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Hur påverkas de som får behålla sin anställning vid en 
personalneddragning, downsizing? Ser de sig som vinnare och 
bildar ett högmotiverat team som med entusiasm går in för att 
säkra organisationens överlevnad, eller är det istället tvärtom, att 
de som blir kvar påverkas så negativt att de förlorar sin 
organisationscommitment och börjar fundera på att söka sig ifrån 
organisationen? Den tidiga forskningen ägnades åt dem som fick 
lämna sin anställning vid en downsizing. Under de senaste 
decennierna har intresset även riktats mot dem som överlever d.v.s. 
de som får behålla sin anställning vid en downsizing. Forskningen 
har identifierat ett antal faktorer som kan sättas i samband med 
effekterna av en downsizing. Av de faktorer som identifierats avser 
denna litteraturstudie att ta upp: psykologiskt kontrakt, rättvisa i 
downsizingprocessen, anställningsotrygghet och 
organisationscommitment. Studien tar även kort upp två 
personlighetsfaktorer: locus of control och self esteem som också 
skulle kunna påverka upplevelsen av en downsizing. 
 
 

 
I n l e d n i n g 

 
Förändringarna på arbetsmarknaden under det senaste decenniet har ofta betytt att 
organisationer försöker kapa kostnader genom s.k. downsizing, d.v.s. genom att 
reducera antalet anställda eller antalet arbetade timmar (Westerlund, 2005). Orsaker 
till dessa förändringar är bl.a. större konkurrens pga den ökande globaliseringen, ny 
teknologi eller nya direktiv från de styrande (Furnham, 1997) och i en del fall priset 
som måste betalas för strategiska misstag gjorda av organisationsledningen (Kets de 
Vries och Balazs, 1996). En annan orsak som nämns främst inom affärslitteraturen är 
att en downsizing kortsiktigt har en positiv påverkan på aktiekursen (Wayhan och 
Werner, 2000). Det kan med andra ord vara lönsamt för ägarna med en downsizing. 
Under de senaste 15 åren har det knappast gått en vecka utan att det skrivits om 
downsizing som ett sätt att öka produktiviteten (Brockner och Martin, 1999).  
 
Tidigare under mitten av 1900-talet var en fast och trygg anställning en självklarhet 
för många människor. Många företag hade närmast en omhändertagande tradition av 
livslång anställning (Wilke, 1990) och företag som exempelvis Hewlett-Packard hade 
som policy att inte vara ett ”hire and fire” företag.  
 
Oljekrisen, med början 1973, blev ett hårt uppvaknande för många företag. Den 
ständiga tillväxten bröts och marknaden gick från efterfrågeöverskott till 
utbudsöverskott (Holm, 2002). De nedläggningar av fabriker och friställande av 
arbetare som sedan följde under 1970- och 1980-talet skedde som en reaktion på 
denna förändring från ständig tillväxt till ekonomisk stagnation, minskad efterfrågan 
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och misslyckande att anpassa sig till konkurrensen (Bluestone and Harrison, 1982). 
Vid denna tidpunkt betraktades downsizing som något övergående (Budros, 1999). 
Målet med downsizingen var inte att skapa mindre organisationer, utan att temporärt 
anpassa antalet anställda till en lägre lönsamhetsnivå tills affärerna återhämtat sig 
(Cameron och Freeman, 1993). Under 1990-talet har downsizing och friställande, inte 
bara av fabriksarbetare utan även av tjänstemän både på hög och låg nivå, i många fall 
blivit en proaktiv strategi för att öka konkurrensförmågan, lönsamheten och företagets 
aktievärde (Downs, 1995). Downsizing har alltmer blivit ett accepterat 
ledningsverktyg, även i ekonomiskt hälsosamma organisationer under perioder av 
ekonomisk tillväxt (Kets de Vries och Balazs, 1997).  
 
Man skulle kunna tala om en helomvändning vad gäller attityd och inställning till 
downsizing från många organisationsledningar. Den har gått från att ha varit en 
kortsiktig, snarast skamlig, överlevnadsstrategi till att bli en legitim långsiktig 
överlevnadsstrategi. Potentiella framtida hot används som förevändning till 
downsizing. 
 
En longitudinell studie av de 250 största koncernerna i USA visar att de företag som 
meddelar en avsikt att reducera antalet anställda med minst tre procent, rapporterar en 
signifikant ökning i sin kortsiktiga finansiella ställning (Wayhan och Werner, 2000). 
Även Suzy Wetlaufer (1998) drar i en artikel i Harvard Business Review samma 
slutsats, att downsizing påverkar aktiekursen positivt. I realiteten kan ett program som 
kapar kostnader och ökar organisationens lönsamhet gå stick i stäv med individens 
välbefinnande (Hechanova-Alampay och Beehr, 2001). Siffror från American 
Management Association (1996) säger att kortsiktigt rapporterar 47 % av de 
organisationer som minskat sin personalstyrka en ökning av resultatet och med ett mer 
långsiktigt perspektiv visar 46 % en ökning av resultatet (Manson, 2000). 
 
1992 kan betraktas som en viktig vattendelare eftersom det var det året då antalet 
uppsägningar p.g.a. downsizing sköt i höjden för att sedan aldrig riktigt återgå till 
någon lägre nivå (Gottlieb och Conkling, 1995). Enbart under juni månad 1992 
försvann 117,000 arbetstillfällen i USA och året efter sattes rekord i antalet förlorade 
arbetstillfällen (Manson, 2000). Enligt Peterson (1996) blev fler än 3 miljoner 
amerikaner friställda mellan 1989 och 1996 bara från de större amerikanska 
koncernerna. Av dessa större koncerner angav nära 60 % att de avsåg fortsätta med att 
reducera arbetstillfällen under slutet av 1990-talet och början av 2000-talet. Att de 
fick rätt visar statistik från senare år. Bara under de första fyra månaderna 2001 
förlorade 300,000 amerikaner sina arbeten. Även i Sverige har vi ett antal exempel på 
att downsizing numera är en integrerad del av företagsvärlden, t.ex. Ericsson, Telia 
och Electrolux. Även den offentliga sektorn har minskat antalet anställda under 1990-
talet.  
 
Det finns fler definitioner på downsizing, exempelvis Koeber (2002) hänvisar till den 
storskaliga och systematiska friställningen av anställda som främst de större 
koncernerna gör. Även Budros (1999) har en ganska snäv definition av downsizing 
som en organisations medvetna användning av permanent personalreducering i ett 
försök att förbättra dess effektivitet och prestation. Freeman och Cameron (1993) har 
ett bredare perspektiv och menar att downsizing inte bara innebär att arbetstillfällen 
försvinner utan är en uppsättning medvetna aktiviteter gjorda på ledningens uppdrag 
för att förbättra organisationens effektivitet, produktivitet och konkurrensförmåga. 
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Enligt Kets de Vries och Balazs (1997) har downsizing blivit ett oundvikligt resultat 
av att leva i en global ekonomi där ständiga anpassningar av produkter, service och 
kostnaden för arbetskraft är nödvändiga för att klara konkurrensen. Ett populärt 
begrepp bland managementkonsulter är BPR (Business Process Reengineering) – en 
teknik att nollbudgetera hela verksamheten och bygga upp den från början, för att 
optimera och skapa effektivitet. Tekniken är vanligen synonym med att säga upp 
personal, downsizing, d.v.s. skära ner kostnader och höja börsvärdet, istället för att 
fokusera på intäkter (Feurst, 1999). 
 
En uppenbar följd av downsizing är att många anställda blir tvungna att byta jobb 
eller bli arbetslösa. Arbete ger oss inkomst, social status och andra saker som främjar, 
eller till och med är nödvändiga för, hälsa och ett bra liv (Warr, 1987). Att förlora 
jobbet blir för många en mycket stressfull erfarenhet som väcker reaktioner av ångest, 
depression och lägre fysiskt hälsa hos dem som drabbas (McKee-Ryan et al, 2005). 
Att den tidigare forskningen kring hur downsizing påverkar den enskilde individen i 
många fall fokuserade på de psykologiska effekterna hos ”offren”, d.v.s. de som blir 
tvungna att lämna sin anställning pga av omständigheter som inte har med deras 
arbetskompetens att göra (Cappelli, 1992) är kanske därför en logisk följd. Att vara 
arbetslös är en plågsam känsla av att inte behövas, iallafall inte tillräckligt för att få 
betalt för det (Stjernberg och Tillberg, 1998) och trots ett utbyggt välfärdssystem 
innebär arbetslöshet fortfarande en försämrad privatekonomi för den drabbade och 
dennes familj (Brytting, 2005).     
 
