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Ingenjörskonsulters upplevelse av psykologiska kontrakt 

i relation till arbets- respektive uppdragsgivare 
 

Ronja Vikner 
 
 

Ökade flexibla anställningsformer har inneburit ett ökat intresse för 
det psykologiska kontraktet. Psykologiska kontrakt har visats ha en 
avgörande funktion i anställningsrelationen. Forskning gällande 
konsulters psykologiska kontrakt och specifikt ingenjörer är 
begränsad. Studien syftar därför till att undersöka ingenjörskonsulters 
upplevda innehåll i deras psykologiska kontrakt med konsult- 
respektive kundföretag. Semistrukturerade intervjuer genomfördes 
med sju konsulter från fyra konsultföretag och intervjuerna 
analyserades induktivt och tematiskt. Resultatet identifierade 4 
centrala teman: kundföretagets förväntningar på konsulten, konsultens 
förväntningar på kundföretaget, konsultföretagets förväntningar på 
konsulten samt konsultens förväntningar på konsultföretaget. Vidare 
har 14 kategorier inordnats under respektive tema. Resultaten som 
bidrar med nya kunskaper avseende på innehållet i det triangulära 
psykologiska kontraktet utifrån ingenjörskonsulters perspektiv, 
diskuteras i relation till tidigare forskning om psykologiska kontrakt. 

  
 

Keywords: psychological contracts, contingent workers, engineers, 
employee perspective 

 
 

Inledning 
 
På den svenska arbetsmarknaden har bemanningsbranschen expanderat hastigt de senaste 15 
åren, från 5000 anställda år 1994 till 60 000 anställda år 2008 (Johnson, 2010). Grunden till 
expansionen var på grund av att den svenska arbetsmarknaden avreglerades 1993 vilket 
innebar att företag kunde förmedla personal i vinstintresse (Johnson, 2010; Svensson & 
Wolke, 2010). Det resulterade till en kraftig expansion av företag som kunde erbjuda 
organisationer att anlita externa konsulter, som kunde utföra delar av sin interna verksamhet. 
Ett sätt att förklara den triangulära anställningsrelationen är att konsulterna har sin anställning 
i ett konsultföretag medan de utför arbete i en eller flera kundföretag (Svensson, 2015). 
Konsultföretaget fungerar som en förmedlande länk och konsulten har en situation som 
bygger på skyldigheter till mer än två arbetsgivare (Van Breugel, Van Olffen, & Olie, 2005). 
En förklaring till den ökade användningen av bemanningsföretag är globaliseringen, 
internationaliseringen och ökad konkurrens (Johnson, 2010). För att företagen ska vara 
konkurrenskraftiga måste anpassningar ske snabbare gentemot omgivningen än tidigare. 
Företagens strävan efter flexibilitet har därmed ökat vilket i sin tur ökat kraven på flexibla 
anställda. Detta ses även som ett ökat krav på att individen skall ta större ansvar på 
uppbyggnaden av deras humankapital vilket talar för större arbetskontroll och eget ansvar för 
kompetensutveckling (Allvin, Aronsson, Hagström, Johansson & Lundberg, 2006; Druker & 
Stanworth, 2004).  
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Etablering av branschen har ifrågasatts då det ansetts vara ett hot mot den svenska 
arbetsmarknadsmodellen. Från fackligt och politiskt håll har det varnats för en övergång till  
otryggare anställningsformer med sämre arbetsvillkor, löner och utvecklingsmöjligheter. 
Vidare har det hävdats att denna typ av anställnigsform kan leda till negativa effekter såsom 
ekonomisk stress och otrygghet. Trots detta har bemanningsbranschen blivit en integrerad del 
i den svenska arbetsmarknadsmodellen och allmänt accepterad (Aronsson, 2004; Johnson 
2010; Kahlke, Schmidt & Hagelthorn, 2002). Tidigare forskning har dock pekat på att 
majoriteten av anställda föredrar en tillsvidareanställning (Connelly & Gallagher, 2004; 
Guest, 2004; Isaksson & Bellaagh, 1999; 2005). Frågan kvarstår emellertid om de nya 
flexiblare anställningsformerna är bättre eller sämre än de traditionella för anställda. 

Skäl till att organisationer hyr in konsulter är behovet av att täcka långsiktig och kortsiktig 
frånvaro, möta uppsatta och begärda mål samt möjligheten att anställda personer över en 
försöksperiod, innan eventuellt erbjuda fast anställning (Isaksson et al., 2010b). Till skillnad 
från exempelvis USA har Sverige kollektivavtal som är anmärkningsvärt ur ett internationellt 
perspektiv. Det unika med svenska kollektivavtal är att konsulter har en garantilön när de inte 
är på uppdrag hos ett kundföretag. Detta förutsätter också att lönen inte är lägre bland 
konsulter än för de fastanställda. (Connelly & Gallagher, 2004; Johnson 2010; Kahlke et al., 
2002). Det finns olika beteckningar för personer som arbetar för ett bemanningsföretag men 
föreliggande studie använder beteckningen konsulter för den personal som hyrs ut från 
konsultföretag till kundföretag. Sammanfattningsvis har dessa förändrade relationer mellan 
parterna medfört ett större intresse i arbetslivsforskningen att undersöka de psykologiska 
kontrakten inom de flexiblare anställningsformerna (Guest, 2004; Schalk & Freese 2000; 
Allvin et al., 2006).   
 
 
Psykologiska kontrakt - bakgrund och definition 
 
Att personer ingår i formella kontrakt av olika slag är vanligt förekommande, exempelvis 
anställningskontrakt. För att parterna har kunskap om förväntningarna i överenskommelsen, 
vad respektive part kommer få och i sin tur ge tillbaka i utbytet, skrivs överenskommelserna 
ner. I arbetslivet skrivs formella anställningskontrakt ner som normalt sätt inkluderar 
anställningsform, lön, semester och arbetstid. Anställningskontraktet innehåller däremot inte i 
regel aspekter som överenskommelsernas karaktär och relationella betydelse. Dessa aspekter 
ingår istället i det informella psykologiska kontraktet (Kahlke et al., 2002). Detta kontrakt 
består istället av anställningsrelationens psykologiska innebörd vilket byggs upp utifrån den 
subjektiva tolkningen av de upplevda ömsesidiga löften och skyldigheter som gjorts (Isaksson 
& Bellaagh 2005).  
 Kontraktet inkluderar skrivna, uttalade och outtalade förväntningar och överenskommelser. 
Till skillnad från det formella anställningskontraktet är det psykologiska kontraktet inte 
bestämt utan en kontinuerlig process som skapas, utvecklas, förändras och uppdateras som 
kan påverkas av organisationsförändringar på arbetsplatsen samt relationen mellan ledningen 
och den anställde (Conway & Briner, 2005; Guest, 2004). 

Det psykologiska kontraktet inom arbetslivet lanserades redan på 1960-talet för att 
exemplifiera betydelsen av främst implicita och ömsesidiga förväntningar mellan anställd och 
organisation (Argyris, 1960). Psykologiska kontraktet är ett mångtydigt begrepp och har 
definierats olika genom åren (Anderson & Schalk, 1998). De tidigare betonade utbytet mellan 
två parter, interaktion mellan dem och de ömsesidiga förväntningarna (Levinson, Price, 
Munden, Mandl & Solley, 1962; Schein, 1978;). Det andra dominerande synsättet som på 
senare tid allt fler valt att tillämpa är Rousseaus inriktning (1989; 1995; 1990; 2001). 
Rousseau definierade det som ”The psychological contract is a individual beliefs, shaped by 
the organization, regarding terms of an exchange agreement between individuals and their 
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organization.” (Rousseau, 1995, s. 9). Rousseau begränsade därmed det psykologiska 
kontraktet genom att fokusera på den anställdes perspektiv. McLean Parks, Kidder och 
Gallagher (1998) definierade det som ”idiosyncratic set of reciprocal expectations held by 
employees concerning their obligations, what they will do for the employer and their 
entitlements, what they expect to receive in return” (Parks et al., 1998 s. 698). 

Forskare har riktat kritik mot Rousseau och menar att hennes definition är otillräcklig och 
anser istället att det är en interaktion och ett ömsesidigt avtal som inte uteslutande borde ses 
ur ett individperspektiv (Guest, 1998). I tidigare forskning har det diskuterats om svårigheten 
att hålla isär skyldigheter, förväntningar respektive löften. Löften anses ge en mer konceptuell 
klarhe och precision än förväntningar och skyldigheter (Anderson & Schalk, 1998). Däremot 
menar Guest (1998) att löften ofta leder till relaterade förväntningar. Föreliggande studie 
kommer använda löften men även förväntningar i ett bredare perspektiv då dessa uppkommer 
genom löften (Parks et al., 1998; Schein, 1978). Detta motiveras även utifrån studiens 
kvalitativa ansats. Däremot kommer studien utgå från Rousseaus (2001) intriktning genom att 
studera psykologiska kontraktet utifrån den anställdes perspektiv. 

Då det skett en förskjutning i riktning mot att allt fler anställningsavtal blivit individuella 
vilket resulterat till att psykologiska kontraktet fått allt större betydelse i 
anställningsrelationen. Kontraktet har blivit mindre kollektivt och mer känsliga (Isaksson, De 
Cuyper, Oettel & De Witte, 2010a; Rousseau, 2005). Psykologiska kontraktet fungerar som 
en viktig tankemodell vilket har stor relevans inom det praktiska arbetet inom företags HR-
avdelningar. Begreppet har särskild stor betydelse vid områden såsom rekrytering av 
personal, introduktion av nyanställda, utvecklingssamtal och vid omorganisationer. För att 
dessa områden ska fungera effektivt bör kunskap finnas om psykologiska kontraktet. Företag 
skulle ha stor nytta av att förstå innehållet i psykologiska kontraktet för att kunna förutsäga 
och förebygga att kontraktsbrott uppstår (Aronsson et al., 2012). Ett uppfyllt kontrakt 
däremot, har visat positivt samband med anställdas hälsa (Guest, 2004). Ett positivt 
psykologiska kontrakt har även visat sig relatera till ett större arbetsengagemang och 
anställdas motivation att bidra till organisationens effektivitet (Bal, de Lange, Jansen, & Van 
Der Velde, 2008; Zhao, Wayne, Glibkowski & Bravo, 2007). De Vos och Meganck (2009) 
studerade faktorer som påverkar viljan att stanna i organisationen. Betydelsefulla faktorer i 
det psykologiska kontraktet som upplevdes motiverande till att stanna relaterade till 
utveckling, balans mellan privatlivet och arbete, arbetstillfredsställelse, finansiella belöningar 
och social atmosfär. 

 
 
Bildandet av psykologiska kontraktet 
 
Bildandet av individens psykologiska kontrakt inleds redan innan anställning genom 
uppfattningar om yrkesnormer samt samhällsvärderingar (Rousseau, 2001). Vidare påverkas 
utformningen i psykologiska kontraktet av faktorer utanför organisationen såsom tidigare 
anställningsrelationer, familjemedlemmars erfarenhet av anställningsrelationer, socialisation i 
skolan, lokala samhället, kulturella kontexten, socialekonomiska statusen och exponeringen 
från massmedia (Conway & Briner, 2005). Redan vid första kontakt med företaget bildas 
psykologiska kontraktet då individen aktivt söker information om företaget och 
fortsättningsvis under hela rekryteringsprocessen (Rousseau, 2001).  

