 

och är signifikant (F5,156 = 10.233, p =.002). I analysen förekom ett internt bortfall på 10 

deltagare. Resultatet visar att ju äldre konsulten är desto mindre omfattande är det psyko-

logiska kontraktet. Dessutom visar det att grad av tillit har en positiv effekt på omfattningen, 

det vill säga att högre grad av tillit till uppdragsgivaren ger ett mer omfattande psykologiskt 

kontrakt.  

 

Tabell 5 

Hierarkisk regression för omfattning av psykologiska kontrakt med avseende på 

uppdragsgivarens skyldigheter 

 Omfattning av PK med avseende på uppdragsgivarens 

skyldigheter 

 Steg 1 Steg 2 Steg 3 

Variabel β β Β 

Ålder -.219** -.170* -.191* 

Längd på uppdrag  -.108 -.116 

Uppdrag kopplat till utb.  .096 .071 

h/veckan  .142 .118 

Grad av tillit   .240** 

R
2
 .048 .090 .146 

F 8.037** 3.895** 5.346** 

∆R
2
  .048 .056 

∆F  2.442 10.233** 

* p < .05, ** p < .01 

 

 

Konsultens helhetsuppfattning av uppdragsgivarens åtaganden 

 

Modellen för den beroende variabeln konsultens helhetsuppfattning av uppdragsgivarens 

åtaganden är signifikant (F5,155 = 18.377, p <.001) vilket kan förklara 35.9 % av den totala 

variationen. Resultatet från regressionen visas nedan i tabell 6. I steg ett introducerades 

variabeln ålder. Detta steg är ej signifikant. I steg två introducerades variablerna om ut-

bildning är kopplad till uppdrag, uppdragets längd, antal arbetade timmar i veckan och högsta 

utbildningsnivå hos konsulten. Inte heller detta steg är signifikant. I sista steget introducerades 

variabeln tillit. Detta kan förklara 36.0 % av variationen och är signifikant (F5,155 = 88.851, p 

<.001). Även här förekom ett internt bortfall på 11 deltagare. Resultatet visar att högre grad 

av tillit ger en bättre helhetsuppfattning av uppdragsgivarens åtaganden gentemot konsulten. 

 

 

 

 

 



17 
 

Tabell 6 

Hierarkisk regression för konsultens helhetsuppfattning av uppdragsgivarens åtaganden 

 Konsultens helhetsuppfattning av uppdragsgivarens åtaganden 

 Steg 1 Steg 2 Steg 3 

Variabel β β β 

Ålder -.047 -.042 -.101 

Längd på uppdrag  .035 .023 

Uppdrag kopplat till utb.  .092 .029 

h/veckan  -.003 -.067 

Grad av tillit   .609** 

R
2
 .002 .012 .372** 

F .359 0.485 18.377** 

∆R
2
  .010 .360 

∆F  0.528 88.851** 

* p < .05, ** p < .01 

 

 

Diskussion 

 

Resultatet i denna studie visar att antal arbetade timmar i veckan, ålder samt grad av tillit 

gentemot uppdragsgivaren påverkar konsulters psykologiska kontrakt. Resultatet visar att ju 

fler timmar konsulten arbetar på uppdraget desto mer fullföljt är det psykologiska kontraktet 

oavsett om fokus ligger på uppdragsgivarens eller konsultens skyldigheter. Det visar även att 

ju äldre konsulten är desto svårare är det för uppdragsgivaren att fullfölja det psykologiska 

kontraktet. Dock minskar omfattningen av det psykologiska kontraktet med konsultens ålder, 

vilket innebär att kontraktet innehåller färre löften och åtaganden ju äldre konsulten är. Grad 

av tillit gentemot uppdragsgivaren var den faktor som i denna studie påverkar det psyko-

logiska kontraktet mest. Högre grad av tillit hos konsulten gentemot uppdragsgivaren ger en 

bättre uppfattning av fullföljanden och ett mer omfattande psykologiskt kontrakt med av-

seende på uppdragsgivarens skyldigheter. Vidare ger det en bättre uppfattning av uppdrags-

givarens fullföljande av psykologiska kontrakt med avseende på konsultens skyldigheter. Det 

ger även en bättre helhetsuppfattning av uppdragsgivarens åtaganden. Inga av faktorerna som 

jämfördes med variabeln omfattning av psykologiska kontrakt med avseende på konsultens 

skyldigheter visar sig vara betydande.  