Sedan slutet av 1980-talet har dock en hel del forskning ägnats åt de psykologiska 
effekterna av uppsägningar hos överlevarna och vilka faktorer som kan sättas i 
samband med dessa psykologiska effekter. En av de första att överhuvudtaget 
uppmärksamma att en downsizing kunde få långtgående följder även för dem som 
fick behålla sin anställning var Joel Brockner vid Columbia Universitet i New York. 
Han myntade uttrycket ”survivor syndrome” (1988) för att beskriva de psykologiska 
effekterna hos överlevarna. Även andra forskare har varit inne på samma spår, bl.a. 
Noer (1998) som talar om survivor sickness och beskriver det som en uppsättning 
attityder, känslor och upplevelser som uppträder hos de anställda som blir kvar i 
organisationer efter personalminskningar. Reaktioner hos överlevare inkluderar 
känslor som ilska, osäkerhet, orättvisa, depression, minskad risktagning och 
motivation samt lägre nivåer av organisationsmoral (Doherty och Horsted, 1995).  
 
De som överlever en downsizing kan i många fall ha levt en tid under hotet att förlora 
sitt arbete. Enligt stressteorier upplever individer som lever under osäkerhet om 
framtida negativa händelser lika starka eller ännu starkare negativa effekter än om 
händelsen faktiskt inträffade (Hellgren, 2003). Gottlieb och Conklin (1995) talar i sin 
bok Managing the workplace survivors om att de stora koncernerna genom de 
omfattande downsizingprogrammen, faktiskt skapat en ny arbetarklass av anställda, 
överlevare, vars beteende visar sig vara svårt att förutse. Vissa forskare går så långt att 
de ifrågasätter om det alltid är en fördel att få behålla anställningen vid en 
downsizing. En studie gjord inom sjukvården i Canada ställer frågan: När ett 
downsizingprojekt drar igång, ska man hoppas på att bli uppsagd? (Devine, Reay, 
Stainton, Collins-Nakai, 2003). En downsizing kan alltså påverka en överlevares 
beteende och attityd på arbetsplatsen. Detta förändrade tillstånd kan leda både till 
försämrad prestation och till förhöjd prestation, ökat stöd mellan arbetskamrater och 
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minskat stöd, beroende på vilka faktorer som påverkat upplevelsen av 
downsizingprocessen.  
 
Survivor syndrome är ett väletablerat begrepp inom psykologin och psykiatrin. Det är 
ett ämne som behandlats i ett flertal studier och berättelser, exempelvis Robinson 
Kruse. På 1960-talet använde Krystal och Niederland survivor syndrome för att 
beskriva disfunktionella beteenden och mentala störningar, av varierande grad, som 
uppvisades av överlevare till förintelsen (Krystal och Niederland, 1968, i Weinfeld, 
Sigal, Eaton, 1981) Beteckningen blev synonymt med posttraumatiskt tillstånd med 
symptom som oro, depression, känsla av skuld, paranoia, psykosomatiska sjukdomar, 
kognitionsstörningar, så väl som svårigheter att anpassa sig både professionellt och 
socialt.  
 
De psykologiska effekterna av en downsizing kan även få psykosomatiska 
konsekvenser. Enligt en studie gjord i Finland löper de som får behålla sitt arbete efter 
en personalminskning 1,8 gånger större risk att förlora sin arbetsförmåga permanent 
pga av sjukdom jämfört med anställda på sådana arbetsplatser där det inte har gjorts 
någon downsizing (Vahtera, 1997). I en doktorsavhandling vid Linköpings Universitet 
framför Medin (2006) stressen i arbetslivet, bl.a. annat på grund av ständiga 
organisations-förändringar, som en teori om varför stroke i allt högre grad drabbar 
yngre kvinnor. 
 
Vad är det som avgör hur överlevarna påverkas av en downsizing? Det är ingen enkel 
fråga att besvara dels för att ett flertal laboratorieexperiment visat på ett antal olika 
faktorer som kan samspela och dels för att samtliga av dessa faktorer har med 
överlevarens subjektiva upplevelse av faktorerna. Överlevarna kan prestera högre, 
prestera lägre eller prestera lika mycket som tidigare (Brockner m.fl., 1988) i en och 
samma organisation. 
 
Syftet med studien är att presentera relevant forskning kring faktorer som kan påverka 
de som överlever en downsizing. Downsizing får stora psykologiska följder, både för 
offer och för överlevare (Parker m.fl, 1997). Av många företagsledningar ses 
överlevare fortfarande som potentiella måltavlor. ”De ska vara glada att de fortfarande 
har kvar sitt jobb!” och ”De måste skärpa sig annars blir det deras tur nästa gång” är 
ibland det budskap som ledningen subtilt eller mer öppet förmedlar till sina överlevare 
(Gottlieb och Conkling,1995).  
 
Om tanken med en downsizing är att säkra organisationens framtid måste det vara av 
yttersta vikt att de som är kvar är motiverade, högpresterande och har för avsikt att 
stanna inom organisationen. Denna litteraturstudie avser att ta upp ett antal faktorer 
som kan påverka om en överlevare väljer att stanna eller lämna organisationen. Dessa 
faktorer är psykologiskt kontrakt, rättvisa, anställningstrygghet och organisations-
commitment. Det psykologiska kontraktet som skapas utifrån den norm om 
återgäldning (Norm of reciprocity) som Gouldner (1960) menade är en universell 
norm. Enligt detta är arbetsgivarens åtaganden rättvisa och anställningstrygghet och 
den anställde återgäldar med organisationscommitment (bl.a. Rosseau, 1990). 
Begreppen psykologiskt kontrakt och organisationscommitment är nära knutna till 
varandra (Millward och Brewerton, 2000). Organisationscommitment kan sägas vara 
den anställdes åtaganden i det psykologiska kontraktet (Millward och Hopkins, 1998). 
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Även anställningstrygghet och psykologiskt kontrakt har samband (Ashford, Lee och 
Bobko, 1989).  
 
De faktorer som litteraturstudien tar upp stämmer väl överens med de som Mishra och 
Spreitzer (1998) beskriver i sin typologi över reaktioner hos dem som överlever en 
downsizing. De uppger rättvisa och empowerment som avgörande faktorer för hur 
överlevare reagerar. Deras breda definition av empowerment inbegriper delar av 
definitionen av rättvisa och organisationscommitment, främst affektiv commitment, 
som används i denna litteraturstudie. Samtliga begrepp handlar om individens 
subjektiva upplevelser av en downsizing. Litteraturstudien tar därför även upp två 
personlighetsfaktorer som kan påverka den subjektiva upplevelse, locus of control och 
self esteem. Dessa två begrepp har med individens självbegrepp att göra och kan sägas 
vara en utgångspunkt för individens perspektiv på omvärlden.  
 
Forskningen presenterar exempel på både lyckade och misslyckade downsizingprojekt 
som det är viktigt att dra lärdom ifrån. Att litteraturen ofta koncentrerat sig på 
misslyckade downsizingprojekt kan dels betyda att många downsizingprojekt faktiskt 
misslyckas men det kan också förklaras med att människan attraheras av det negativa 
och ger det större proportionell betydelse (Hogg och Vaughan, 2002). En förklaring 
till att downsizingprojekt misslyckas kan vara att de som får vara kvar, överlevarna, 
inte är de som uppvisar det beteende och värderingar som är mest gynnsamma för 
organisationen (Cross och Travaglione, 2003). Om organisationen följer de juridiska- 
och moraliska regler som övriga samhället förväntar sig, finns risken att många yngre 
och framgångshungriga människor får sluta. I de fall organisationen lockar med 
generösa avgångsvederlag för de som slutar frivilligt, finns en stor risk att ”fel” 
personer slutar d.v.s. de som är mest ambitiösa och som organisationen egentligen 
behöver. De som slutar kan vara de som är mest attraktiva på arbetsmarknaden och 
därmed har lättare att få en ny anställning. Andra orsaker till misslyckanden kan vara 
att trots goda planer för genomförandestadiet har de missat de mänskliga aspekterna 
av förändringsprocessen (Manson, 2000).  
 
 

Begränsningar i l itteraturstudien 
 
Samtliga forskningsstudier som ligger till grund för denna litteraturstudie bygger på 
after-the-fact uppgifter. Deltagare har i efterhand fått uppskatta hur de tänkte eller 
kände före de fick vetskap om downsizingen. De uppgifterna kan därför inte anses 
som helt tillförlitliga eftersom de är efterhandskonstruktioner.  
 
Lean and mean produktion, organisationsanorexia, survivor syndrom och survivor 
sickness är begrepp som sätts i samband med downsizing. Begreppen kan knappast 
uppfattas som neutrala utan förmedlar en negativ bild av downsizing. Forskarna 
verkar snarast ha ett bias i sin bild av downsizing. Många gånger lyser deras egna 
negativa åsikter om downsizing igenom i forskningsrapporterna. Ett exempel är Noer 
(1998) som bl.a. skriver att ”downsizing har dränerat många organisationer på 
arbetsmoral, kreativitet och produktivitet” utan att presentera några empiriska belägg 
för detta. Enligt Hogg och Vaughan (2002) dras vi människor till det som uppfattas 
som negativt. Negativ information ges en oproportionell stor betydelse. 
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Litteraturstudien tar bara upp ett fåtal faktorer som kan sättas i samband med 
downsizing och hur de påverkar överlevarna. Det är troligt att det finns andra faktorer 
som även de påverkar de som överlever en downsizing.  
 