Bildandet av kontraktet utvecklas genom att ena parten antar att någon form av löfte har 
gjorts för framtida utbyten och att villkoren blivit accepterade av båda parterna (Rousseau, 
1989). Vidare beror det även på vilken inställning den anställde har till arbetet och 
organisationen, om den anställde ser en långsiktig framtid inom organisationen eller inte 
(Rousseau, 1990). Däremot är det inte självklart att parterna delar samma uppfattning av 
samtliga delar i kontraktet (Conway & Briner, 2002). Värt att förtydliga är också att en 
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enstaka handling från en person till en annan inte inkluderas i psykologiska kontraktet då 
mottagaren inte lovat något i gengäld. Ett utbyte inleds om mottagandet av bidraget gör att 
personen förväntas återgälda det. Om utbytet blir en kontinuerlig och upprepat mönster 
formas psykologiska kontraktet (Conway & Briner, 2005). 
I försök att ytterligare klargöra hur psykologiska kontrakt formas har Rousseau (2001) 
beskrivit det utifrån individers kognitiva mentala scheman. Dessa mentala scheman innehåller 
tidigare erfarenheter från liknande situationer. De mentala scheman anpassas med tiden och 
fungerar likt en guide som hjälper individen att skapa mening och struktur i nya 
arbetssituationer. Individen får då bättre information och underlättar tolkningen av 
psykologiska kontraktet. Nyare forskning (Eilam-Shamir & Yaakobi, 2014) har funnit att 
anställda med tidigare negativa erfarenheter i arbetslivet var mer benägna att erhålla 
transaktionella förväntningar på framtida arbetsgivare än anställda med bättre tidigare 
erfarenheter. Detta går i enlighet med Rousseau (2001), det vill säga att erfarenheter bildar 
individens mentala schema. 
 
 
Transaktionella och relationella kontrakt 
 
Rousseau (1990) beskriver att det finns två huvudtyper av psykologiska kontrakt: 
transaktionella och relationella. Transaktionella kontrakt kännetecknas genom att vara 
kortsiktiga och stabila med specifika samt konkreta utbyten. Ett exempel vore att ge 
konkurrenskraftig lön mot prestation över en specifik period utan att behöva känna lojalitet 
gentemot organisationen (McLean Parks et al., 1998; Robinson, Kraatz & Rousseau, 1994). 
Transaktionella kontrakt är således ofta begränsade i såväl innehåll som tid. De anställda har i 
dessa kontrakt ofta en lägre socioemotionell anknytning till organisationen och är inte lika 
flexibla (Allvin et al., 2006; McLean Parks et al., 1998, Rousseau, 1990; 1995). Exempel på 
den anställdes skyldigheter i det transaktionella kontraktet kan även vara att passa tider och 
respektera regler och normer (Aronsson et al., 2012). Rousseau (1995) menar att psykologiska 
kontraktet kan utvecklas från ett långsiktigt relationellt kontrakt mot ett mer begränsat 
transaktionellt i och med den ökade flexibiliteten och globaliseringen. 

Relationella kontrakt kännetecknas istället av ett mer dynamiskt, abstrakt och 
svårdefinierat utbyte med färre specifika överenskommelser. Engagemang och lojalitet är de 
två framträdande komponenterna i denna kontraktstyp. Relationella kontrakt tycks även vara 
mer socioemotionella med stöd och omfattande utvecklings- och utbildningsrelaterade 
faktorer snarare än enbart bestämda av ekonomiskt utbyte. De utmärks också genom att 
inkludera långsiktiga relationer och ömsesidigt förtroende (McLean Parks et al., 1998; 
Robinson et al., 1994; Rousseau, 1995). Den anställdes relationella skyldigheter kan 
exempelvis vara att åta sig engagemang, extra arbete, lojalitet och hjälpa andra kollegor. 
Arbetsgivarens relationella skyldigheter kan i sin tur vara att uppmuntra för deltagande i 
beslutsfattande, ge anställningstrygghet, utvecklingsmöjligheter och en långsiktig karriär 
inom företaget (Aronsson et al., 2012; Robinson et al., 1994; Rousseau, 1990). Vidare kan det 
handla om att organisationen skall erbjuda personlig stöttning och omsorg för de anställdas 
hälsa. Huruvida innehållet i kontraktet är transaktionellt eller relationellt kommer leda till 
olika konsekvenser för de anställdas attityder och beteende. Relationella kontrakt utmärks 
generellt av ett högre engagemang i organisationen och högre arbetstillfredsställelse 
(Rousseau, 1990; 1995). På senare tid har forskare poängterat att det psykologiska kontraktet 
inte förhåller sig till enbart en av dessa kontraktstyper utan kan vara mer eller mindre av 
någon av dessa (Coyle-Shapiro & Kessler, 2000; Mcdonald & Makin, 2000). Det har också 
diskuterats angående kategoriseringen av innehållet i transaktionella och relationella kontrakt. 
Det har hävdats att det finns en bristande tydlighet vilka åtaganden som tillhör vilken 
kontraktstyp (Arnold, 1996). 
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Brott mot det psykologiska kontraktet 
 
Den huvudsakliga forskning som finns om psykologiska kontrakt har undersökt hur och vad 
som sker vid kontraktsbrott (Robinson & Morrison, 2000; Robinson & Rousseau, 1994; 
Wang & Hsieh, 2014). I likhet med andra kontrakt påverkar det psykologiska kontraktet som 
mest på beteendet när kontraktet bryts eller genomgår en omfattande förändring (Mcdonald & 
Makin, 2000). Brott mot det psykologiska kontraktet uppstår när någon av parterna i 
relationen upplever att den andra har misslyckats att uppfylla de skyldigheter och 
förväntningar som utlovats (Muchinsky, 2003; Robinson & Rousseau, 1994). Upplevt 
kontraktsbrott har visats leda till att tilliten, dagliga humöret, upplevd rättvis behandling, 
arbetstillfredsställelsen, arbetsengagemanget samt intentionen att stanna i organisationen 
minskar (Atkinson, 2007; Conway & Briner, 2002; Isaksson, 2001; Robinson & Rousseau, 
1994; Rousseau, 1989, 1995). Allvin et al. (2006) menar att anställda med relationella 
kontrakt förväntas reagera starkare än anställda med transaktionellt kontrakt eftersom det 
bygger på just ömsesidighet och lojalitet. En följd av kontraktsbrott är att psykologiska 
kontrakt blir mindre relationella och mer transaktionella vilket ökar distansen mellan den 
anställde och organisationen (Mcdonald & Makin, 2000; Robinson et al., 1994). Rousseau 
(1995) gör emellertid en distinktion av anställda med karriärmotiv. Anställda som värderar 
anställningsrelationen lägre tycks inte reagera lika negativt av kontraktsbrott jämfört med 
anställda som värderar relationen högre. 

Den empiriska forskning som gjorts med avseende på orsak till kontraktsbrott har pekat på 
bristfälligt personalarbete, upplevt ofördelaktiga förmåner gentemot andra medarbetare och 
bristande stöd från organisationen. Upplevt kontraktsbrott har också visat negativt samband 
med anställdas engagemang och beteende (Coyle-Shapiro & Kessler, 2000). Vidare har studie 
genom dagliga dagböcker över tid visat att kontraktsbrott sker kontinuerligt och inte endast 
under speciella förhållanden (Conway & Briner, 2002). 

 
 
Psykologiska kontraktet bland konsulter 
 
Det psykologiska kontraktet som tidigare präglats av anställningstrygghet och 
karriärmöjligheter i utbyte mot lojalitet och hårt arbete har enligt Anderson och Schalk (1998) 
genomgått en stor förändring från långsiktighet och kontinuitet till kortsiktighet, som istället 
präglas av flexibilitet och personlig utveckling. Fokus läggs i stället på anställdas 
anställningsbarhet istället för livslång anställning. Dessa förändringar har lett till att ansvaret 
för karriär samt utvecklingsmöjligheter har lagts på den anställde själv (Robinson & 
Rousseau, 1994). Allvin et al. (2006) har hävdat att det skett en tydlig förskjutning mot ett 
mer begränsat och transaktionellt kontrakt. Detta kan i sin tur ha lett till ett växande intresse 
för specifikt konsulter och deras psykologiska kontrakt (Guest, 2004; Connelly & Gallagher, 
2004). 

Det psykologiska kontraktet tycks variera mellan olika anställningsformer (Rousseau, 
1995). Flexibla anställningskontrakt har ökat samt fått allt större fokus och intresse i politisk 
debatt, teori och forskning (Guest, 2004; Guest, Isaksson & De Witte, 2010). En betydande 
faktor i hur anställningsrelationen och de psykologiska kontrakten ser ut har varit huruvida 
anställda valt sin anställningsform frivilligt eller inte (Guest, 2004). Det har i en svensk studie 
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visats att om anställda valt sin anställningsform frivilligt var mer avgörande än om 
anställningsformen var permanent eller flexibel med avseende på anställdas hälsa, attityd och 
beteende (Aronsson & Göransson, 1999). I Olofsdotters (2007) studie studerades olika 
förväntningar som finns i den triangulära relationen. De ansvariga cheferna både på konsult- 
och kundföretaget i studien betonar att en anpassningsbar konsult ses som det önskvärda 
idealet. Konsulten förväntas vara lyhörd och kunna anpassa sig utefter olika individer och 
förhållanden. De skall kunna smälta in oberoende av sammanhanget konsulten befinner sig i. 
Flexibilitet upplevs vara grundläggande i rollen som konsult. Flexibilitet ökar möjligheten till 
utveckling enligt konsulterna i studien då de kan byta arbetsplats och prova olika 
arbetsuppgifter inom olika branscher. Vidare upplevde konsulterna deras roll som 
omväxlande och en möjlighet till kontaktskapande. Å andra sidan finns emellertid en känsla 
av inflexibilitet hos konsulterna på grund av begränsat inflytande vad gäller arbetstid och 
plats. Konsulterna utan ett fast uppdrag förväntas vara tillgängliga och förberedda att inställa 
sig inför nya uppdrag (Olofsdotter, 2007). 

Majoriteten av forskning som gjorts på konsulter har undersökt skillnaderna mellan dem 
och fastanställda. Isaksson et al. (2010b) studie som utgör en del av det omfattande 
internationella forskningsprojektet PSYCONES studerade utifrån arbetsgivarens perspektiv 
hur mycket de upplevde att fastanställda och tillfälligt anställda behandlades jämlikt. Det 
visade sig att flertalet chefer medgav att de inte alltid behandlade grupperna lika och att 
tillfälligt anställda var missgynnade. De Cuyper et al. (2008) har gjort en genomgång av 
tidigare empirisk forskning på tillfälligt anställda. De redogör bland annat forskning som visat 
samband mellan tillfällig anställning och lägre anställningsinvestering, hälsa, lön, 
löneförmåner, arbetsbefordran- och utvecklingsmöjligheter. Fortsättningsvis att tillfälligt 
anställda inte får använda sina egenskaper i lika stor utsträckning, har en lägre upplevd 
anställningstrygghet samt mer benägna att ha psykiskt mer obehagliga arbeten jämfört med 
fastanställda. Tillfälligt anställda har även visats ha begränsad kontroll, yrkesroll, stöd och 
vara mindre autonoma. Deras arbete har i högre grad setts som enformigt med mindre 
inflytande på beslutsfattande. Däremot poängterar författarna att forskningen gällande 
tillfälligt anställda är inkonsekvent och ofullständig. Forskning med avseende på konsulters 
jämfört med fastanställda arbetstillfredsställelse, hälsa, prestationsförmåga 
organisationstillhörighet likaså visat motsägande resultat (De Cuyper et al., 2008). Det har 
även hävdats att tillfälligt anställda förväntas ha ett mer kortvarigt, begränsat och 
transaktionellt psykologiskt kontrakt (Isaksson et al., 2010a; McLean Parks et al., 1998; 
Millward & Hopkins, 1998; Rousseau, 1995; Van Dyne & Ang, 1998).  