En möjlig förklaring till att antal arbetade timmar på uppdraget påverkar det psykologiska 

kontraktet kan vara att mer tid spenderad på arbetsplatsen skapar mer omfattande relationer 

vilket innebär mer omfattande psykologiska kontrakt och nöjdare konsulter. Att ålder på-

verkar det psykologiska kontraktet skulle kunna förklaras med att med ålder följer en större 

insikt och medvetenhet kring sin arbetssituation vilket innebär att det blir svårare för upp-

dragsgivaren att fullfölja det psykologiska kontraktet. Det vill säga att det krävs mer av 

uppdragsgivaren för att fullfölja kontraktet ju äldre konsulten är även om kontraktet är mindre 

omfattande. Intressant nog påverkar inte åldern konsultens syn på sina egna skyldigheter.  
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Som nämnts tidigare finns det forskning som tyder på att erfarenhet och ålder har en 

inverkan på psykologiska kontrakt hos konsulter (Svensson & Wolvén, 2009). Denna studie 

kan styrka forskningen angående ålder, dock finns inga indikationer på att erfarenhet har en 

inverkan på psykologiska kontrakt. Värt att nämna är att det fanns en korrelation mellan 

variablerna ålder och erfarenhet (0.639), vilket tyder på att de beror av varandra. Även längd 

på uppdrag har tidigare visat sig påverka psykologiska kontrakt (Isaksson, 2001; McLean 

Parks et al., 1998). Denna studie visar inga tecken på att längden på konsultens uppdrag 

påverkar innehållet i det psykologiska kontraktet.  

En av de variabler som enligt denna studie visat sig ha störst inverkan på psykologiska 

kontrakt är grad av tillit gentemot uppdragsgivaren. Tidigare forskning har visat att tillit på-

verkar uppfattning av fullföljande av psykologiska kontrakt (e.g. Guest, 2004b; Isaksson, 

2001; Robinson, 1996), vilket kan styrkas i denna studie. Tidigare resultat har även visat att 

grad av engagemang gentemot arbetsgivare påverkas av graden av tillit (e.g. Lapalme, Simard 

& Tremblay, 2011). Då denna studie har bekräftat att tillit är en viktig faktor att ha i åtanke i 

forskning kring psykologiska kontrakt hos konsulter, skulle det vara intressant att även under-

söka dess påverkan på konsulters engagemang. 

Syftet med denna studie är att undersöka konsulters psykologiska kontrakt med avseende 

på individuella och arbetsrelaterade faktorer. Resultaten från analyserna visar att det finns 

faktorer som påverkar omfattningen av psykologiska kontrakt samt om konsulten uppfattar 

det som fullföljt eller inte, vilket besvarar studiens huvudfråga. Dock visar det att faktorerna 

som är specifikt kopplade till konsultrollen inte är signifikanta (längd på uppdrag och 

erfarenhet som konsult). Därför kan denna studie inte uttala sig om faktorer som är direkt 

kopplade till konsultrollen. En möjlig förklaring till detta är att yrkeskategorin konsult inte 

skiljer sig jämfört med andra yrkeskategorier som permanent anställda. En annan förklaring är 

att denna studie inte täcker upp för tillräckligt många faktorer som är specifika för 

konsultrollen. Det denna studie bidrar med är ytterligare resultat kring psykologiska kontrakt 

och specifikt hur de uppfattas av konsulter. Den ger en vetskap om att psykologiska kontrakt 

inte enbart skapas mellan arbetstagare och arbetsgivare utan även gentemot en uppdrags-

givare. Vidare visar den att tillit är en viktig komponent i arbetsrelationen mellan konsult och 

uppdragsgivare. Dessutom ger studien en antydan till att konsultrollen inte skiljer sig märk-

värt från andra former av anställningar med avseende på omfattning och fullföljande av 

psykologiska kontrakt. Resultatet till studien kan generaliseras till konsulter på motsvarande 

konsultföretag inom Sverige. Med tanke på de faktorer som visar sig påverka psykologiska 

kontrakt skulle resultatet även kunna generaliseras till anställda i liknande arbetssituationer 

dock utan den triangulära arbetsrelationen. 

 

 

Studiens svagheter 

 

För att genomföra denna studie användes en webbenkät som delades ut till tre konsultföretag. 

Enkäten delades ut till ca 800 konsulter och av dessa svarade 172. Det ger ett bortfall på 76.4 

% vilket är väldigt högt. En förklaring till detta höga bortfall är att kontakterna på företagen 

som enkäten delades ut på rekommenderade att så många enkäter som möjligt skulle skickas 

ut eftersom det vid tidigare undersökningar visat sig vara få som tagit sig tid att besvara 
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enkäterna. Genom att skicka ut enkäten till många konsulter ökade studiens författare möjlig-

heten att få in ett tillräckligt stort deltagarantal.  