Jag har medvetet valt att använda de engelska uttrycken för downsizing, 
organisationscommitment, locus of control och self esteem. Anledningen är att det 
inte finns ett enskilt svenskt begrepp som inkluderar den bredare betydelse begreppen 
har på engelska.   
 
 

Metod 
 
I denna litteraturstudie har jag främst använt Arbetslivsinstitutets bibliotek och 
databaser som PsychInfo, JSTOR, m.fl. Sökord som använts är bl.a. downsizing, 
survivor, justice, job insecurity, organizational commitment, locus of control, self 
esteem. 
 
  

Litteraturgenomgång 
 
Psykologiskt kontrakt 
Det psykologiska kontraktet definieras som en föreställning om oskrivna, förväntade, 
ömsesidiga rättigheter och skyldigheter i relationen mellan arbetsgivare och anställd, 
som den anställde skapar i sitt medvetande. Det reglerar vad den anställde uppfattar 
att han/hon förväntas bidra med i form av engagemang, kompetens, lojalitet och 
organisationscommitment och vad arbetsgivaren förväntas ge i retur i form av lön, 
anställningssäkerhet och karriärmöjligheter (Rosseau, 1990; McFarlane Shore och 
Tetrik, 1994). Det psykologiska kontraktet grundas således på en föreställning om 
ömsesidigt utbyte och rättvisa. Anställda har sitt egetkonstruerade psykologiska 
kontrakt med organisationen vars innehåll han/hon upplever är framförhandlat och 
giltigt. Avsteg från det psykologiska kontraktet uppfattas som ett avtalsbrott. Det som 
kan göra det psykologiska kontraktet problematiskt är att arbetsgivare och andra 
medlemmar av organisationen ofta har en annan uppfattning om innehållet i 
kontraktet än den enskilde anställde (Rosseau och McLean Parks, 1993). Detta i 
kombination med att människor har en benägenhet att överskatta sin egen insats i 
relation till andras, s.k. self-serving bias, göra att skillnaden mellan vad arbetsgivaren 
uppfattar som rättvist många gånger står långt ifrån den anställdes uppfattning. 
  
En tidig teori om varför människor skapar psykologiska kontrakt beskrev Levinson 
(1965) redan på 1960-talet.  Han ansåg att den ökade rörligheten, både socialt och 
geografiskt, som skett under 1900-talet gjorde det svårt för människor att etablera 
varaktiga vänskapsförhållanden. De som förutsåg att de inom en snar framtid skulle 
bli tvungna att flytta för att få arbete undvek att involvera sig alltför djupt med andra 
människor för att slippa framtida separationer. I stället riktade de sin känslomässiga 
bindning och lojalitet till organisationen de arbetade för. Därmed skapades outtalade 
förväntningar på organisationen. Människor gav organisationscommitment i utbyte 
mot anställningstrygghet och karriärmöjlighet. Dessa tankar återkommer hos senare 
forskare bl.a. Rosseau (1990) som beskriver det psykologiska kontraktet som: flitigt 
arbete utbyts mot bra betalning, lojalitet och vilja att stanna inom organisationen (en 
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vanlig definition på organisationscommitment) i utbyte mot anställningstrygghet, 
karriärmöjligheter och rättvisa.  
 
Det psykologiska kontraktet kan alltså sägas vara ett oskrivet och outtalat 
komplement, eller appendix, till det formella anställningskontraktet. Psykologiska 
kontrakt skapas även då formella kontrakt existerar. Det psykologiska kontraktet 
fyller flera funktioner för de anställda. Dels reducerar det osäkerhet för den anställde 
och påverkar dennes beteende utifrån tron att ett visst beteende kommer att leda till ett 
överenskommet resultat (McFarlane Shore och Tetrik, 1994) som i sin tur gör det 
möjligt för honom eller henne att förutsäga händelser i sin arbetsmiljö (Rosseau och 
McLean Parks, 1993). Att förutsägbarhet, stabilitet och trygghet är grundläggande 
behov hos människan är flera forskare inom området ense om (exempelvis Aldefer, 
Jahoda, Maslow och Murray i Furnham, 1997). Det psykologiska kontraktet skulle 
därmed kunna sägas fylla grundläggande behov hos människan.  
 
I vilken omfattning psykologiska kontrakt skapas är inte helt enkelt att få en 
uppfattning om. Forskningen i ämnet visar dock att en del individer skapar 
psykologiska kontrakt där andra inte gör det och att det som en individ upplever som 
en kränkning av det psykologiska kontraktet kan en annan individ tolka på ett 
annorlunda sätt. Turnley och Feldman (1998) kunde identifiera fyra grupper av 
individer: Den första gruppen upplevde inte att organisationen hade några åtagande 
mot dem och hade således inte skapat något psykologiskt kontrakt som kunde 
kränkas. Den andra gruppen hade skapat ett psykologiskt kontrakt och ansåg att 
organisationen uppfyllt det. Den tredje gruppen ansåg visserligen att det inte blivit 
som de förväntat sig men tolkade inte detta som ett avtalsbrott från arbetsgivarens sida 
utan att de själva misstolkat situationen vid anställningen eller att organisationen av 
förklarliga skäl inte kunde uppfylla sina åtagande. Den fjärde gruppen bestod av dem 
som upplevde att deras arbetsgivare allvarligt kränkt deras psykologiska kontrakt. 
Denna grupp utgjorde 25 % av deltagarna. McLean Parks, Kidder och Gallagher 
(1998) hävdar dock att alla anställda skapar någon form av psykologiskt kontrakt. 
 
Det är nästintill omöjligt att täcka in alla aspekter av anställningsförhållanden i ett 
formellt anställningskontrakt. Nyanställda skapar således redan vid 
anställningstillfället ett psykologiskt kontrakt, som komplement till det formella 
kontraktet. Den socialiseringsprocess som nyanställda sedan genomgår, lär dem vilket 
beteende som är lämpligt beteende och vilka konsekvenser detta beteende medför 
samt vilka konsekvenserna blir för eventuella överträdelser (Guest, 1998). Utifrån 
denna kunskap förändras och justeras det psykologiska kontraktet under den första 
anställningstiden. Både individuella och organisatoriska faktorer påverkar vilken 
information som finns tillgänglig för nyanställda när de utvecklar och reviderar sitt 
psykologiska kontrakt (Thomas och Anderson, 1998). Anställda upplever att 
arbetsgivarens skyldigheter till dem ökar över tiden (ibid.; Robinson, Kraatz och 
Rosseau, 1994). De beskriver två tänkbara förklaringar till detta. En är att anställda 
försöker upprätta en positiv balans i det ömsesidiga utbytet för att inte hamna i skuld. 
En annan är att anställda upplever sitt fortsatta arbete inom organisationen som ett 
bidrag i sig som ökar den anställdes insats och arbetsgivarens skuld. Över tiden blir 
nyanställdas psykologiska kontrakt mer lika de som övriga anställda har (Thomas och 
Anderson, 1998).  
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Vissa forskare anser att en av de huvudsakliga orsakerna till att överlevnadssyndrom 
överhuvudtaget uppträder i samband med en downsizing är just att det psykologiska 
kontraktet bryts (Sahdev, Vinnicombe och Bank, 2001). En downsizing betraktas då 
av den anställde som ett kontraktsbrott från arbetsgivaren sida, med försämrad attityd 
och beteende som följd (Hellgren, Näswall och Sverke, 2005). Om arbetsgivaren inte 
respekterar det psykologiska kontraktet upplever den anställde att han/hon behandlas 
fel, blir bedragen och sviken med bestående effekter på anställningsrelationen 
(Rosseau, 1989). Millward och Brewerton (1998) beskriver ett brutet kontrakt som ett 
trauma för anställningsrelationen som underminerar tilltron och förtroendet. Det kan 
få negativa följder både för den enskilde och för organisationen.  
 