Sverke, Gallagher och Hellgren (2000) studie fann emellertid få skillnader i det 
psykologiska kontraktet mellan tillfälligt anställda jämfört med fastanställda på ett 
kundföretag. Resultatet visade att grupperna var lika integrerade i företaget men de tillfälligt 
anställda upplevde större osäkerhet för framtida uppdrag. Detta verkade emellertid inte ge 
upphov till större konsekvenser som skiljde sig från fastanställda. Det kan ur ett 
individperspektiv vara möjligheten hos konsulterna att balansera arbetet med andra faktorer 
såsom familjeangelägenheter vilket vägde upp press och krav från arbetet (Sverke et al., 
2000). 

Detta kan ifrågasättas av annan forskning som istället visat på skillnader. Tillfälligt 
anställdas psykologiska kontrakt visade sig vara mer begränsat både utifrån den anställde- och 
arbetsgivarens perspektiv. De fastanställda hade ett mer omfattande kontrakt med fler 
relationella åtaganden (Isaksson et al., 2010a; Schalk et al., 2010). Det går i linje med vad 
tidigare forskare hävdat som tagits upp ovan (McLean Parks et al., 1998 & Rousseau, 1995). 
Det generella mönstret i Schalk et al. (2010) studie kunde däremot visa att tillfälligt anställda 
upplevde sitt psykologiska kontrakt som mer uppfyllt jämfört med fastanställda. Ju mer 
begränsat kontraktet var kunde därmed kopplas till en mer positiv värdering av kontraktet. 
Detta går i linje med Guest (2004) som menar att psykologiska kontraktet i mer flexibla 
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anställningsformer kan vara minst lika positiva och i vissa fall rentav positivare än anställda 
med fast anställningsform. Då flexibla anställningsformer är mer begränsade kan de lättare 
uppfyllas samt då många frivilligt valt den flexiblare anställningsformen.  Att de med fast 
anställningsform är mer omfattande stämmer även överens med Isaksson och Bellaagh (2005) 
studie inom tre olika branscher. De tillsvidareanställda i studien hade mer förväntningar på 
arbetsgivaren i alla tre sektorerna, desto mer omfattande kontrakt, ju svårare var det därmed 
att uppfylla. Arbetsrelaterad ohälsa, sjukfrånvaron samt sjuknärvaron var även högre bland de 
tillsvidareanställda vilket delvis kunde förklaras av att psykologiska kontraktet inte uppfyllts. 
Detta är anmärkningsvärt menar författarna då studiens slutsats invänder mot flertalet 
antaganden som tidigare gjorts gällande fördelarna med tillsvidareanställning som fackliga 
organisationer och politiker i Sverige och EU talat för. En förklaring menar forskarna i likhet 
med Guest (2004) ovan kan vara att konsulterna hade ett mer transaktionellt och begränsat 
psykologiskt kontrakt. Det kan också generellt bero på att många av konsulterna i studien 
frivilligt valt sin anställningsform (Isaksson & Bellaagh, 2005). Det får även empiriskt stöd av 
O’Leary-Kelly, Henderson, Anand och Ashforth (2014) nyare forskning på högkvalificerade 
IT-konsulter som uppvisade ett övergripande begränsat och transaktionellt kontrakt. En annan 
studie som ingår i PSYCONES forskningsprojektet går likaså i linje med föregående studier, 
att anställda med tillfälliga kontrakt var mer positiva. Resultatet visade inga ofördelaktiga 
konsekvenser för tillfälligt anställda med avseende på hälsa, organisationsattityder- och 
beteende jämfört med fastanställda (De Cuyper, De Witte, Krausz, Morh & Rigotti, 2010). 

En viktig distinktion mellan konsulter och andra typer av anställningsformer är att de har 
flera arbetsgivare. Till skillnad från en traditionell anställningsrelation blir arbetsgivarrollen 
uppdelad mellan konsult- respektive kundföretaget. Forskning har visat att konsulter upplever 
sig ha flera psykologiska kontrakt (Claes, 2005; Lapalme, Simard & Tremblay, 2011; 
McLean Parks et al., 1998; Svensson & Wolke, 2010). Claes (2005) visade att det triangulära 
kontraktet innehöll rättvis behandling, bra lön, lön som motsvarar prestation, bra 
arbetsatmosfär, skälig anställningstrygghet, intressant arbete och att hjälpa till med problem 
utanför arbetet. Vidare att detta var i stor utsträckning uppfyllt. Däremot uppfattade konsult- 
och kundföretaget i studien att fler löften gjorts och i större utsträckning hade uppfyllt dem än 
konsulterna själva. Vidare framkom det i en annan studie att konsultföretaget förväntas arbeta 
aktivt för att hitta arbete och vara öppna om de arbeten som var tillgängliga. Konsultföretaget 
skall också representera deras intressen och lösa eventuella problem eller missnöje hos 
kunden (Druker & Stanworth, 2004). 

Konsulters arbetstillfredsställelse, engagemang mot kundföretaget samt intentionen att 
stanna i konsultföretaget har visats relatera positivt till ett uppfyllt psykologiskt kontrakt av 
båda organisationerna i en nyligen gjord studie av Morf, Arnold och Staffelbach (2014). 
Framförallt var det uppfyllda kontraktet med kundföretaget som relaterade positivt till 
konsulternas arbetstillfredsställelse- och engagemang gentemot kundföretaget själva. 
Konsulters engagemang mot kundföretaget var mer stabilt och mindre påverkat av 
konsultföretaget. Kundföretagets handlingar å andra sidan visade sig ha spridningseffekt på 
engagemanget mot konsultföretaget (Morf et al., 2014). Lapalme et al. (2011) forskning 
visade att relationernas psykologiska kontrakt bedöms separat. Kontraktsbrott av en 
organisation visade inte leda till minskad tillit för den andra organisationen. Konsultens 
engagemang gentemot kundföretaget påverkade beteendet på deras arbetsplats men inte utav 
engagemanget för konsultföretaget (Lapalme et al., 2011). 

Vidare har forskare visat att konsulter kan utveckla relationella och inte endast 
transaktionella kontrakt hos både kund- respektive konsultföretaget (Lapalme et al., 2011; 
Mcdonald & Makin, 2000). De arbetsrelaterade attityder som förknippas med det relationella 
kontraktet visade sig vara delvis högre bland konsulterna jämfört med fastanställda i 
Mcdonald och Makin (2000) studie. Dessa studier kan ifrågasättas av andra som istället visat 
att arbetsengagemanget- och tillfredsställelsen var lägre bland konsulter än fastanställda 
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(Bergman, 2002; Van Dyne & Ang, 1998; Wilkin, 2013). Vidare att konsulter i betydligt 
större utsträckning har transaktionella kontrakt snarare än relationella (McLean Parks et al., 
1998; Rousseau, 1990, 1995; Rousseau & Wade-Benzoni, 1995; Schalk et al., 2010). 

McLean Parks et al. (1998) har emellertid påpekat att det kan förekomma större skillnader 
mellan olika konsultyrken snarare än mellan konsulter och ordinarieanställda, vilket forskning 
lagt större fokus vid att studera. Det har också funnits en strävan att studera konsulter som en 
homogen grupp trots de skillnader som finns i anställningserfarenhet och arbetsmiljö. Även 
om sådana studier medför generaliserbarhet kan det leda till en begränsad inblick av varje 
unik grupp av konsulter (Guest, 2004; O’Leary-Kelly et al., 2014). Vidare anses innehållet i 
triangulära psykologiska kontraktet fortfarande vara ett ostuderat område och poängteras att 
fortsatt empirisk forskning behövs (Anderson & Schalk, 1998; Claes, 2005; Connelly & 
Gallagher, 2004; Guest, 2004; Morf et al., 2014; McLean Parks et al., 1998). 
 
 
Syfte och frågeställningar 
 
Anställningsformernas förändring i riktning mot allt mer individuella och förhandlingsbara 
former, vilket kan förknippas med den flexibla arbetsmarknadens framväxt motiverar 
forskning som undersöker dessa förändrade relationer. En sådan viktig relation att studera 
utgörs av psykologiska kontrakt. Mer specifikt ingenjörskonsulter valdes för att de ingår i en 
bransch som på senare år ökat i antalet konsulter på arbetsmarknaden och då tidigare studier 
huvudsakligen fokuserat på lågkvalificerade yrken och lagt mindre fokus på högkvalificerade 
yrken som ingenjörer. Genomgången av den tidigare forskning som gjorts har kunnat visa 
motsägande resultat och att det föreligger delade meningar med avseende på psykologiska 
kontraktet bland konsulter. Merparten av den forskning som finns har handlat om hur och vad 
som händer vid kontraktsbrott och mindre på innehållet i konsulters psykologiska kontrakt. 
Kvalitativ forskning om specifikt konsulters upplevelse av det psykologiska kontraktet och i 
synnerhet i Sverige är begränsad. Mot denna bakgrund är föreliggande studies syfte att fylla 
denna kunskapslucka utifrån en kvalitativ tematisk ansats, och djupare undersöka 
ingenjörskonsulters psykologiska kontrakt i relation till kund- respektive konsultföretag. Mer 
specifikt formuleras följande frågeställningar: 
 

• Hur ser konsulternas psykologiska kontrakt ut i relation till kundföretaget med 
avseende på innehåll? Vad är konsulters upplevda förväntningar på kundföretaget och 
vad upplever konsulterna själva förväntas bidra med i utbytet? 

• Hur ser konsulternas psykologiska kontrakt ut i relation till konsultföretaget med 
avseende på innehåll? Vad är konsulternas upplevda förväntningar på konsultföretaget 
och vad upplever konsulterna själva förväntas bidra med i utbytet? 