Studien kan garantera anonymitet då studiens författare inte haft direktkontrakt med del-

tagarna. Enbart information kring vilka företag deltagarna är anställda på delgavs. Detta 

skyddar deltagarna men kan även vara en risk för studiens validitet. Eftersom enkäten är 

webbaserad och distribuerades via en länk till HR- avdelning kan deltagandet inte kon-

trolleras. Det vill säga att vem som helst som får tag på länken kan svara på enkäten. Då del-

tagarna svarade på vilket konsultföretag de arbetar på måste denna studies författare förutsätta 

att svaren är sanningsenliga. Ett fåtal deltagare ifrågasatte studiens fokus på psykologiska 

kontrakt gentemot uppdragsgivare, istället för arbetsgivare. De menade att uppdragsgivaren 

inte har några skyldigheter gentemot konsulten och att det därmed inte borde finnas några 

psykologiska kontrakt dem emellan. Dock visar denna studie på motsatsen. Vid utskick av 

webbenkäten skedde en miss i skalorna som mäter helhetsuppfattning av uppdragsgivarens 

respektive konsultens åtaganden samt tillit. Misstaget rättades till efter att 10 deltagare redan 

svarat, men det resulterade i ett bortfall på tre svar. Det förekom fler bortfall som beror på 

slumpmässiga faktorer och inte systematiska. Det vill säga att deltagarna antingen missade en-

staka svar eller valde att inte svara. I de besvarade enkäterna hade några deltagare svarat på 

frågan “Hur många timmar i veckan arbetar du på ditt nuvarande uppdrag?” inom intervall. 

Som nämnts tidigare rättades detta till genom att medelvärden beräknades inom intervallen. 

Detta kan påverka validiteten då exakta svar inte finns tillgängliga. Dock gäller detta enbart 

för 7 av 172 deltagare, så det borde ha en försumbar påverkan på resultatet. Ett index för 

beroende variabeln konsultens helhetsuppfattning av sina egna åtaganden har en intern 

konsistens långt under 0.7 vilket resulterade i att det togs bort från analysen. Detta leder till att 

jämförelser mellan konsultens helhetsuppfattning av uppdragsgivaren och konsultens skyldig-

heter ej kan utföras.   

 

 

Förslag på vidare forskning 

 

Under studiens gång har flertalet frågor identifierats som kan vara värt att undersöka vidare. 

Det kan exempelvis vara intressant att jämföra skillnader i psykologiska kontrakt hos kon-

sulter och tillfälligt anställda eftersom dessa ofta är svåra att skilja åt. Ett annat förslag är att 

undersöka psykologiska kontrakt mellan kollegor eller beroende på organisationsklimat. Ett 

problem som denna studies författare stött på är att definitionen av konsulter skiljer sig åt 

beroende på vilket land man talar om. Därför kan det i framtiden behövas forskning som 

grund för en global definition av yrkeskategorin konsulter. 

Syftet med denna studie var inte att undersöka varför de individuella och arbetsrelaterade 

faktorerna påverkar psykologiska kontrakt, det skulle därför vara intressant att undersöka de 

faktorer som enligt denna studie påverkar psykologiska kontrakt. Slutligen fokuserar denna 

studie på arbetstagarens perspektiv på psykologiska kontrakt. En utveckling av studien kan 

vara att även inkludera uppdragsgivarens och/eller arbetsgivarens perspektiv för att skapa en 

helhetsbild av arbetsrelationen. 

 

 



20 
 

Referenser 

 

Argyris, C. (1960). Understanding organizational behavior. Homewood, Ill: Dorsey Press. 

Beard, K M., & Edwards, J R. Employees at risk: Contingent work and the psychological 

experience of contingent workers. In C L. Cooper & D M. Rousseau (Eds.), Trends in 

organizational behavior (pp. 109-126). Chichester, England: John Wiley & Sons, Ltd.  

Blau, P. (1964). Exchange and power in social life. New York, NY: John Willey & Sons, Ink. 

Connelly C. E., & Gallagher, D. G (2004). Emerging trends in contingent work research, 

Journal of Management, 30, 959–983. doi: 10.1016/j.jm.2004.06.008 

Conway, N., & Briner, R. B. (2005). Understanding psychological contracts at work: A 

critical evaluation of theory and research. New York, NY, Oxford University Press Inc. 