Upplevelsen av brutna psykologiska kontrakt verkar snarare vara regel än undantag, 
speciellt under perioder av organisationsförändringar, downsizing och 
sammanslagningar (Isaksson, Josephson och Vingård, 2003; Robinson och Rosseau, 
1994). Enligt Noer (1998) handlar det inte om ett kontraktsbrott från arbetsgivaren 
sida utan snarare ett nytt paradigm där synen på anställda har förändrats från att ha 
varit individer till att bli en av flera variabler i produktionsekvationen. De kan bytas ut 
och ersättas när de inte presterar som önskat. Noer definierar dem som just-in time 
anställda. I detta nya paradigm blir självtillit och oberoende byggstenar i överlevares 
självintegritet. De arbetar inte längre för organisationen utan för sig själva. Givet 
dessa förutsättningar, befinner sig de anställda på det organisatoriska slagfältet av en 
anledning, personlig vinning (Gottlieb och Conkling, 1995). Även Sahdev, 
Vinniecombe och Bank (2001) beskriver hur det psykologiska kontraktet förändrats 
efter en downsizing. Överlevarna är inte längre fokuserade på organisationen utan på 
arbetsuppgiften. Människor är fortfarande angelägna om att sköta sina arbetsuppgifter 
och är beredda att arbeta länge och hårt för det men det har uppstått ett psykologiskt 
avstånd till organisationen. Man är inte lika självklart en del av den längre.  
 
När organisationer drar ned på antalet anställda som en följd av downsizing, ökar 
antalet medarbetare med frilans- eller korttidskontrakt. Ofta arbetar dessa genom ett 
bemanningsföretag. Enligt McLean Parks, Kidder och Gallagher (1998) skapas även 
psykologiska kontrakt under dessa anställningsformer. Detta kontrakt blir mer 
komplext eftersom det finns fler än två parter i avtalet.  Även de som har en fast 
anställning inom en organisation påverkas om antalet korttidsanställda ökar genom att 
de ser sin egen anställningstrygghet hotad (ibid.) De upplever ökad 
anställningsotrygghet, lägre moral och att motivation och lojalitet urholkas 
(Greenberg, 2003).   
 
Vad är det i downsizingprocessen som gör att så många anställda känner att deras 
psykologiska kontrakt blivit brutna? Två faktorer som forskare för fram som tänkbara 
orsaker till upplevelsen av ett kontraktsbrott är bristen på rättvisa i 
downsizingprocessen och/eller upplevelse av anställningsotrygghet (Robinson och 
Rousseau, 1994; Wolfe Morrison och Robinson, 1997). 
  
Rättvisa  
Rättvisa är något som människan har intresserat sig för sedan antiken. Från att tidigare 
ha betraktats som ett absolut fenomen som kunde mätas med en objektiv måttstock, 
har senare forskning fokuserat på rättvisa som en subjektiv upplevelse. För att kunna 
förstå rättvisa måste man alltså veta vad människor uppfattar som rättvist (Greenberg 
och Colquitt, 2005). Med detta perspektiv anses rättvisa variera mellan individer och 
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situationer. Sedan slutet av 1980-talet och framåt har mycket forskning kring hur 
downsizing påverkar offer och överlevare ofta utgått från teorier om 
organisationsrättvisa (Kernan och Hanges, 2002). Termen organisationsrättvisa fördes 
först fram av Greenberg (1987) och kan beskriva som att anställda inom en 
organisation värderar situationer som får följder för deras välbefinnande och reagerar 
positivt om de tror att fördelningsbeslut (distributiv rättvisa), de procedurer som 
används för att implementera besluten (procedural rättvisa) och den behandling de får 
av beslutsfattarna (interaktionsrättvisa) är rättvis (Greenberg, 2003). 
Organisationsrättvisa kan därmed sägas vara ett paraplybegrepp för de tre olika 
former av rättvisa som anses existera inom en organisation.  
 
Forskningen om rättvisa har enligt Greenberg och Colquitt (2005) genomgått flera 
olika stadier. Den tidigare forskningen fokuserade kring Distributiv rättvisa där 
Adams (1965) equity teori intar en central plats. Enligt equity teorin, jämför 
människor kvoten av sin input och output med kvoten för input och output hos 
individer de anser vara jämförbara. Rättvisa upplevs om kompensationen står i 
proportion till det individen har bidragit med. Både positiv och negativ orättvisa kan 
upplevas beroende på om individen känner sig överkompenserad eller 
underkompenserad. Vid en downsizing kan människor som får behålla sin anställning, 
samtidigt som andra människor får sluta, känna en slags skuldkänsla mot de 
uppsagda. Om den anställde upplever sig som överkompenserad stipulerar equity 
teorin att han/hon kommer att känna skuld och som en konsekvens öka sin 
arbetsinsats för att uppnå jämvikt (Brockner, Davy, Carter, 1995). Denna effekt har 
visat sig i laboratorieexperiment där deltagare som inducerats med att uppleva en 
positiv orättvisa och känna sig överkompenserade i relation till andra jämförbara 
deltagare, uppvisar en högre produktivitet jämfört med kontrollgruppen (ibid.). Denna 
ökning i prestation gäller främst när grunden till uppsägningen uppfattas som 
slumpartad. När uppsägningarna uppfattas som baserade på meriter och kompetens 
uppnår överlevaren jämvikt med psykologiska medel (Brockner, Greenberg, Bortz, 
Carter, 1986).    
 
Under 1970-talet började forskarna intressera sig för en annan aspekt av rättvisa, 
Procedural rättvisa, som fokuserar dels på hur beslut fattas och dels på hur delaktiga 
de anställda blir i beslutsprocessen. Den upplevda nivån av rättvisa i 
uppsägningsprocessen anses vara en nyckelfaktor när det gäller hur 
downsizingöverlevare reagerar (Brockner och Greenberg, 1990). För att människor 
ska uppleva att en process genomförts och hanterats på ett rättvist sätt är det viktigt att 
de känner att de har kontroll över och är delaktiga i processen. Ett led i att uppnå detta 
kan vara att låta representanter för de anställda få möjlighet och tid att framför sina 
argument, s.k. voice-effekt (Colquitt, Conlon, Wesson, Porter, Yee, 2001). Sambandet 
mellan voice och upplevelsen av procedural rättvisa har påvisats av bl.a. Daly och 
Geyer (1994) samt Kernan och Hanges (2002). Cascio (1995) går ett steg längre och 
beskriver voice som det viktigaste sättet att uppnå procedural rättvisa.  
 
När människor upplever hög procedural rättvisa är de mer benägna att bortse från 
distributiv orättvisa. Motstånd mot organisationsförändringar som upplevs som 
hotfulla och innebär negativa konsekvenser för de anställda kan mildras med en 
förklaring som rättfärdigar organisationens agerande, även när förklaringen kommer 
en tid efter själva förändringen (Schaubroek, May och Brown, 1994). De förklarar 
detta med att människor, när de får en godtagbar förklaring till en händelse, har en 
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benägenhet att omtolka och uppfatta resultatet av händelsen på ett mer fördelaktigt 
sätt. Barclay, Skarlicki och Pugh (2005) ser dock ett problem med denna kombination. 
Enligt dem kan individen när distributiv-, procedural- och interaktionell rättvisa är låg 
lägga skuld på den andre parten och därmed fokusera sina negativa känslor utåt. När 
distributiv rättvisa är låg i kombination med hög procedural- och interaktionsrättvisa 
väcks samma negativa känslor hos individen men det är svårare att finna en yttre 
orsak att fokusera de negativa känslorna mot. 
 
Låg upplevd procedural rättvisa kan i förlängningen leda till lägre self esteem 
(Brockner och Martin, 1999). En förklaring till det kan vara att procedural orättvisa 
hotar självbilden på två sätt: den ses som en indikator på att individen inte är 
respekterad av organisationens ledning; den är en indikator på organisationens 
värderingar. Uttryck för sådana oönskade värderingar kan göra att individen inte 
känner någon stolthet över organisationen och heller in över sig själva som medlem av 
organisationen.  
  
Interaktionsrättvisa handlar om upplevd rättvisa av hur beslut hanteras av 
beslutsfattarna. Interaktionsrättvisa består dels av en interpersonlig komponent som 
inbegriper respektfull och värdig behandling av medarbetare och dels en 
informatorisk komponent som inbegriper tillräcklig och ärlig information från 
ledningen (Bies, 2001). Interaktionsrättvisa handlar om vad som sägs och hur det sägs 
(Stjernberg och Tillberg, 1998). Medkännande och social känslighet från ledningen 
och andra inflytelserika är viktigt för hur individen upplever downsizingprocessen 
(Brockner, Konovsky, 1994).  
 
Tillgången på information är en viktig beståndsdel i upplevelsen av 
interaktionsrättvisa.  Under en pågående downsizingprocess är god tillgång till 
information mycket viktigt för personalens välmående (Parker m.fl., 1997). 
Personalen blir osäker och vill veta vilka avsikter, planer och policies som gäller för 
downsizingen och hur de kan komma att påverka den enskilde (Evans, 2000). I sin 
studie visar Evans att upplevelsen av rättvisa i downsizing processen har direkt och 
positivt samband med arbetstillfredsställelse och indirekt samband med commitment, 
psykologiskt välbefinnande, tankar på att sluta och arbetsprestation. Enligt Noer 
(1998) har fältstudier visat att de som överlever en downsizing blir närmast 
informationsberoende. Deras behov av information före, under och efter en 
downsizing blir närmast omättligt. Brist på information kan få anställda att tillbringa 
arbetsdagen med att söka information om den pågående downsizingprocessen istället 
för att arbeta. Den kan även leda till svårigheter för förutsägbarhet, kontroll och stöd 
vilket kan vara väldigt stressfullt för den individ som drabbas och i värsta fall kan det 
leda till fysiskt sjukdom (Stjenberg och Tillberg, 1998).  
 