 
 
Metod 
 

Deltagare 
 
Föreliggande studie genomfördes med sju ingenjörskonsulter varav fem män på fyra olika 
konsultföretag med uppdrag på två olika kundföretag i Mellansverige. Två ingenjörskonsulter 
utöver de som tackat ja till studien avböjde medverkan på grund av tidsbrist. Kriteriet för 
deltagarna var att de skulle vara anställda som ingenjörskonsulter på ett konsultföretag med 
uppdrag på ett kundföretag. Anledningen till att rekrytera konsulter från olika konsultföretag 
var dels för att öka deltagarnas konfidentialitet i strävan efter så sanningsenliga svar som 
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möjligt och dels för att få ett heterogent urval med avseende på varierande erfarenheter. 
Utifrån dessa kriterier kan urvalet ses som ett målinriktat urval (Bryman, 2011). Deltagarna 
bestod av två elkraftsingenjörer och fem projektledare där samtliga hade en 
tillsvidareanställning. Åldersfördelningen var mellan 29-55 år och deltagarnas erfarenhet som 
konsult varierade mellan 3-18 år. På nuvarande konsultföretag hade deltagarna varit anställda 
mellan tre och tio år. Deltagarna hade varit på uppdrag hos nuvarande kundföretag mellan tre 
månader och tio år. Två av deltagarna hade arbetat lika länge på konsultföretaget som 
kundföretaget men på olika uppdrag. En av deltagarna hade tidigare varit fastanställd hos 
kundföretaget som sedan vid en förfrågan valt att arbeta som konsult på uppdrag hos samma 
företag. Deltagarna skapar med deras avgränsning som ingenjörskonsulter en intern 
homogenitet för att ge ett djupt och utförligt underlag för studiens syfte. Deltagarna skapar 
även heterogen bredd då ingenjörskonsulterna var verksamma i fyra olika konsultföretag 
respektive två kundföretag med varierande yrkesroll, ålder, konsulterfarenhet samt hur länge 
de arbetat hos kundföretaget. Ingen ersättning utgick. 
 
 
Material 
 
För studien valdes en kvalitativ ansats med semistrukturerade intervjuer. Genom intervjuer 
kan fokus läggas vid respondenternas upplevelser och erfarenheter (Kvale & Brinkmann, 
2009) av deras komplexa psykologiska kontrakt i deras triangulära relation. En intervjuguide 
formulerades och användes som underlag med ett antal öppna frågor. Intervjuguiden 
utformades genom egenkomponerade frågor för att anpassas till studiens frågeställningar. Så 
kallad tratt-teknik användes genom att intervjuguiden inleddes med breda och öppna frågor 
för att sedan bli mer specificerad (Langemar, 2008). Genom att ha några större frågeområden 
istället för många detaljerade frågor kan samtalet föras naturligare. Genom ett flexibelt 
förhållningssätt kunde frågornas ordningsföljd skiftas med utrymme för följdfrågor. Detta 
syftade till att fördjupa förståelsen för de svar som betraktades som betydelsefulla för 
frågeställningen och en möjlighet för deltagarna att utveckla sina svar.  

Intervjuguiden var uppdelad i tre frågeområden; bakgrundsfrågor, inledande frågor om 
konsultrollen samt övergripande frågor gällande deras upplevda psykologiska kontrakt. 
Intervjuerna började således med att intervjupersonerna fick berätta om deras ålder samt 
vilken anställningsform de hade. Vidare fick de berätta hur länge de varit verksamma inom 
konsult- och kundföretaget samt deras totala erfarenhet som konsult. Därefter ställdes 
inledande frågor med avseende på deras konsultroll ”Kan du berätta hur det kom sig att du 
blev konsult?” samt ”Kan du berätta om vilka för och nackdelar som du upplever finns att 
vara konsult?”. På så sätt kunde samtalet bli mer levande och dynamiskt i intervjusituationen 
(Kvale & Brinkmann, 2009). I vissa fall utvecklades dessa frågor att komma in på nästa 
frågeområde. Där ställdes frågor gällande deras upplevda psykologiska kontrakt med konsult- 
respektive kundföretaget som ”Kan du berätta om vilka förväntningar du upplever att 
konsultföretaget har på dig?” och ” Kan du berätta om vilka förväntningar du har på 
konsultföretaget i gengäld?”. Liknande frågor ställdes om deras relation till kundföretaget. 
 
 
Procedur 
 
Inledningsvis genomfördes en pilotstudie genom två intervjuer av konsulter som spelades in 
och transkriberades i syfte att kontrollera intervjuguidens tillförlitlighet. Detta möjliggjorde 
modifiering av intervjuguiden. Syftet med pilotstudien var också för att undersökningsledaren 
skulle få erfarenhet av intervjuer som datainsamlingsmetod. Olika bemanningsföretag 
kontaktades per telefon för att kunna nå ingenjörskonsulter. Vid dessa inledande kontakter 
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framkom att inga kontaktuppgifter till de anställda kunde lämnas ut, däremot kunde en öppen 
förfrågan sändas ut. På grund av tidsbegränsning samt att undersökningsledaren inte ville att 
organisationerna själva skulle välja ut deltagarna kontaktades en person utifrån befintligt 
kontaktnät inom branschen. Kontaktpersonen kontaktade i sin tur potentiella deltagare som 
uppfyllde kriteriekraven om deras intresse att medverka. Undersökningsledaren fick sedan 
kontaktuppgifter till dessa personer. För de ingenjörskonsulter som visat intresse att delta 
skickades ett mejl ut med en presentation av studien där missivbrev bifogades som redogjorde 
för studiens övergripande syfte, tillvägagångssätt och de forskningsetiska principerna 
(Vetenskapsrådet, 2011). Deltagarna fick även information om intervjuns tidsrymd vilket 
uppskattades till 40-50 minuter samt vilka veckor intervjuerna var planerade att genomföras. 
Därefter bestämdes tid och plats med samtliga deltagare via telefon och mejl. Innan intervjuns 
början upplystes återigen muntligt de etiska principerna samt vad intervjun kom att handla om 
för att förbereda och föra tankarna om ämnet till deltagarna. Deltagarna gick med på att 
intervjun spelades in. Intervjuerna skedde i ett avskilt konferensrum på deltagarnas 
arbetsplats. Röstmemon genom mobiltelefon användes för att kunna möjliggöra en ordagrann 
transkription till text. Intervjuernas tidsåtgång var mellan 30-55 minuter och det totala 
materialet uppgick till cirka 52 sidor transkriberad text. Efter intervjun gav samtliga sitt 
godkännande att undersökningsledaren kunde återkomma vid eventuella kompletterande 
frågor.  
 
 
Databearbetning 
 
Insamlad data analyserades med hjälp av en tematisk induktiv analys. Analysen strukturerades 
utifrån empiristyrda teman, det vill säga inte på̊ förhand bestämda teman med teoretiska 
föreställningar. Detta för att inte vara alltför styrd av på förhand bestämda teman samt då 
specifikt konsulters upplevda psykologiska kontrakt gällande innehåll i tidigare forskning är 
begränsad. I enlighet med Langemars (2008) riktlinjer i analysprocessen lästes materialet 
igenom upprepade gånger i syfte att få en initial känsla för helheten i materialet. När en god 
överblick erhållits sorterades och markerades stycken som förekom i intervjuerna med 
relevans för studiens frågeställning. Styckena markerades till en början generöst för att 
undvika att relevant och betydelsefull information skulle förbises.  

Materialet sorterades in under fyra teman som handlade om kundföretagets förväntningar 
på konsulten, konsultens förväntningar på kundföretaget, konsultföretagets förväntningar på 
konsulten samt konsultens förväntningar på konsultföretaget. Därefter bearbetades nyckelord 
och material fram som kunde kopplas och insorteras under olika teman. Kategorierna 
utvecklades och modifierades under analysprocessens gång. En slutlig benämning på varje 
kategori gjordes och materialet inkluderades under dessa. Sammanlagt resulterade analysen 
till 14 kategorierna som har inordnats under de fyra olika temana. Analysen sammanfattas i 
Tabell 1 för att ge struktur och en god överblick av temana och respektive kategori. 
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Tabell 1 
Sammanfattning av analys och identifierade teman och kategorier 
 
Typ av förväntningar 

 
Innehåll i psykologiskt kontrakt 

Kundföretagets förväntningar på konsulten Anpassningsbarhet 
 Professionalitet 

God arbetsmoral 
 Följa företagets mål och riktlinjer 
Konsultens förväntningar på kundföretaget Utmanande och stimulerande 

arbetsuppgifter 
 Frihet under ansvar 
 Adekvata resurser i arbetet 
Konsultföretagets förväntningar på konsulten Främja företagets image 
 Flexibilitet i tid och rum 
Konsultens förväntningar på konsultföretaget  Långsiktigt utvecklande uppdrag 
 Anställningstrygghet 
 Konkurrenskraftig lön 
 Tillgodose konsultens behov 
 Driven och engagerad organisation. 

 
 
 
Resultatpresentationen nedan utgår ifrån den empirinära analysansatsen. I diskussionsavsnittet 
diskuteras sedan resultaten i förhållande till teorier och forskning om psykologiska kontraktet.  
 
 

Resultat 
 
Utifrån studiens frågeställningar presenteras resultatet med hjälp av fyra teman som rubriker 
för att strukturera psykologiska kontrakten utifrån respektive perspektiv. Inledningsvis 
presenteras konsulternas psykologiska kontrakt med kundföretaget följt av deras psykologiska 
kontrakt med konsultföretaget. Resultaten illustreras med hjälp av ett urval av citat som 
bedömts vara mönsterbildande och kärnfulla. Citaten har redigerats från talspråk till 
skriftspråk med god interpunktion för att öka läsvänligheten, dock utan att innebörden 
påverkats. Citaten har även redigerats för att skydda deltagarnas konfidentialitet.  
 
 
Kundföretagets förväntningar på konsulten 
 

Anpassningsbarhet. En genomgående och övergripande förväntning på konsulterna från 
kundföretagets sida är att anpassa sig till det behov som företaget har samt den befintliga 
arbetssituationen. Längden på uppdragen varierar bland ingenjörskonsulterna och i vissa fall 
förväntas de kunna anpassa sig snabbt till de uppgifter och den miljö som de ställs inför på 
kundföretaget. Detta utan några längre förberedelser eller upplärning. Hos en del av 
konsulterna har detta emellertid kunnat hanteras lättare då de tidigare arbetat hos 
kundföretaget som fastanställd och redan har stort inflytande på både arbetet och miljön i sig. 
De uppdrag som konsulterna ställs inför kan handla om att komma in när det föreligger hög 
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arbetsbelastning, i slutfasen av ett projekt eller när ordinarieanställda inte räcker till. 
Konsulterna förväntas då komma in med deras kompetens, kunskap och erfarenhet på ett 
effektivt och smidigt sätt. Det förekommer även situationer där konsulterna ställs inför nya 
uppdrag under anställningstiden hos kundföretaget och förväntas anpassa sig efter det, oavsett 
om konsulten sålts in på ett specifikt uppdrag inledningsvis. Detta kan lyftas fram med 
följande beskrivning ”Det är inte ovanligt att man kommer in på en definierad uppgift som 
sedan utvidgas och av och till blir man kanske mer biträdande projektchef som inte är 
definierat från början”. Vidare menar konsulterna att de får räkna med att ta över 
arbetsuppgifter från den ordinarieanställda på kundföretaget exempelvis om någon anställd är 
sjuk, på föräldraledighet eller andra förändringar. De upplever också att de förväntas anpassa 
sig genom att snabbt förstå sig på deras verksamhet, vara insatta i kundföretagets organisation 
och lära sig uppgiften och organisationen i stort under tidens gång. Detta belystes av en 
konsult: 
 

Ibland blir man utkastad på ett uppdrag som man till en början inte har en susning 
om och man har ju en press på sig, jag måste kunna det här. Men det är samtidigt 
en kick, så jag tycker det är kul. 
 