Cuyper, N., & De Witte, H. (2007). Job insecurity in temporary versus permanent workers: 

Associations with attitudes, well-being, and behaviour, Work & Stress, 21, 65-84. doi: 

10.1080/02678370701229050 

Dabos, G. E., & Rousseau, D. M. (2004). Mutuality and reciprocity in the psychological 

contracts of emloyees and employers, Journal of Applied Psychology, 89, 52-72. doi: 

10.1037/0021-9010.89.1.52 

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

psychological contract breach: A study of customer service employees, Journal of Applied 

Psychology, 91, 166-175. doi: 10.1037/0021-9010.91.1.166  

Gouldner, A. (1960). The norm of reciprocity: A preliminary statement, American Sociology 

Review, 25, 161-178. Retrieved from http://www.jstor.org/stable/2092623 

Guest, D. E. (1998). Is the psychological contract worth taking seriously?, Journal of 

Organizational Behavior, 19, 649-664. doi: 10.1002/(SICI)1099-

1379(1998)19:1+<649::AID-JOB970>3.0.CO;2-T 

Guest, D. E. (2004). Flexible employment contracts, the psychological contract and employee 

outcomes: an analysis and review of the evidence. International Journal of Management 

Reviews, 5, 1–19. doi: 10.1111/j.1460-8545.2004.00094.x 

Guest, D. E. (2004). The psychology of the employment relationship: An analysis based on 

the psychological contract, Applied Psychology: An International Review, 53, 541-555. 

doi: 10.1111/j.1464-0597.2004.00187.x 

Guest, D., Isaksson, K., & De Witte, H. (Eds.). (2010). Employment contracts, psychological 

contracts, and employee well-being: an international study. Oxford: Oxford University 

Press.  

Homans, G. C. (1958). Social behavior as exchange, American Journal of Sociology, 63, 597-

606. Retrieved from http://www.jstor.org/stable/2772990 

Isaksson, K. (2001). Tillit och psykologiska kontrakt i arbetslivet. I G. Aronsson, J Ch. 

Karlsson (Red.), Tillitens ansikten (s. 175-196). Lund: Studentlitteratur.  

Isaksson, K., Peiró, J. M., Bernhard-Oettel, C., Caballer, A., Gracia, F. J., & Ramos, J. (2010). 

Flexible employment and temporary contracts: The employer´s perspective. In D. Guest, 

K. Isaksson & H. De Witte (Eds.), Employment contracts, psychological contracts, and 

employee well-being (pp. 45-64). New York, NY: Oxford University Press Inc. 



21 
 

Johnson, J. L., & O’Leary-Kelly, A. M. (2003). The effects of psychological contract breach 

and organisational cynicism: Not all social exchange violations are created equal, Journal 

of Organizational Behavior, 24, 627-647. doi: 10.1002/job.207 

Kalleberg, A L. (2001). Organizing flexibility: The flexible firm in a new century, British 

Journal of Industrial Relations, 39, 479-504. doi: 10.1111/1467-8543.00211 

Kraimer, M. L., Wayne, S. J., Liden, R. C., & Sparrowe, R. T. (2005). The role of job security 

in understanding the relationship between employees’ perceptions of temporary workers 

and employees’ performance, Journal of Applied Psychology, 90, 389-398. doi: 

10.1037/0021-9010.90.2.389 

Kotter, J. P. (1973). The psychological contract: Managing the joining-up process, California 

Management Review, 15, 91-99. doi: 60dk658.312.660 

Lapalme, M-E., Simard, G., & Tremblay, M. (2011) The Influence of psychological contract 

breach on temporary workers’ commitment and behaviors: A multiple agency perspective, 

J Bus Psychol, 26, 311-324. doi: 10.1007/s10869-010-9190-5 

Lehr, A. T., & Geher, G. (2006). Differential effects of reciprocity and attitude similarity 

across long- versus short-term mating contexts, The Journal of Social Psychology, 146, 

423-439. doi:10.3200/SOCP.146.4.423-439 

Liden, R. C., Wayne, S. J., Kraimer M. L., & Sparrowe, R. T. (2003). The dual commitments 

of contingent workers: An examination of contingents’ commitment to the agency and the 

organization. Journal of Organizational Behavior. 24, 609–625. doi: 10.1002/job.208 

Mauno, S., De Cuyper, N., Kinnunen, U., & De Witte, H. (2012). Work characteristics in 

long-term temporary workers and temporary-to-permanent workers: A prospective study 

among Finnish health care personnel, Economic and Industrial Democracy, 33, 357-377. 