Upplevelse av interaktionsorättvisa vid en downsizing kan led till sömnlöshet visar en 
nyligen publicerad studie gjord av Greenberg (2006). En möjlig förklaring han ger till 
detta är att interaktionsrättvisa är nära förknippat med socialt stöd ifrån ledningen. 
Finns inget sådant stöd kan den anställde uppvisa stressymtom i form av 
sömnsvårigheter.    
 
Om det är meningsfullt att dela in organisationsrättvisa i olika typer har forskare 
skilda uppfattningar om. Enligt Kernan och Hanges (2002) påverkar de olika typerna 
av rättvisa skilda psykologiska reaktioner. Upplevelsen av distributiv rättvisa har 
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samband med tillfredsställelsen med lön och andra förmåner, upplevelsen av 
procedural rättvisa har samband med organisationscommitment, tillfredsställelse med 
arbetet, avsikt att säga upp sig och förtroendet för ledningen (McFarlin och Sweeney, 
1992), upplevelsen av interaktionsrättvisa påverkar förtroendet för ledningen 
(Paterson och Cary, 2002).  
 
Slutsatsen av detta kan vara att det vid en downsizing är viktigt att överlevarna 
informeras om på vilka grunder avskedsbeslut baseras och att de grunderna upplevs 
som rättvisa. Många avskedsbeslut upplevs, både av offren och av överlevarna, som 
slumpmässiga eller grundade på andra beslut än senioriet eller kompetens (Brockner 
med fl. 1985).  
 
Brytting (2005) skriver att det kan uppstå en intressekonflikt mellan offer och 
överlevare vid en downsizing. Visserligen ska offren behandlas rättvist men alltför 
stora satsningar i tid, engagemang och pengar kan uppfattas som orättvist och hotfullt 
av överlevarna. Balansgången för organisationen blir extra svår eftersom rättvisa är en 
subjektiv upplevelse.    
 
Skarlicki, Ellard och Kelln (1998) har ett något annorlunda perspektiv i sin studie av 
hur upplevd grad av rättvisa i en downsizing kan få psykologiska effekter även för 
andra än offer och överlevare. De har undersökt hur tredje man påverkas av 
information som de får om en downsizing via media. Resultatet visar att även tredje 
man bildar sig en uppfattning om huruvida downsizingen skedde på ett i deras ögon 
rättvist sätt eller inte. Denna uppfattning påverkar sedan den bild de har eller får utav 
organisationen. Studien visar att tredje mans uppfattning om organisationen, grundad 
på den information de fick samtidigt med nyheten om downsizing via media, kan 
påverka om de kan tänka sig att vara kund eller anställd till organisationen. 
Downsizing berör därmed inte bara finans- och personalavdelning utan blir en fråga 
om identitet och image som berör marknadsavdelningen.  
 
Anställningsotrygghet 
Anställningsotrygghet kan definieras som den subjektiva upplevelsen av ett hot mot 
en individs nuvarande anställning eller mot värdesatta arbetsuppgifter och att denna 
upplevelse är ofrivillig och därmed ovälkommen (Hellgren, 2003). Enligt denna 
definition anses anställningsotrygghet bestå av två aspekter: dels hot mot själva 
anställningen och dels hot mot värdesatta arbetsuppgifter. Hellgren, Isaksson och 
Sverke (1999) skiljer mellan kvantitativ anställningsotrygghet som har med rädslan att 
förlora arbetet och kvalitativ anställningsotrygghet som har med rädslan för att förlora 
kvalitativa delar av sin anställning såsom framtida karriärmöjligheter, sämre 
löneutveckling, etc. Utifrån detta kan anställningsotrygghet definieras som ett hot om 
avtalsbrott mot det psykologiska kontraktet från arbetsgivarens sida. För många 
individer är både anställningstrygghet och framtida karriärmöjligheter delar av det 
psykologiska kontraktet.  
 
Att en downsizing påverkar känslan av anställningsotrygghet visar ett flertal 
forskningsrapporter bl.a. (Brockner, 1988; Ashford m.fl., 1989; Manson, 2000). Även 
om graden av anställningsotrygghet inte alltid står i relation till den objektiva risken 
att förlora sin anställning.  
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Upplevelsen av anställningsotrygghet beror på både individuella- och kontextuella 
faktorer (Näswall, Sverke och Hellgren, 2001). En bidragande orsak till att 
anställningsotrygghet uppstår kan vara känslan av att inte ha någon kontroll över sin 
egen arbetssituation. Enligt Greenhalgh och Rosenblatt (1984) uppträder 
anställningsotrygghet hos dem som upplever sig själva som maktlösa att agera mot 
anställningshoten. Roskies och Louis-Guerin (1990) anger personlighet, tidigare 
arbetserfarenhet och nuvarande arbetssituation som möjliga bakomliggande orsaker 
till varför graden av anställningsotrygghet varierar bland individer. Det är främst de 
som upplever att de inte kan få en motsvarande position någon annanstans som 
upplever anställningsotrygghet. Här spelar ålder, utbildning, erfarenheter och socialt 
nätverk stor roll.  
 
Vad är det vid en downsizing som ökar graden av anställningsotrygghet? Faktorer 
som påverkar existerar på flera skilda nivåer (Greenhalgh och Rosenblatt, 1984): på 
omgivnings- och organisationsnivå genom downsizingen; på individuell positionsnivå 
genom ålder, kön och socioekonomisk status och slutligen på personlighetsnivå 
genom exempelvis self esteem och/eller locus of control. Vid en downsizing är det 
inte ovanligt att de som blir kvar får ta över andras arbetsuppgifter. Medan vissa 
individer uppfattar detta som stimulerande och utmanande, kan andra känna uppleva 
att kraven ökar och att de inte längre har någon kontroll (Probst, 2005). De kan då 
uppleva en ökad anställningsotrygghet efter som de inte upplever att de inte uppfyller 
kraven på anställningen. Hellgren, Näswall och Sverke (2005) fann att de med 
förändrade arbetsuppgifter rapporterade lägre nivå av rädsla att förlora sitt arbete 
jämför med dem som satt med oförändrade arbetsuppgifter, d.v.s. lägre grad av 
anställningsotrygghet. En förklaring de ger till sitt resultat är att de som fått nya 
arbetsuppgifter upplever högre grad av kontroll.  
  
Enligt stressforskningen kan förväntningar om en stressfylld händelse vara en lika stor 
eller till och med större källa till oro än själva händelsen. Anställningsotrygghet med 
rädsla för att förlora arbete kan alltså vara en mer stressfylld erfarenhet än att faktisk 
förlora arbete (Lazarus och Folkman, 1984). En förklaring till detta kan vara att det 
inte finns någon tillgänglig strategi för att möta denna osäkerhet. Vid arbetslöshet 
finns en uppsättning coping strategier att tillgå, exempelvis sorg eller förberedelser för 
den nya situationen (Sverke, Hellgren och Näswall, 2002).   
 
Vilka konsekvenser kan anställningsotrygghet får för den drabbade individen? Enligt 
stressforskning bör man skilja mellan kortsiktiga- och långsiktiga reaktioner (Lazarus 
och Folkman, 1984). Kortsiktiga reaktioner yttrar sig i mindre arbetstillfredsställelse 
och lägre grad av rapporterad organisationscommitment (Ashford m.fl., 1989; Roskies 
och Louis-Guerin, 1990) och mer långsiktiga reaktioner påverkar den fysiska och 
mentala hälsan (Roskies och Louis-Guerin, 1990). Sambanden mellan 
anställningsotrygghet och konsekvenser är dock inte entydiga i forskningen. Det är 
också svårt att dra slutsatser om riktningen på sambanden. Folk med lägre 
arbetstillfredsställelse eller hälsoproblem kanske känner högre nivå av 
anställningsotrygghet. Enligt Sverke, Hellgren och Näswall (2002) finns det även 
studier som inte kunnat påvisa något signifikant samband mellan 
anställningsotrygghet och negativa reaktioner.  
 
Vilka konsekvenser kan anställningsotrygghet få för organisationen? Studier visar på 
ett samband mellan anställningsotrygghet och både minskad produktivitet (Kinnunen, 
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Mauno, Nätti och Happonen, 2000) och minskad effektivitet (Greenhalgh and Sutton, 
1991).  
 