Professionalitet. De ska vara professionella, kunniga samt uppvisa en yrkesskicklighet i 
deras arbete. De ska visa professionalitet genom att prestera och tillföra organisationen med 
deras kompetens, kunskap och erfarenhet. Det handlar även om att ha en professionell 
hållning utåt som kunde upplevas som följande beskrivning: 
 

Som konsult har man press på sig att man kan inte gå klädd som jag gör nu, klädd 
i t-shirt utan ha skjorta, det är lite jargongen i branschen sen måste man alltid vara 
trevlig för det är det här vi lever på. Är någon upprörd på en spelar det ingen roll 
om de har fel utan då får man ta det, för att ha ett gott rykte om sig. 

 
Konsulterna upplever sig inte bli behandlade på ett annorlunda sätt än ordinarie anställda 
däremot finns en underliggande medvetenhet att vid meningsskiljaktigheter upprätta någon 
form av professionellt förhållningssätt och hantera konflikter med varsamhet. Det upplevs 
också finnas förväntningar på konsulterna att vara professionella i det avseendet att 
exempelvis inte sitta med privata angelägenheter vilket kan upplevas känsligare än om 
ordinarieanställda skulle göra det. Vidare att dessa mjukare faktorer skulle kunna innebära att 
uppdraget får kortare löptid.  
 

God arbetsmoral. De intervjuade konsulterna upplever att det finns förväntningar från 
kundföretagets sida att de skall vara glada och positiva när de är på uppdrag hos kunden. De 
ska även främja för en god arbetsatmosfär och arbeta över perioder då det behövs. Om en 
anställd är sjuk eller behöver annan form av stöd i arbetet förväntas de visa god arbetsmoral 
genom att hjälpa andra medarbetare.  De intervjuade konsulterna upplever att det finns en bild 
av att konsulter även skall uppvisa arbetsmoral genom att erbjuda det lilla extra vilket 
exemplifieras med citatet nedan: 
 

Om man kommer in som konsult måste man tillföra någonting. Min bild är att 
konsulter skall erbjuda det lilla extra och prestera. De hyr ju in mig för att jag ska 
göra ett visst jobb som jag ska göra. De vill också att jag ska vara glad och 
positiv, för om du är en enstöring bjuder du inte till en god atmosfär.  

 
Följa företagets mål och riktlinjer. I början av ett uppdrag tillhandahåller konsulterna ofta 

någon form av uppdragsbeskrivning och vissa fall regler som ska följas. Dessa förväntar sig 
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kundföretaget att konsulten ska följa och ta del av innan uppdraget påbörjas. Det handlar 
också om att konsulterna skall följa den tidsplan som kundföretaget lagt upp så att projektet 
blir klart i tid. Det förekommer även interna utbildningar inom kundföretaget på arbetstid som 
de förväntas gå på grund av företagets inriktning, detta för att uppfylla kundföretagets mål 
och få behörighet på arbetsplatsen. Det finns också förväntningar på konsultens lärande. Om 
en kund ställer krav på att arbetet ska utföras på ett specifikt sätt förväntas de lära sig 
exempelvis de arbetsrutiner, system och riktlinjer som företaget har tagit fram. Vidare finns 
också regler och etiska aspekter som skall följas som konsulterna får ta del av i exempelivs 
uppdragsbeskrivningen. Konsulterna skall även vara konfidentiella i sina affärer och skydda 
organisationens integritet. ”Vissa saker på ett ställe får man inte säga på ett annat ställe såsom 
siffror och dokumentation som är konfidentiellt. Kostnader och dylikt, då ska man vara 
neutral”. 
 
 
Konsulternas förväntningar på kundföretaget 
 

Utmanande och stimulerande arbetsuppgifter. Gemensamt för de intervjuade konsulterna 
var en förväntan på att kundföretaget ska erbjuda intressanta och spännande arbetsuppgifter. 
Förväntningar gällande arbetsuppgifterna belystes i likhet med följande beskrivning av en 
konsult: 
 

Att man inte sitter i projekt som man är överkvalificerad för. Att man får 
utmaning och att uppdragen möter mig. Exempel kan vara att sitta med 
dokumentation och kopiera. Jag är inte utbildad civilingenjör för att göra copy 
paste eller finansiella kalkyler. 

 
Arbetsuppgifterna skall därmed överensstämma med deras kompetens, kunskap och 
erfarenhet som ingenjörskonsulterna har samt möta deras individuella önskemål om 
utmaning. Genomgående framhäver även konsulterna en förväntan att arbetet skall ha en 
uppdragsbeskrivning av något slag som förväntas finnas tillgänglig vid början av arbetet eller 
projektet. På så sätt får ingenjörskonsulterna förståelse för vad som i praktiken faktiskt 
förväntas av dem. Om detta infrias menar vissa kommer leda till att deras prestation i arbetet 
och engagemanget inom kundföretaget öka. 
 

Frihet under ansvar. Enligt de intervjuade konsulterna finns ofta en uppdragsbeskrivning 
och målsättningar som ska vara uppfyllda enligt en viss tidsplan vilket erhålls av 
kundföretaget. Samtidigt framkommer en förväntan att konsulterna skall kunna få frihet och 
eget handlingsutrymme genom möjligheten att vara självständiga i sin roll, kunna ta egna 
initiativ, eget ansvar och kunna reglera hur uppdragen eller projekten utförs. Detta lyfts fram 
av en konsult ”Arbetsuppgifterna är ju flexibla så man styr ganska mycket över sitt eget 
arbete… Det är projektet som styr men efter det kan man själv styra hur man vill ha det”. De 
förväntas även kunna delta i beslutsfattande, komma med förslag eller åsikter och således få 
möjlighet att påverka arbetet under uppdragets gång. Samtidigt förväntar de sig oavsett om 
deras förslag eller åsikter går igenom få respekt och att andra på företaget lyssnar på dem. 

Det finns en förväntan att konsulterna ska vara på plats, framförallt vissa perioder om de 
ingår i ett team eller en projektgrupp med andra. Däremot är det projektet i sig som reglerar i 
vilken utsträckning konsulterna har flexibilitet. Arbetstiden är därmed inte specifik utan kan 
regleras beroende på konsultens roll och arbetssituation. I vissa fall ska de därmed ha 
möjlighet att kunna arbeta hemifrån och vara mer eller mindre flexibla under förutsättning att 
de förbereder, meddelar och anpassar sig till projektgruppen eller medarbetarna såtillvida 
konsulterna inte arbetar helt självständigt. 
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Adekvata resurser i arbetet. En förväntan från konsulterna på kundföretaget är att det skall 

finnas adekvata resurser genom informativa resurser, praktiska resurser, uppbackning och 
konstruktiv kritik. Informativ resurs menas i det här sammanhanget av en 
uppdragsbeskrivning, tidsplan och mål uppsatta i början av ett uppdrag. Detta för att 
konsulterna ska kunna veta vad som förväntas av dem innan projektet eller arbetet startar. Hur 
kundföretaget vill att slutprodukten ska se ut vid färdigställandet vilket gemensamt kunde 
upplevas som följande beskrivning ”jag förväntar mig att kunna styra dokumentationen själv 
men att det finns en tydlig tidsplan tills det ska vara klart”. 

Förutom informativa resurser förväntas det även finnas praktiska resurser att komma 
vidare i projektet för att tidsplanen kan följas. Detta illustreras av en konsult ”det är också att 
tillsätta resurser så det går framåt, att man får tillräckligt med resurser som mest kanske 
personal. Om vi behöver det så får vi det i teamet”. Vidare finns förväntningar att praktiska 
resurser ska finnas ifall någon blir sjuk. Denna person skall kunna ersättas på ett snabbt och 
smidigt sätt. 

Det skall även finnas resurser när konsulten behöver uppbackning. Om ordinarieanställda 
från andra avdelningar kommer till konsulten med uppgifter som inte ingår i konsultens arbete 
förväntar sig konsulten uppbackning. Vid konflikter eller dylikt inom projektgruppen som kan 
uppstå finns en gemensam uppfattning att de i första hand hanterar det själva. Om konsulterna 
däremot inte lyckas hantera situationen förväntas de kunna gå till kundföretaget för stöd. 
Situationer som dessa tas således alltid upp med kundföretaget främst då konsulterna ser deras 
relation med kundföretaget som mer intim, starkare och sker på daglig basis. Om detta 
däremot inte skulle infrias vänder sig konsulterna till konsultföretaget. 

Då majoriteten av de uppdrag de säljs in på utförs på kundföretaget förväntas de få stöd i 
form av konstruktiv kritik från kundföretaget. Det finns dock ingen gemensam förväntan på 
någon form av feedback när de gjort något bra eller mindre bra. Här tas istället en individuell 
yrkesstolthet upp och att gruppen tillsammans står för detta. Vid slutet av ett uppdrag 
förväntas de däremot få någon form av yrkesbetyg och komplement som motsvarar deras 
prestation för att kunna ha med sig detta i framtiden och stärka deras anställningsbarhet. 
 
 
Konsultföretagets förväntningar på konsulten 
 

Främja företagets image. Gemensamt för konsulterna är upplevelsen att konsultföretaget 
förväntar sig att konsulterna uppfyller kundens förväntningar, på så sätt främjas även 
konsultföretagets image och varumärke. Hur detta upplevs och bildandet illustreras av en 
konsult ”Vi pratar ibland om att uppfylla eller överträffa kundens förväntningar. Målet är det 
kundföretaget förväntar sig av oss eller till och med mer än vad dem förväntar sig... Vi är ju 
en sorts produkt och ska vara en bra sådan.” Detta tyder på att konsulten förutom att leverera 
uppdraget som det är tänkt och dra in pengar till konsultföretaget förväntas göra mer än vad 
som formellt förväntas och som står nedskrivet. Hur kundens förväntningar uppfylls är ofta 
upp till konsulten själv och individuellt. Konsultföretaget lägger sig inte i, så länge 
förväntningarna från kund uppfylls och kundföretagen är tillfredsställda med konsulten. 

Att konsulterna ska främja företagets image anses vara en viktig faktor för om företaget får 
goda omdömen från sina kunder eller inte. Om konsulter gör ett dåligt arbete upplevs det 
spridas snabbare jämfört om ordinarieanställda på kundföretaget gör ett dåligt jobb. Vidare 
förväntas de vara goda representanter för konsultföretaget, prata gott om företaget och försöka 
sälja in företaget även till andra potentiella kunder som de stöter på under pågående uppdrag. 
Kravet på att främja konsultföretagets image beskrivs närmare av en ingenjörskonsult ”Utåt 
sett ska jag ha ett gott anseende. Det är en förutsättning annars får man inga uppdrag. När 
man åker till en kund ska man se proper ut… ska vi ha kvar våra jobb måste vi sälja in oss”. 
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Utåt sett ska konsulterna vara företagets ansikte utåt och marknadsföra deras tjänster och i sin 
tur dem själva. Om det inte uppfylls finns risken att konsultföretaget får färre uppdrag i 
framtiden vilket i sin tur påverkar konsulterna själva och deras framtid. 
 