doi: 10.1177/0143831X11408939 

Mayer, R. C., Davis, J. H., & Schoorman, F. D. (1995). An integrative model of 

organizational Trust, The Academy of Management Review, 20, 709-734. Retrieved from 

http://www.jstor.org/stable/258792 

McLean Parks, J., Kidder, D. L., & Gallagher, D. G. (1998). Fitting square pegs into round 

holes: mapping the domain of contingent work arrangements onto the psychological 

contract, Journal of Organizational Behavior, 19, 697-730. doi: 10.1002/(SICI)1099-

1379(1998)19:1+<697::AID-JOB974>3.0.CO;2-I 

Meyer, J. P., Allen N. J., & Smith, C. A. (1993). Commitment to organizations and 

occupations: extension and test of a Three-Component Conceptualization, Journal of 

Applied Psychology, 78, 538-551. Retrieved from http://web.ebscohost.com/ehost 

Montes, S. D., & Irving, P. G. (2008). Disentangling the effects of promised and delivered 

inducements: Relational and transactional contract elements and the mediating role of 

trust, Journal of Applied Psychology, 93, 1367-1381. doi: 10.1037/a0012851 

Montes, S. D., & Zweig, D. (2009). Do promises matter? An exploration of the role promises 

in psyhological contract breach, Journal of Applied Psychology, 94, 1243-1260. doi: 

10.1037/a0015725 

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

psychological contract violation develops, Academy of Management Review, 22, 226-256. 

Retrieved from http://www.jstor.org/stable/259230 



22 
 

Olofdotter, G., & Augustsson, G. (2008). Uthyrda konsulter från bemanningsföretag: 

Främling eller outsider?, Arbetsmarknad & Arbetsliv, 14, 11-25. Hämtad från 

http://kau.diva-portal.org 

Polivka, A E., & Nardone, T. (1989). On the definition of “contingent work”. Monthly Labor 

Review. 00, 9-14. Retrieved from http://heinonline.org 

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

Science Quarterly, 41, 574-599. Retrieved from http://www.jstor.org/stable/2393868 

Robinson, S. L., & Morrison, E. W., (2000). The development of psychological contract 

breach and violation: A longitudinal study, Journal of Organizational Behavior, 21, 525-

546. Retrieved from http://www.jstor.org/stable/3100447 

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

Responsibilities and Rights Journal, 2, 121-139. Retrieved from http://link.springer.com 

Rousseau, D. M. (1995). Psychological contracts in organizations: understanding written and 

unwritten agreements. Thousand Oaks, CA: Sage Publications. 

Rousseau, D. M. (2001). Schema, promise and mutuality: The building blocks of the 

psychological contract, Journal of Occupational and Organizational Psychology, 74, 511-

541. doi: 10.1348/096317901167505 

Rousseau, D. M., & McLean Parks, J. (1993). The contracts of individuals and organizations. 

In B M. Staw., & L L. Cummings (Eds.), Research in Organizational Behavior. (pp. 1-43). 

Greenwich, CT: JAI Press Inc. 

Rousseau, D. M., & Wade-Benzoni, K. A. (1994). Linking strategy and human resource 

practices: How employee and customer contracts are created, Human Resource 

Management, 33, 463-489. doi: 10.1002/hrm.3930330312  

Schalk, R., de Jong, J., Rigotti, T., Mohr, G., Peiró, J. M., & Caballer, A. (2010). The 

psychological contracts of temporary and permanent workers. In D. Guest, K. Isaksson & 

H. De Witte (Eds.), Employment contracts, psychological contracts, and employee well-

being (pp. 89-119). New York, NY: Oxford University Press Inc.  

Schein, E. H. (1978). Career dynamics: Matching individual and organizational needs. 

Reading, MA: Addison-Wesley.  

Svensson, S., & Wolvén, L-E. (2009). Temporary agency workers and their psychological 

contracts, Employee Relations, 32, 184-199. doi: 10.1108/01425451011010122 

Tremlett, N., & Colins, D. (1999). Temporary Employment in Great Britain (Research Report 

No. 100). Department for Education and Employment, Norwich. Retrieved from 

http://webarchive.nationalarchives.gov.uk 

Vetenskapsrådet. (2002). Forskningsetiska principer inom humanistisk samhällsvetenskaplig 

forskning. http://www.codex.vr.se/texts/HSFR.pdf, senast verifierad 17 Juni 2013. 

Wears, K. H., & Fischer, S. L. (2012). Who is an employer in the triangular employment 

relationship? Sorting through the definitional confusion, Employ Respons Rights J, 24, 

159–176. doi: 10.1007/s10672-012-9189-3 

 

 