Roskies och Louis-Guerin (1990) anser att anställningsotrygghet snarast ska betraktas 
som en permanent faktor inom det moderna arbetslivet och inte bara som ett akut svar 
på en traumatisk händelse av typen downsizing. Enligt deras resonemang är den tid av 
säkra anställningar borta för alltid. För de allra flesta är kopplingen till denna realitet 
så vag att de kan bortse från den i det dagliga livet.  
 
Utifrån Greenhalg och Rosenblatts (1984) faktorer på skilda nivåer som påverkar 
anställningsotrygghet skulle man kunna säga att risken för att överlevare ska uppleva 
anställningsotrygghet ökar om han/hon upplever att: risken för fortsatta, framtida 
omstruktureringar och downsizing som hög; det är svårt att få ett motsvarande arbetet 
eller ett arbete alls pga av omständigheter på arbetsmarknaden; personliga egenskaper 
påverkar möjligheten att få ett annat arbete negativt.  
 
Upplevelsen av rättvisa och anställningsotrygghet kan påverka individens nivå av 
organisationscommitment.  
 
Organisationscommitment 
Commitment är en kraft som påverkar en individs agerande mot ett eller flera 
relevanta mål (Cohen, 2003). Enligt Meyer och Herscovitch (2001) skiljer sig därmed 
commitment från de mer återgäldningsbaserade begreppen motivation och attityd 
genom att den kan påverka beteendet även när yttre motivation eller positiv attityd 
saknas. Commitment skulle enligt denna definition drivas av en inre motivation.  
 
Organisationscommitment är en form av commitment som fått mycket 
uppmärksamhet kanske för att den anses ha samband med organisationsbeteenden 
såsom arbetstillfredsställelse, viljan att söka nytt arbete, faktiskt byte av arbetsplats 
och hög frånvaro från arbetsplatsen (Bateman, T. S., Strasser, S., 1984). Det finns 
många olika försöka att förklara vad organisationscommitment egentligen är – från 
drivkraften bakom en organisations prestation till ett mer komplext, 
multidimensionellt begrepp (bl.a. Porter, Steers, Mowday och Boulian, 1974; Meyer 
och Allen, 1997; Cohen, 2003; Cross och Travaglione, 2003). Den gemensamma 
nämnaren för den mulitidimensionella synen på organisationscommitment är att den 
innehåller en affektiv-, kognitiv- och beteendemässig komponent. 
Organisationscommitment skulle därmed kunna liknas vid en attityd. Enligt 
trekomponentsmodellen (Hogg och Vaughan, 2002) består en attityd av en kognitiv-, 
en affektiv- och en beteendekomponent d.v.s. en triad av tanke, känsla och beteende. 
 
Meyers och Allens (1997) trekomponentsmodell för organisationscommitment består 
av: affektiv commitment, normativ commitment och continuance commitment. 
Affektiv commitment är den anställdes känslomässiga bindning till, identifiering med 
och involvering med organisationen. Normativ commitment är den anställdes känsla 
av plikt att stanna i organisationen, och continuance commitment är den anställdes 
värdering av kostnaden för att lämna organisationen. Forskning visar att varje 
komponent har sina egna unika antecedenter och får därmed olika konsekvenser för 
beteendet på arbetsplatsen (Pittinsky och Shih, 2005). Affektiv commitment har 
samband med faktorer som påverkar den psykologiska trivseln, exempelvis lika 
behandling av anställda, utmanande arbetsuppgifter och feedback; continuance 
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commitment sätts i samband med upplevt värde av den investering den anställde gjort 
i organisationen i form av tid, ansträngning samt omgivande faktorer som tillgång på 
annan anställning medan normativ commitment anses ha samband med 
grundläggande värderingar och tidiga socialisation. Tillsammans utgör dessa tre 
komponenter den psykologiska länk som gör det mindre troligt att en anställd frivilligt 
väljer att lämna organisationen (Allen och Meyer, 1997).  
 
En nyanställds första intryck av en organisation spelar en stor roll för dennes framtida 
grad av organisationscommitment. Enligt Allen och Meyer (ibid.) uttryckte 
nyanställda som ansåg att organisationen behandlat dem på ett stödjande sätt en stark 
commitment till organisationen. Antecedenter till organisationscommitment är både 
av organisatoriskt slag som exempelvis graden av centralisering – decentraliserade 
organisationer har visat samband med organisationscommitment (Bateman och 
Strasser, 1984), och av personligt slag så som tilltro till den egna förmågan. Mathieu 
och Zajac (1990) rapporterar om ett starkt samband mellan tilltro till den egna 
förmågan och organisationscommitment. De med hög self esteem hade högre 
organisationscommitment jämfört med de med lägre self esteem. Enligt Meyer och 
Allen (1997) kan dock sambandet se annorlunda ut. De med hög tilltro till den egna 
förmågan kanske söker sig till organisationer som stimulerar en hög grad av 
organisationscommitment. En annan personlighetsfaktor som kan påverka 
organisationscommitment är den uppsättning förväntningar på arbetet som varje 
individ bär med sig (Wanous, Poland, Premack, Davis, 1992).  
 
En positiv organisationscommitment utvecklas om den nyanställdes förväntningar på 
organisationen uppfylls genom hans eller hennes upplevelser. Det är inte upplevelsen 
i sig som påverkar graden av organisationscommitment utan den diskrepans som kan 
uppstå mellan förväntan och upplevd verklighet (Meyer och Allen, 1997). Detta 
stämmer väl överens med teorier om psykologiskt kontrakt där 
organisationscommitment är en del av den anställdes åtagande (Rosseau, 1990).  
 
Är hög grad av organisationscommitment alltid av godo och något för organisation 
och individ att sträva efter? Enligt Randall (1987) och Meyer och Allen (1997) har 
organisationscommitment positiva och negativa konsekvenser för både organisation 
och individ. Positiva konsekvenserna för organisation beskrivs som lojalitet mot 
organisationen, hög nivå av närvaro, skydd av organisationens tillgångar, delar 
organisationens värderingar och mål, etc. (Meyer och Allen, 1997). Negativa 
konsekvenserna för organisationen kan vara att det kan minskar organisationens 
flexibilitet genom att existerande procedurer och policies inte ifrågasätts (Salancik, 
1977). Därmed finns en risk för minskad kreativitet och stagnation.  
  
För individen tillhör positiva konsekvenser med hög grad av 
organisationscommitment att organisationer brukar belönar lydiga och lojala 
medarbetare med mer makt (Biggart och Hamilton, 1984). Organisationscommitment 
kan även ge en känsla av sammanhang och grupptillhörighet, något som enligt 
socialpsykologin är viktigt för individen (Hogg och Vaughan, 2002). Bland negativa 
konsekvenser som kan uppstå för individen hör att de kan lägga för mycket tid på 
arbetet och därmed försaka personliga aspekter av livet. Enligt Schein (1978) tenderar 
hög commitment till sitt arbete och organisation bidra till ett lägre engagemang i 
familj och hobbies. En hög grad av organisationscommitment kan även göra individen 
mindre benägen att hålla sig flexibel och anställningsbar (Meyer och Allen, 1997).  
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Vad händer med organisationscommitment vid en downsizing? Enligt Brockner 
(1988) finns det signifikant empiriskt stöd för att organisationscommitment minskar 
drastiskt vid downsizing. En teori är att organisationscommitment är den anställdes 
återgäldning för anställningstrygghet och möjlighet till ett utvecklande arbete samt 
rättvisa (Levinson, 1965; Rosseau, 1990). När arbetsgivaren inte håller sin del av 
avtalet, finns det ingen anledning för den anställde att hålla sin del. Vid en downsizing 
ändras många gånger sättet att arbeta. De som blir kvar få ta över andras 
arbetsuppgifter och får därmed en högre arbetsbelastning. Att minska sin 
organisationscommitment kan då bli ett sätt att motsätta sig de nya kraven (Knudsen, 
Johnson, Martin, Roman, 2003). I stället kan överlevaren rikta sin commitment mot 
den egna arbetsgruppen, det projekt han/hon arbetar i eller till sin egen vinning 
(Gottlieb och Conkling, 1995). Att individen förändrar målet för sin commitment kan 
förklaras med att människan troligtvis har ett behov av commitment (Meyer och 
Allen, 1997). Som anledning refererar de till Kobasa, Maddi och Kahn (sid 5) som 
beskriver commitment som motsatsen till alienering, vilken är psykiskt ohälsosam. 
Vid en downsizing är det troligt att de negativa konsekvenserna av 
organisationscommitment blir mer uppenbara för överlevarna. I slutändan kan låg 
grad av organisationscommitment betyda en vilja och avsikt att lämna organisationen. 
(Hoffi-Hofstetter och Mannheim, 1999). 
 