Flexibilitet i tid och rum. Genomgående framkommer det att konsulterna upplever en 
förväntning från konsultföretaget om att vara flexibla. De förväntas vara kapabla och flexibla 
till att ta sig an olika uppdrag inom deras arbetsområde och hos olika kunder som de säljs in 
på, vilket exemplifieras följande av en konsult: 
 

Ibland som konsult kan det vara så att jag skall ta uppdrag som geografiskt inte är 
bra för mig exempelvis i X-stad där det finns mycket uppdrag och måste därför 
pendla. Så för mig just nu är det väldigt bra och vara här, men det kan mycket väl 
vara så att det kan ändras och min chef säger att jag behöver pendla till Z-stad 
eller X-stad. 

 
Förutom i relation till kundföretaget har de även ett åtagande från konsultföretaget sida att 
vara anpassningsbara men sett utifrån ett större perspektiv. De skall kunna lämna ett uppdrag 
med kort varsel utan ett uttryckligt behov av en långvarig institutionell kontext. Konsulterna 
skall kunna ställa in sig och anpassa sig till de uppdrag de säljs in på. De ska därmed ha ett 
flexibelt förhållningssätt samt vara anpassningsbara i deras arbetssituation. På detta sätt 
förväntas de vara anställningsbara och här handlar deras utbyte om att ge och ta. Även om det 
finns en upplevd förväntan att konsulten själv ska anpassa sig till uppdragen så är det 
emellertid inte sällan att företaget anpassar sig till konsulterna. 
 
 
Konsultens förväntningar på konsultföretaget 
 

Långsiktigt utvecklande uppdrag. Det finns en förväntan med avseende på valmöjligheten 
till olika uppdrag. Det innefattar att ingenjörskonsulterna har ett arbete som varierar och ett 
yrke i rörelse och utveckling, om de så önskar. Konsulterna menar att långsiktigt utvecklande 
uppdrag bidrar till kompetensutveckling och därmed ökad anställningsbarhet i framtiden. 
Variationen upplevs även som något de behöver då de lätt tröttnar på fasta rutiner och likartat 
arbete under längre perioder. De betonar även möjligheten att träffa nya människor på nya 
arbetsplatser. De upplever sig inte ha några specifika förväntningar med avseende på 
karriärmöjligheter, varken på kundföretaget eller konsultföretaget. Däremot, i och med att de 
får långsiktigt utvecklande uppdrag som varierar utvecklas de personligen och deras 
individuella varumärke stärks på arbetsmarknaden, vilket ses ur ett långsiktigt perspektiv som 
meriterande i sig. De beskriver sig själva som personer som kontinuerligt vill ha förändring. 
Detta tema går i linje med konsultens förväntning på kundföretaget beskriven ovan under 
temat Utmanande och stimulerande arbetsuppgifter, men denna förväntan på konsultföretaget 
är ur ett större, övergripande och mer långsiktigt perspektiv. Detta beskrivs närmare av en 
konsult: 
 

Givetvis är det så att man vill ha intressanta och spännande arbetsuppgifter, bara 
för man är konsult vill man inte slänga sig på vad som helst på kundföretaget, det 
ska dels vara intressant men också ligga i linje med min kompetens och kunskap 
jag har och att det finns tillräckligt med jobb, det förväntar jag mig att 
konsultföretaget ordnar. 

 
Uppdragen som de säljs in på från konsultföretagen förväntas således ligga i linje med deras 
lön, kompetens, kunskap och erfarenhet på ett tillfredställande sätt. 
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Anställningstrygghet. I intervjuerna framkommer det att konsulterna har en förväntan på 

konsultföretaget att ge dem anställningstrygghet. Det förekommer att uppdrag hos kund tar 
slut och då finns det en förväntan att de ska hitta ett annat uppdrag åt dem. En konsult 
beskriver denna förväntan på följande sätt: 
 

Konsultföretaget ska se till att jag har ett bra och roligt uppdrag och hjälper till om 
det tar slut och att de letar efter ett nytt och intressant någon annan-stans… Skulle 
det inte finnas fler projekt här på kundföretaget och de blir tvungna att göra sig av 
med konsulter eller personal får man söka sig någon annan-stans. Och då ligger 
det ju på konsultföretaget att hitta något annat och jag ska ändå kunna tycka att 
det är okej. 

 
Vidare berättar konsulterna att det inte går ekonomiskt bra i branschen som helhet. En konsult 
berättar att situationen som konsult upplevs som positiv på grund av den aktuella situationen 
på marknaden. En av konsulterna menar att om hen skulle välja att istället bli 
ordinarieanställd på kundföretaget skulle hen hamna först i ledet att bli tvungen att lämna. 
Tryggheten som konsult känns under dessa förhållanden än mer tydlig och positiv då 
organisationsförändringar sker hos kundföretagen. Konsulterna upplevs ha, till skillnad från 
ordinarieanställda, en arbetsgivare som skall se över deras situation och kunna hitta andra 
uppdrag om de skulle bli drabbade av organisationsförändringar inom kundföretagen. 
 

Konkurrenskraftig lön. Samtliga konsulter förväntar sig en bra lön. En allmän uppfattning 
hos de flesta av konsulterna att de i regel har en mer konkurrenskraftig lön än 
ordinarieanställda i sin bransch vilket upplevs som en av de främsta anledningarna till att de 
är just konsulter. Lönen skall således vara konkurrenskraftig på marknaden. De förväntar sig 
en progressiv löneutveckling och även en möjlighet att kunna förhandla om lönen vid goda 
prestationer. Detta lyfts fram av en konsult: 
 

En sak som jag upplever är att jag som konsult får bättre gehör än som anställd 
när det gäller löneutveckling. Kundföretaget är större och har mer regler och är 
mer styrande. Så även om jag utvecklat mig kan de inte öka min lön lika mycket 
som konsultföretaget kan på grund av regler och så vidare. Det är friare på så sätt 
som konsult upplever jag. På något sätt är det lättare att se sitt eget värde, för 
konsultföretaget ser ju varje månad hur mycket pengar som kommer in till 
skillnad från kundföretaget som är större. Då ser de vad jag gjort… Lättare för 
dem att värdera mig om man tagit jättestora steg. 

 
Då konsultföretaget på ett enklare sätt kan se hur mycket inkomster konsulten faktiskt bidrar 
med blir det enklare för båda parter att se konsultens prestation och utveckling vilket på så 
sätt möjliggör och underlättar löneförhandling gentemot prestation på ett mer explicit sätt.  
 

Tillgodose konsultens behov. Det finns en förväntan att om konsulten av olika anledningar 
inte trivs eller mår bra på nuvarande arbetsplats skall kunna få hjälp med att hitta ett annat 
uppdrag. Om önskemål finns att ändra inriktning ska det finnas stöd från konsultföretagets 
håll att hjälpa konsulterna med det. En av de intervjuade berättar om positiva aspekter med att 
att vara konsult och en situation där konsultföretaget hjälpte konsulten att byta uppdrag: 
 

Det är ganska skönt att inte vara fastanställd utan kan ha möjligheten att flytta på 
sig om man vill, vilket är något jag förväntar mig att jag kan. Förut sa jag ifrån 
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och flyttade för jag inte trivdes där och det var så jag kom hit. Det var inte roliga 
arbetsuppgifter och pendlandet var inget vidare så det tröttnade jag på. 

 
Konsulterna förväntar sig att de skall kunna komma till konsultföretaget med önskemål och 
behov angående deras arbetssituation vare sig det gäller arbetet i sig eller geografiska 
problem. Konsultföretaget förväntas åtminstone försöka att tillgodose konsulternas behov 
samt visa förståelse för konsultens situation. Att tillgodose konsultens behov inkluderar även 
en tydlighet kring konsultrollen. För att konsulterna ska känna sig tillfredsställda med 
kommande uppdrag förväntas konsultföretaget i god tid erhålla information kring uppdraget 
som konsulten säljs in på innan det påbörjas. Vidare skall konsultföretaget ha en god insyn på 
konsultens kvalifikationer i form av deras kunskaper, kompetens och erfarenhet. Konsulterna 
skall kunna leva upp till uppdraget de säljs in på, det vill säga vara rätt person på rätt plats 
vilket är upp till konsultföretaget att ordna. En av konsulterna berättar om sin förväntan på hur 
säljandet skall hanteras och vad konsultföretaget förväntas ha i åtanke inför ett uppdrag: 
 

Det är viktigt och något jag förväntar mig att de vet vad som passar mig, vad jag 
kan och vad jag har gjort innan. Så att man gör rätt från början. De ska vara ärliga 
och uppriktiga. Att de inte säger att här har vi en jättebra kille men i själva verket 
är det inte alls något som passar mig och min erfarenhet. Att vara ärlig och kunna 
säga att, nej det här projektet passar nog inte honom. 

 
Detta illustrerar förväntningar på att konsultföretaget arbetar för en tydlighet kring 
konsulternas roll vilket ses som en nödvändighet för att konsulterna ska känna sig trygga i sin 
roll på företaget de är inhyrda hos. Det vill säga att uppdraget och deras kvalifikationer ligger 
i linje med varandra. 
 

Driven och engagerad organisation. Konsultföretaget förväntas vara insatt i deras 
arbetsmarknad och känna till vart uppdrag finns. Detta inkluderar även att de ska visa intresse 
för konsulterna, vara kunniga inom deras individuella arbetsområde och vilka organisationer 
företaget borde engagera sig i för potentiella framtida uppdrag. Vidare förväntas 
konsultföretaget vara konkurrenskraftigt på marknaden och marknadsföra konsulterna. Detta 
illustreras ”Konsultföretaget måste veta vad som händer och vilka resurser som finns och vad 
som behövs. De ska vara ute och marknadsföra mig så att potentiella kunder känner till mig 
sedan.” Detta ses dock emellanåt av vissa som problematiskt då konsultföretaget inte alltid 
har tillräckliga kunskaper om deras kvalifikationer och vad deras arbete innebär. 

De upplevs inte ha förväntningar på karriärmöjligheter i sig inom konsultföretaget däremot 
att deras anställningsbarhet ska öka. Att konsultföretaget skall vara en driven och engagerad 
organisation inkluderar även att konsultföretaget har kunniga konsulter internt inom företaget. 
Konsulterna upplever då att de arbetar för ett konkurrenskraftigt konsultföretag inom deras 
arbetsområde med bredd. Detta menar några av konsulterna blivit mer aktuellt idag än tidigare 
då marknaden i branschen beskrivs som delvis instabil och världsmarknaden i stort på grund 
av olika världshändelser som skett. Denna förväntan, att konsultföretaget skall vara driven 
och engagerad är något som däremot inte uppfylls i det psykologiska kontraktet enligt en 
konsults berättelse och som på grund av detta funderar på att lämna konsultföretaget.  

 
Jag är inte helt nöjd med konsultföretaget då de inte kommit med projekt som är 
bra för mig… Och jag vill hålla på med det jag vill. Jag förväntar mig driv, 
engagemang från konsultföretagets sida och att de är hungrigare. Att de tar reda 
på vart uppdragen finns. Jag vill arbeta inom teknik som teknisk projektledare, 
ansvara för en grupp eller projekt, det är det jag vill. Annars är det bortkastad tid i 
min mening… Jag vill ha andra uppdrag än det mitt konsultföretag har idag. De 
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lyckas inte sälja de projekten. Så jag vill nog byta konsultföretag som det ser ut 
just nu. 