Sambandet mellan downsizing och organisationscommitment är ofta en funktion av 
upplevd grad av rättvisa i downsizingprocessen och vilken känsla av 
anställningstrygghet den enskilde individen känner. Båda dessa variabler ingår som 
åtagande från arbetsgivarens sida i det psykologiska kontraktet (Rosseau, 1990). 
Enligt Brockner och Martin (1999) känner de som överlever en downsizing där de 
upplevt låg nivå av organisationsrättvisa, en lägre nivå av organisationscommitment.  
 
Allen, Freeman, Russell, Reizenstein och Rentz (2001) fann i sin longitudinella studie 
att organisationscommitment var en av de faktorer som var svårast att återfå till 
samma nivå som före downsizingen.  
 
Hur kan vi då förklara att människor ändå stannar kvar i en organisation efter en 
downsizing fastän de anser att arbetsgivaren brutet deras psykologiska kontrakt, att 
downsizingen genomförts på ett för de anställda orättvist sätt och med minskad 
organisationscommitment? En förklaring kan vara att en anställd med låg affektiv och 
normativ commitment men hög continuance commitment stannar kvar i 
organisationen då han/hon bedömer att kostnaden för att lämna den är för hög. Meyer 
och Allen (1997) ger som exempel anställda vars karriär har planat ut och motivation 
och engagemang försvunnit men som ändå stannar eftersom personen inte kan hitta ett 
arbete med likvärdig lön och förmåner.  
 
Förändringar på arbetsplatsen, i synnerhet de som resulterar i personalneddragningar, 
har potential att påverka alla komponenter av organisationscommitment (Meyer, 
Stanley, Herscovitch och Topolnysky, 2001). Affektiv commitment påverkas av 
upplevelsen av rättvisa i downsizingprocessen men även hur den personliga 
situationen förändrats i och med downsizingen. Har den anställde, som en följd av 
downsizingen, fått mer tillfredsställande och utmanande arbetsuppgifter kan dennes 
affektiva commitment förstärkas. Även graden av rättvisa i downsizingprocessen 
anses få mest följd på den affektiva commitment.  
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Det är dock svårt att dra några säkra slutsatser om i vilken grad 
organisationscommitment förändras av en downsizing eftersom nästan all forskning 
baseras på efterhandsuppskattning av människors organisationscommitment före 
downsizingen. Denna uppskattning jämförs sedan med graden av 
organisationscommitment efter downsizingen. Det som gör förfarande problematiskt 
är att anställda har en tendens att i efterhand överskatta graden av 
organisationscommitment före downsizing (Kwong och Hamilton, 2004).  
 
Forskning tyder på att både offer och överlevare vid en downsizing kan uppleva stress 
och frustration (Brockner m.fl, 1994). Frustration på arbetsplatsen har ett starkt 
samband med antisocialt beteende – som aggressivitet, sabotage, stöld och maskning 
– på arbetsplatsen (Neuman och Baron, 1997).   
 
Personlighetsfaktorer 
De faktorer som hittills beskrivits i samband med downsizing är alla subjektiva 
upplevelser hos den enskilde individen. Det kan därför vara intressant att studera ett 
par personlighetsfaktorer som skulle kunnas sättas i samband med värdering och 
evaluering av företeelser i vår omvärld. Enligt Turnley och Feldmans (1998) studie 
var det 25 % av undersökningsdeltagarna som ansåg att de hade ett psykologiskt 
kontrakt som kränkts. Hur kan vi förklara varför övriga 75 % inte ansåg att de hade ett 
psykologiskt kontrakt överhuvudtaget eller ansåg att ett kontrakt fanns med 
omständigheterna kring downsizingen gjorde inte att de kände att kontraktet kränkts?  
Eller varför vissa individer trivs att arbeta som konsulter med korttidsuppdrag utan att 
känna osäkerhet inför framtiden? Locus of control och Self Esteem är möjliga 
interaktionsvariabler för dessa reaktioner (Armstrong-Stassen, 1994; Brockner, Davy 
och Carter, 1985).   
 
Den forskning inom social psykologin som bedrivits kring självbegreppet inbegriper 
både locus of control och self esteem. Det kan därmed anses vara förknippade med 
varandra. Det är dock bara locus of control som empiriskt visat samband med 
prestation och framgång (Ross och Broh, 2000). 
 
Noer (1998) skriver att downsizing lämnar långvariga och djupgående effekter hos 
downsizing överlevare bl.a. i form av att de lämnar både kontrollen över sitt liv och 
sin self esteem till organisationen. De blir passiva och i stället för att ta kontroll över 
sitt eget öde, stannar de kvar och väntar på att yttre händelser ska styra deras liv. 
Sambandet kan mycket väl vara det motsatta, de som har extern locus of control och 
låg self esteem är det som får bestående, djupgående effekter i samband med 
downsizing.   
 
Locus of control 
Begreppet Locus of Control introducerades ursprungligen av Julian Rotter (1966) och 
baserades på hans tidigare teorier om Social Learning. Locus of control handlar om 
hur den enskilde individen förklarar händelser i livet. Enligt Rotter upplever de med 
extern locus of control sig själva som i högre grad offer för omständigheter utanför 
den egna kontrollen såsom ödet, makthavare eller otur. De med intern locus of control 
upplever högre grad av kontroll över sitt liv och att de genom sitt beteende och 
agerande påverkar händelser i livet. De med intern locus of control är mer benägna än 
de med extern locus of control att anse att en prestationsframgång kan förklaras av 
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deras egen insats och av hur enträget de genomfört uppgiften (Brockner m.fl., 1988). 
Studier visar att det finns kulturella skillnader såväl som könsskillnader och 
socioekonomiska skillnader i graden av extern locus of control. Exempelvis Sverige 
och Japan har en högre andel av befolkningen en högre grad av extern locus of control 
jämfört med USA och Australien (Lefcourt, 1982). Detta förklaras med att invånare i 
Sverige och Japan i högre grad blir omhändertagna av samhället. Enligt Lefcourt 
(1982) förklarar locus of control varför vissa individer aktivt försöker anpassa sig till 
svårigheter de möter medan andra istället hänger sig åt negativa känslor och tankar. 
Vid en downsizing kan överlevare med intern locus of control ha lättare att hantera 
den uppkomna situationen utifrån sin upplevelse av kontroll över sitt eget liv. Att de 
är kvar i organisationen beror på deras eget beteende och den insats de tidigare gjort 
för företaget. De med extern locus of control kan istället se det som en ren tillfällighet 
eller (o)tur att just de fick vara kvar. Nästa gång kan det vara deras tur att få sluta.  
 
Trots att locus of control torde vara ett av de mer undersökta begreppen inom modern 
psykologi, en sökning på psychinfo ger närmare 20,000 träffar, finns få studier som 
specifikt har undersökt sambandet mellan locus of control och den enskildes 
upplevelser vid en downsizing. En av dem som finns visar dock på ett samband 
mellan locus of control och anställningsotrygghet. De med extern locus of control 
drabbas i högre grad av negativa hälsoeffekter, såsom svårigheter att sova, i tider av 
anställningsotrygghet (Näswall, Sverke och Hellgren, 2005). En förklaring skulle 
kunna vara att de med extern locus of control i högre grad upplever 
anställningsotrygghet.  
 
Locus of control har även visat samband med graden av organisationscommitment vid 
organisationsförändringar. De med intern locus of control visar högre grad av 
organisationscommitment än de med extern locus. Extern locus of control korrelerar 
istället med negativ beteende såsom undvikande av ansvar och avfjärmning från 
organisationen (Hoffi-Hofstetter och Mannheim, 1999). 
 
Enligt Paulsen, Callan, Grice, Rooney, Gallois, Jones, Jimmieson, Bordia, (2005) 
spelar nivån på upplevd kontroll större roll under implementeringsfasen av en 
downsizing. När den väl är genomförd och den nya organisationen finns på plats blir 
det dagliga arbetslivet mer förutsägbart igen.  
 
De med intern locus of control är mer benägna att söka sig nya arbeten när de inte 
känner sig tillfreds i jämförelse med de med extern locus of control som i högre grad 
stannar kvar. De med intern locus of control tenderar att vara mer framgångsrika i sitt 
arbete och därmed mer tillfreds (Spector, 1982). 
 
Även om locus of control och effekter av en downsizing inte specifikt har undersökts i 
någon större omfattning har dock locus of control undersökts i andra sammanhang där 
individer måste hantera stressfulla händelser. Cohen (1980) fann signifikant stöd för 
att upplevd kontroll över en stressor minskar de negativa följderna av den. Effekten av 
kontroll var så genomträngande att Cohen funderade på om de med intern locus of 
control generellt presterar bättre än de med extern locus of control, inte bara under 
stress.  
 