 
 

Diskussion 
 
Syftet med studien var att få en djupare förståelse för konsultens psykologiska kontrakt med 
kund- respektive konsultföretaget med avseende på innehåll utifrån konsultens perspektiv.  
Studien kunde visa att konsulterna upplevda psykologiska kontrakt med kundföretaget var att 
kundföretaget förväntas erbjuda utmanande och stimulerande arbetsuppgifter, frihet under 
ansvar och adekvata resurser i arbetet. Konsulten förväntas i gengäld visa anpassningsbarhet, 
professionalitet, god arbetsmoral och följa kundföretagets mål och riktlinjer.  Konsultens 
psykologiska kontrakt med konsultföretaget visade att konsultföretaget förväntas erbjuda 
långsiktigt utvecklande uppdrag, anställningstrygghet, konkurrenskraftig lön, tillgodose 
konsultens behov och vara en driven och engagerad organisation, I sin tur förväntas konsulten 
främja konsultföretagets image och uppvisa flexibilitet i tid och rum. Nedan följer en 
diskussion av resultaten och studiens frågeställningar, hur konsulternas psykologiska kontrakt 
ser ut i relation till kund- och konsultföretaget med avseende på innehållet. Vidare diskuteras 
det i relation till teori och tidigare forskning om psykologiska kontrakt. 
 
 
Konsulternas psykologiska kontrakt med kundföretaget 
 
Kundföretagets förväntningar på konsulten som identifierades var att konsulten skall visa 
anpassningsbarhet, professionalitet, god arbetsmoral och följa företagets mål och riktlinjer. I 
utbyte förväntas kundföretaget ge konsulten utmanande och stimulerande arbetsuppgifter, 
frihet under ansvar samt adekvata resurser i arbetet. 

Att konsulten förväntas vara anpassningsbar mot kundföretaget visar att psykologiska 
kontraktet genomgått en stor förändring som allt mer präglas av flexibilitet i enlighet med 
tidigare forskare (Anderson & Schalk, 1998). Vidare stämmer denna förväntan in på vad 
ansvariga chefer betonat i tidigare studie, att konsulter som är anpassningsbara i olika miljöer, 
arbete och förhållanden ses som det önskvärda idealet (Olofsdotter, 2007). 

Vidare förväntas konsulten uppvisa ett professionellt förhållningssätt. De ska bete sig 
smidigt i olika situationer och hantera konflikter med varsamhet vilket tyder på att deras 
beteende är avgörande för att kontraktsbrott inte skall uppstå. De förväntas arbeta med en god 
arbetsmoral vilket kan relateras till lojalitet som ingår under relationella kontraktet då 
konsulterna förväntas hjälpa andra medarbetare och bidra till en bra arbetsmiljö och vara goda 
medarbetare. Detta tyder därmed på att kontraktet har vissa relationella inslag i enlighet med 
tidigare studier (Lapalme et al., 2011; McDonald & Makin, 2000). Konsulterna förväntas 
även följa kundföretagets mål och riktlinjer vilket däremot kan ses ingå under transaktionella 
kontraktets dimension då denna förväntan tycks vara mer specifik, konkret och explicit då 
dessa ofta är nedskrivna i exempelvis uppdragsbeskrivningen. Aronsson et al. (2012) 
exemplifierar just transaktionella kontrakt med att passa tider, respektera regler och normer 
och de förväntningar som ofta skrivs ned. 

Beträffande konsultens förväntningar på kundföretaget var det dels att erbjuda utmanande 
och stimulerande arbetsuppgifter vilket kan främjas genom att de skall anpassa sig i nya 
uppgifter och roller med tiden. Däremot kan dessa två förväntningar från parterna komma i 
konflikt då kundföretaget å ena sidan förväntar sig att konsulten skall kunna ställa in sig och 
anpassa sig i arbetet, å andra sidan att konsulten förväntar sig få arbetsuppgifter som lever upp 
till deras önskemål. Vid en sådan konflikt kan därmed kontraktsbrott uppstå som i sin tur kan 
leda till att tilliten, arbetstillfredsställelsen, arbetsengagemanget samt konsulternas intention 
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att stanna på kundföretaget minskar som tidigare forskning visat på (Atkinson, 2007; 
Isaksson, 2001; Robinson & Rousseau, 1994; Rousseau, 1989, 1995). Tidigare studier har 
även visat att konsulters arbete upplevs som enformigt (De Cuyper et al., 2008) vilket inte går 
i linje med föreliggande studie och konsultens förväntan på utmanande och stimulerande 
arbetsuppgifter. 

Konsulterna har även förväntningar på att få frihet under ansvar genom eget 
handlingsutrymme och ansvar, initiativ, och att få delta i beslutsfattande. Detta kan dels 
kopplas till arbetsgivares relationella skyldigheter (Aronsson et al., 2012). Denna förväntan 
strider mot vad tidigare forskning (De Cuyper et al., 2008) visat, att anställda med tillfälliga 
anställningsformer har begränsad kontroll, är mindre autonoma och har begränsat inflytande 
på beslutsfattande. En möjlig förklaring skulle kunna vara att den tidigare forskning som 
gjorts mestadels fokuserat på mindre kvalificerade yrken där ingenjörer inte ingår. Slutligen 
förväntas kundföretaget att tillhandahålla adekvata resurser i arbetet. Adekvata resurser i det 
här sammanhanget inkluderar främst informativa resurser i form av uppsatta mål, 
personalresurser, tidsplan och uppdragsbeskrivning. Denna förväntan skulle till viss del kunna 
inordnas som en transaktionell förväntan då det ses som specifikt, tydligt och konkret utbyte 
under en begränsad tid (Aronsson et al., 2012).  
 
 
Konsulternas psykologiska kontrakt med konsultföretaget 
 
Konsultföretagets förväntningar på konsulterna var att de skall främja företagets image och 
vara flexibel i tid och rum. I utbyte var konsultens förväntningar att konsultföretaget ska 
erbjuda långsiktigt utvecklande uppdrag, anställningstrygghet, konkurrenskraftig lön, 
tillgodose konsultens behov samt vara en driven och engagerad organisation. 

Konsultföretaget upplevs förvänta sig att konsulten skall främja företagets image. För att 
uppnå denna förväntan skall konsultens förväntningar i psykologiska kontraktet med 
kundföretaget uppnås. De psykologiska kontrakten visar därmed en tendens till att vara 
kopplade till varandra vilket tidigare forskning har visat, att kundföretagens handlingar även 
påverkar engagemanget och relationen med konsultföretaget (Lapalme et al., 2011; Morf et 
al., 2014). Det verkar emellertid ligga på konsultens eget ansvar hur kundföretagets 
förväntningar uppfylls. Denna förväntan tycks vara mer abstrakt och dynamiskt likt det 
relationella kontraktet. Att konsulter ska främja företagets image skulle kunna relateras till de 
två framträdande komponenterna engagemang och lojalitet som ingår i det relationella 
kontraktet då denna förväntan ses som ett långsiktigt utbyte i relationen mellan parterna 
(McLean Parks et al., 1998; Robinson et al., 1994). 

Att konsulterna förväntas vara flexibla i tid och rum kan i hög grad förklaras av det ökade 
kravet på arbetstagarnas flexibilitet i och med globaliseringen och den ökade konkurrensen 
som lett till bemanningsbranschens framfart (Johnson, 2010). Vidare poängterar Olofsdotter 
(2007) att flexibilitet upplevs vara grundläggande i rollen som konsult. Orsaken till att 
organisationer hyr in dem är för att täcka långsiktig och kortsiktig frånvaro, möta uppsatta 
mål och mer akuta krav (Isaksson et al., 2010b) vilket kan förklara betydelsen av att 
konsulterna förväntas vara flexibla i tid och rum. 

Konsultens förväntningar på konsultföretaget var att de skall erbjuda långsiktigt 
utvecklande uppdrag. De förväntas bli tilldelade uppdrag som varierar och ligger i linje med 
deras lön, kompetens, kunskap och erfarenhet på ett tillfredställande sätt. Det kan diskuteras 
om konsultens förväntan på långsiktigt utvecklande uppdrag kan komma i konflikt med 
konsultföretagets förväntan på flexibilitet som diskuterats ovan. Å ena sidan förväntas 
konsultföretaget uppfylla konsultens förväntningar gällande långsiktigt utvecklande uppdrag 
och tillgodose konsultens behov om de inte trivs och att konsulten är rätt person på rätt plats.  
Å andra sidan förväntas konsulten uppfylla företaget förväntningar genom att kunna ta sig an 
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olika uppdrag och i vissa fall på en annan ort utan ett uttryckligt behov av en långvarig 
institutionell kontext. Risken kan således finnas för kontraktsbrott. Det finns därmed goda 
skäl till att konsultföretaget arbetar för en tydlig och kontinuerlig kommunikation tillsammans 
med konsulten med avseende på innehållet i psykologiska kontraktet (Kahlke et al., 2002; 
Rousseau, 1995). Det skulle på så sätt kunna förhindra att parternas förväntningar kommer i 
konflikt med varandra. 

Då konsulterna är anställda på konsultföretaget finns en förväntan på anställningstrygghet 
vilket utmärks som en relationell förväntan (Aronsson et al., 2012). I likhet med Druker och 
Stanworth (2004) studie framkom att konsultföretaget är skyldiga att arbeta aktivt för att hitta 
ett annat uppdrag åt konsulten om nuvarande kundföretaget skulle börja göra sig av med 
anställda. I tidigare studier har konsultrollen i stor utsträckning förknippats med sämre 
arbetsvillkor och en mer otrygg anställning (Aronsson, 2004; De Cuyper et al., 2008; Johnson 
2010; Kahlke, Schmidt & Hagelthorn, 2002). Som nämnts tidigare kan det bero på 
konkurrensens kraft. Har konsulterna spetskompetens såsom ingenjörer blir skillnaden större 
bland dem och lägre kvalificerade yrken såsom lagerpersonal eller lokalvårdare. Resultaten i 
denna studie tyder alltså på ett motsatt förhållande då konsulterna har en förväntan på 
anställningstrygghet via konsultföretaget, vilket till stor del kan förklaras av att deras 
spetskompetens och konkurrenskraft. Då branschen i sin helhet beskrivs som osäker upplevs 
konsultrollen som säkrare eftersom konsultföretaget förväntas att ständigt söka nya uppdrag 
och på så sätt försäkra deras försörjning. Denna trygghet kontrasteras mot om de var 
fastanställda och tvungna att lämna på grund av exempelvis varsel. 

Konsultföretaget förväntas erbjuda konsulterna en konkurrenskraftig lön vilket utifrån 
tidigare teori kan ses som en transaktionell förväntning då lön kännetecknas som specifikt och 
konkret utbyte. Att konsulter skulle ha en konkurrenskraftig lön talar dock emot tidigare 
fackliga, politiska diskussioner samt tidigare studier (Aronsson, 2004; De Cuyper et al., 2008; 
Johnson 2010) som istället argumenterat för att konsulter har sämre lön och löneutveckling. 
Det skulle kunna förklaras av att de konsulter som studerats mestadels tillhört andra 
yrkesgrupper och har haft sämre arbetsvillkor och lön än ingenjörskonsulterna i föreliggande 
studie. Konsultföretaget förväntas även vara en driven och engagerad organisation genom att 
marknadsföra företaget och konsulten, vara engagerade i sökandet efter framtida uppdrag ute 
på marknaden och ha kunskap om deras bransch vilket går i linje med tidigare studie (Druker 
& Stanworth, 2004). En av konsulterna poängterar att konsultföretaget inte uppfyllt denna 
förväntan vilket kan ses som ett kontraktsbrott, som i sin tur resulterat i att konsulten börjat 
söka sig efter ett nytt arbete på ett annat konsultföretag. Detta illustrerar, i linje med tidigare 
forskning hur kontraktsbrott ökar intentionen att lämna organisationen och understryker 
betydelsen av att öka kunskapen om det psykologiska kontraktet (Guest, 2004; Kahlke et al., 
2002). 
 
 
Ett triangulärt psykologiskt kontrakt 
 
Vad förväntningarna i konsultens psykologiska kontrakt med kund- respektive 
konsultföretaget har gemensamt är att förväntningarna från varje perspektiv till stor del 
hänvisar till specifikt arbetet i sig. Vad som däremot inte ingår i deras psykologiska kontrakt 
är förväntningar rörande socioemotionella och relationella faktorer såsom samarbete, 
omfattande utbildning, personligt stöd, karriärmöjligheter, utveckling, hälsa, social 
tillhörighet, gemenskap vilket inkluderas i det relationella kontraktet (McLean Parks et al., 
1998; Robinson et al., 1994; Rousseau, 1990). Det kan tyda på att konsulternas triangulära 
psykologiska kontrakt generellt karaktäriseras av främst arbetsrelaterade faktorer och mindre 
av relationsrelaterade faktorer. Det kan även tyda på att konsulterna i hög grad ser sig själva 
som självständiga i sin roll på arbetet i synnerhet på den socioemotionella och relationella 
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delen. Det går i linje med vad som tidigare hävdats att det idag är större krav på individen att 
ansvara själv för uppbyggnaden av deras humankapital och kompetensutveckling (Allvin et 
al., 2006; Druker & Stanworth, 2004). De relationella faktorerna upplevs i högre grad vara 
upp till dem själva såsom att trivas på arbetet, hantera konflikter och karriärmöjligheter. 

Vidare kan det diskuteras om konsulternas triangulära psykologiska kontrakt utmärks av 
ett mer transaktionellt kontrakt än relationellt. Det finns emellertid en gemensam uppfattning 
att karriär- och utvecklingsmöjligheter dock infrias genom att konsultrollen i sig möjliggör 
arbete med utmanade och stimulerande arbetsuppgifter på olika uppdrag och kundföretag. De 
förväntningar som identifierats tycks dock inte vara uteslutande transaktionella, kortsiktiga 
och stabila över en specifik period. De kan även vara dynamiska, abstrakta och 
svårdefinierade utbyten med både mer eller mindre specifika överenskommelser. Det är 
därmed problematiskt att dels inordna kontraktet under ett visst kontinuum, det vill säga 
inordna de förväntningar som identifierats under antingen transaktionella och relationella 
förväntningar då de kan vara utmärkande för båda kontraktstyperna. Då tidigare forskning 
visat på att framförallt kundföretagets handlingar har en spridningseffekt på engagemanget 
mot konsultföretaget (Morf et al., 2014) är det möjligt att de förväntningar som identifierats i 
studien på respektive organisation kan påverka varandra, kanske främst om dessa 
förväntningar inte uppfylls och kontraktsbrott sker. 

Då det inte självklart att parterna i en traditionell anställningsrelation delar samma 
uppfattning av samtliga delar i kontraktet (Conway & Briner, 2002), är det inte osannolikt att 
det triangulära psykologiska kontraktet med sex olika perspektiv på förväntningar innebär 
större risk för olika uppfattningar. Att ha kunskap och kommunicera hur varje part uppfattar 
innehållet i psykologiska kontraktet blir således en viktig faktor, både för konsulterna och 
kund- respektive konsultföretagen. Detta kan motiveras då tidigare forskning visat att 
arbetstillfredsställelse, engagemang, hälsa, intention att stanna i konsultföretaget, medverkan 
till företagets effektivitet och en positiv inställning till organisationsförändringar visat positivt 
samband med ett uppfyllt psykologiskt kontrakt (Bal et al., 2008; Guest, 2004; Morf et al., 
2014; Van den Heuvel & Schalk, 2009; Zhao et al, 2007). Det finns därmed många skäl till att 
både kund- respektive konsultföretag bör arbeta för en tydlig och kontinuerlig kommunikation 
tillsammans i enlighet med Kahlke et al. (2002) och Rousseau (1995). Att organisationerna 
har kunskap om innehållet i det triangulära psykologiska kontraktet motiveras även i enlighet 
med Aronsson et al. (2012) för att områden såsom rekrytering, introduktion av nyanställda, 
utvecklingssamtal och vid omorganisationer skall fungera effektivt. 
 
 
Metoddiskussion 
 
Utifrån studiens syfte och frågeställningar bedöms tillvägagångssättet i form av 
semistrukturerade intervjuer relevant för att undersöka ingenjörskonsulternas subjektiva 
upplevelse av innehållet i deras psykologiska kontrakt. Då undersökningen inkluderar ett 
begränsat antal ingenjörskonsulter kan inte resultaten generaliseras till ingenjörskonsulters 
upplevelse av psykologiska kontrakt i allmänhet. Däremot kan studien genom en analytisk 
generalisering (Kvale & Brinkmann, 2009) bidra med och ge möjlighet att argumentera för 
hur det triangulära psykologiska kontraktet kan upplevas av ingenjörskonsulter utöver det 
undersökta sammanhanget. För att förbättra den analytiska generaliserbarheten gjordes en 
bredd i urvalet genom att intervjua ingenjörskonsulter med en spridning gällande erfarenhet 
som konsult, anställningstid, yrkesroll, åldersspann samt att konsulterna arbetade på olika 
kund respektive konsultföretag. På så sätt undviks en alltför homogen grupp i urvalet. 

Datamaterialet analyserades induktivt med syftet att vara öppen för det empiriska 
materialet och inte styras av på förhand bestämda tolkningsramar. Detta kan ses som en styrka 
då det minskar risken för alltför konstruerade tolkningar av data till förbestämda teman och 
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hindrar således att analysen blir för styrd. De identifierade temana har beskrivits och 
illustrerats med ett urval av citat vilket visar på en validitet gällande förankring i data 
(Langemar, 2008). Det ska dock påpekas att det i kvalitativa studier alltid finns utrymme för 
alternativa tolkningsmöjligheter. 

En stor del av kvalitén i data som skapas genom intervjuer avgörs av intervjuarens 
färdighet och erfarenhet i intervjumetodik (Kvale & Brinkmann, 2009). En svaghet i studien 
kan vara undersökningsledarens begränsade erfarenhet att genomföra intervjuer. Däremoy då 
en en pilotstudie genomfördes erhölls viss erfarenhet och själva hantverksskickligheten vid 
datainsamlingen kunde förbättras.  

Då studiens alla delar liksom tolkningen av data gjorts av en person blir risken för ensidig 
subjektivitet större. Genomförs studien av fler personer finns fler möjligheter till validering 
bland annat genom dialogisk intersubjektivitet (Kvale & Brinkmann, 2009) för att oberoende 
och tillsammans kunna jämföra och diskutera resultaten samt via kritisk reflektion komma 
fram till rimliga tolkningar. Dialogisk intersubjektivitet för att öka validiteten användes dock i 
intervjusituationen genom att ställa öppna frågor med följdfrågor där uttömmande svar kunde 
frambringas. I intervjusituationen kunde svaren liksom preliminära tolkningar kontrolleras i 
dialog med respondenten. Vidare användes inga ledande frågor vilket motverkade selektiv 
perception och snedvriden tolkning.  

Deltagarnas utsagor om det upplevda psykologiska kontraktet kan även diskuteras i 
förhållande till tid och rum. Samtliga beskriver den nuvarande situationen på 
arbetsmarknaden i branschen som relativt ostabil vilket kan ha påverkat resultatet. Deras 
upplevda kontrakt kan därmed förändras med tiden om arbetsmarknaden ändrar riktning 
vilket betyder att psykologiska kontraktet som studerats inte behöver vara konstant över en 
längre tid. 
 
 
Slutsats  
 
Studien har bidragit till en djupare förståelse med avseende på innehållet i det triangulära 
psykologiska kontraktet mellan ingenjörskonsulter och kund- respektive konsultföretag. 
Studien tydliggör för den begränsade forskning som finns gällande ingenjörskonsulters 
psykologiska kontrakts innehåll. Studien kan belysa vad konsulter förväntar sig från 
organisationerna och vad konsulterna i sin tur förväntas ge tillbaka, vilket förbättrar 
nyanseringen av bilden i det undersökta fenomenet då tidigare forskning i ämnet är begränsad. 
Dessutom kan studien visa att innehållet i ingenjörskonsulters kontrakt kännetecknas av både 
transaktionella och relationella inslag. Däremot verkar deras psykologiska kontrakt vara 
övervägande transaktionellt då ingenjörkonsulternas förväntningar relaterar i större 
utsträckning till arbetsrelaterade faktorer, snarare än relationella och socioemotionella 
faktorer. Resultatet kan ha en praktisk nytta då organisationerna får kunskap vad som kan 
förväntas av dem och kan således underlätta effektiviseringar och anställningsrelationerna. 
Vidare kan kunskap om innehållet som identifieras vara betydelsefullt för kund- respektive 
konsultföretag då ett uppfyllt kontrakt visat positivt samband med exempelvis trivsel, 
arbetstillfredställelse, arbetsengagemang, hälsa, intentionen att stanna kvar på företaget och 
kan således underlätta företagens förebyggande arbete mot kontraktsbrott. 
 
 Förslag till vidare forskning. En begränsning i föreliggande studie är att kund- respektive 
konsultföretagets perspektiv i det triangulära psykologiska kontraktet inte undersöks. Det vore 
därmed intressant för vidare forskning att undersöka utifrån organisationernas perspektiv på 
psykologiska kontraktets innehåll för att få en klarare helhetsbild av den triangulära 
relationen. Vidare att undersöka i vilken utsträckning deras syn stämmer överens med 
ingenjörskonsulternas upplevda innehåll som identifierats i denna studie eller om det finns 
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skillnader mellan de tre parterna samt använda sig av kvantitativ metod, exempelvis genom 
enkäter för att möjliggöra generaliserbarhet. Ytterligare förslag för framtida forskning vore att 
genomföra en studie i form av dagböcker för att fånga fenomenet djupare. Det kan även 
underlätta för deltagarna att reflektera över sina förväntningar, då det kan vara svårt att bringa 
fram allt som psykologiska kontraktet innehåller vid ett tillfälle, dels då det sällan finns i 
individers direkta medvetande och dels på grund av fenomenets komplexitet. Att studera 
psykologiska kontrakt på detta sätt kan ge en djupare och mer nyanserad bild eftersom det 
psykologiska kontraktet inte är statiskt utan utgör en dynamisk relation som skapas, utvecklas, 
förändras och uppdateras. 
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