I mediciniska experiment har de med extern locus of control svarat sämre på 
behandling än de med intern locus of control (Lefcourt, 1982). Sambandet skulle dock 
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kunna vara det omvända. Lefcourt skriver nämligen på ett annat ställe i samma bok att 
locus of control kan skifta med den omgivande miljön. Ett exempel på detta är Smiths 
(1970) studier av patienter på en neuropsykiatrisk klinik som uppvisade högre grad av 
extern locus of control vid en akut kris. När den akuta fasen av krisen hanterats 
återgick de till en mer intern locus of control.   
 
De med intern locus of control skapar utrymme för agerande som i sig kan ge 
möjligheter att uppnå mål medan de med extern locus of control inte har samma 
förmåga att skapa utrymme för agerande (Millet, 2005). En orsak till detta skulle 
kunna vara att den kognitiva förmågan är sysselsatt med negativa tankar och känslor.   
 
Self esteem 
Self esteem kan definieras som de känslor och värderingar individen har av sig själv. 
De med hög self esteem värderar sig högre och har större tilltro till sin egen förmåga 
jämfört med de med lägre self esteem, är generellt mer ihärdiga och ger inte upp lika 
lätt vid befarad motgång samtidigt som de är mindre benägna till konformitet (Hogg 
och Vaughan, 2002).   
 
Vilken roll kan self esteem spela när det gäller de som överlever en downsizing? Av 
de faktorer som litteraturstudien omfattar är det främst rättvisa som forskningen 
påvisat ett samband med self esteem.  När det gäller procedural rättvisa påverkar 
möjligheten till voice i downsizingprocessen de med hög self esteem i högre grad än 
de med låg self esteem (Brockner, Siegel, Martin, Reed, Heuer, Wiesenfeld, Grover 
och Björgvinsson, 1998).  En anledning skulle kunna vara att individens self esteem 
drabbas negativt vid upplevd orättvisa. Något som drabbar en med hög self esteem i 
högre grad. Brockner och Martin (1999) uppger att upplevd orättvisa i samband med 
en downsizing till och med kan ge individen en lägre self esteem. För distributiv 
rättvisa har Brockner, Davy och Carter (1985) visat att människor med låg self esteem 
uppvisade en högre benägenhet att öka sin arbetsinsats när de upplevde att de var 
överkompenserade jämfört med de med medel- eller hög self esteem. En förklaring till 
detta resultat skulle kunna vara att människor med låg self esteem, upplever sig vara 
överkompenserade vid en mycket lägre nivå än de med medel- eller hög self esteem.  
 
 

Avslutande diskussion 
 
Tillfredsställda och medarbetare med stor commitment rapporterar färre och mindre 
allvarliga psykologiska symtomer och högre intentioner att stanna inom 
organisationen än de som inte känner samma grad av tillfredsställelse och 
commitment (Evans, 2000). Överlevare känner att om organisationen har försett dem 
med tillförlitlig och tillräcklig information i rätt tid, då har organisationen behandlat 
dem med respekt och på ett värdigt sätt. Relevant och tillräcklig information vid rätt 
tidpunkt innebär inte bara att de som får sluta är bättre förberedda på en söka ny 
anställning, utan kan även bidra till att de som blir kvar inte upplever skuld eller 
negativa känslor gentemot organisationen.   
 
Även om Noer måste anses som en stor kritiker till downsizing har han ändå försökt 
beskriva (1998) hur de negativa följderna av survivor sickness pga av en downsizing 
kan mildras genom att följa ett antal steg. Nedan följer en kort sammanfattning av 
dessa steg.  
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Steg 1. Hantera downsizingprocessen 
Det är omöjligt för chefer att komma med för mycket information under en 
downsizingprocess. Det är mycket bättre att vara öppen med sanningen istället för att 
”mörka” för att inte skapa oro. Får inte de anställda tillräckligt med information börjar 
ryktesspridningen och arbetet avstannar mer eller mindre. Detta steg får stöd av 
forskningen kring upplevelsen av organisationsrättvisa som visare att graden av 
sanningsenlig information är avgörande för hur överlevare reagerar (Parker m.fl., 
1997; Evans, 2000; Stjenberg och Tillberg, 1998). 
 
Steg 2. Tillåta en sorgeprocess 
Det måste vara tillåtet och möjligt för överlevare att hantera och ventilera sina känslor 
av frustration, ilska och skuld. Chefer med hög kompetens i att hjälpa och stödja sin 
personal är en värdefull tillgång i en överlevarorganisation. Även detta steg får stöd i 
organisationsrättviseforskningen. Medkännande och social känslighet från ledningen 
och andra inflytelserika är viktigt för hur individen upplever downsizingprocessen 
(Brockner, Konovsky, 1994).  
 
Steg 3. Bryta beroendet mellan anställd och organisation 
Den anställde måste få kontroll över sitt eget liv och istället för en 
organisationscommitment hitta en kärnmening i den nya arbetssituationen. Det kan 
dock vara svårt för en organisation att påverka sådana egenskaper hos de anställda i 
en downsizingprocess.  
 
Steg 4. Utveckla system som är i linje med den nya verkligheten. 
Här ger Noer förslag på åtgärder som är mer avpassade för det amerikanska 
arbetslivet som exempelvis en generell sjukförsäkring och pensionssystem som inte är 
bunden till en viss arbetsgivare. Här skulle det vara intressant att jämföra nivån av 
survivor sickness mellan USA och europeiska länder som har både generell 
sjukförsäkring och pensionssystem.  Finns det någon skillnad? Enligt Lefcourt (1982) 
uppvisar länder som Sverige och Japan med generöst socialt skyddsnät en högre andel 
människor med extern locus of control. En balans mellan piska och morot fungerar 
troligtvis bäst.  
 
Även Brytting (2005) föreslår några etiska principer – som väl stämmer överens med 
Noers (1998) steg – som vägledare vid en downsizing: Autonomiprincipen ska 
respekteras så långt som möjligt, exempelvis genom att erbjuda flera olika 
handlingsalternativ av typen vidare utbildning, praktikplats, starta eget-kurs etc. 
Rättviseprincipen respekteras genom att i god tid ta upp en brett förankrad diskussion 
kring vad en rättvis nivå på avvecklingsresurser ska anses vara. Den uppsagdes 
värdighet och integritet ska respekteras genom öppen och sanningsenlig information 
och genom uppriktiga och förtroendefulla samtal. 
 
Turnley och Feldman (1998) anser att organisationer ska tydligt klargöra för anställda 
att de inte kan garantera anställningstrygghet eller långsiktig karriärer. Detta för att de 
anställda ska få möjlighet att anpassa det psykologiska kontraktet efter de nya 
förutsättningarna. Rosseau (1996) skriver att organisationen måste sanningsenligt 
förmedla varför överenskommelsen bröts från arbetsgivaren sida. För att motverka att 
en nyanställd får en negativ attityd till organisationen och låg 
organisationscommitment föreslår Wanous, Poland, Premack och Davis (1992) att 
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arbetsgivare under rekrytering, selektering och i den tidiga socialisationen uppmuntrar 
de nyanställda att ha låga i stället för höga förväntningar på organisationen eftersom 
dessa är lättare att tillmötesgå. En annan och lönande taktik som anställda kan 
använda sig av är att acceptera situationen och skifta sin lojalitet mot den egna 
karriären och självförverkligande istället (Gottlieb och Conkling, 1995).  
 
En hel del litteratur inom området har fokuserat på hur man ska kunna skapa en 
föränderlig och anpassningsbar arbetskraft (Waterman, Waterman och Collard, 2001), 
(Sahdev m.fl., 2001). I den nya globala ekonomin sker omstruktureringar i allt 
snabbare takt och medarbetare kan inte längre räkna med livslånga anställningar. 
Kravet är snarast att de ständigt måste kompetensutveckla sig för att öka sin 
anställbarhet (von Otter, 2003).  Forskningen om downsizing har påvisat att 
människor reagerar olika under tillsynes lika omständigheter. Utifrån detta blir det 
problematiskt med en patentlösning d.v.s. att få individen att göra sig själv attraktiv på 
arbetsmarknaden.  
 
 

Förslag till  framtida studier 
 
Downsizing verkar vara ett fenomen som är här för att stanna. Framtida forskning 
skulle därför kunna fokusera på vilka faktorer som kan underlätta en 
downsizingprocess. Idag har vi empiriska belägg för vad som inte fungerar men bara 
oprövade hypoteser om vad som skulle kunna fungera, exempelvis Noers steg (1998). 
Det saknas, helt enkelt, en manual över hur en downsizing praktiskt ska planeras, 
implementeras och följas upp på mest skonsamt sätt för organisation, offer och 
överlevare. Mer tillämpad forskning efterlyses således. 
 
Kan survivor syndrom vara något som kommer att försvinna i takt med att äldre 
generationer försvinner från arbetslivet? Är lojalitet och arbetsplatsens betydelse för 
den sociala identiteten något som tillhör tidigare generationer? Den nya generationen 
är van vid en ständigt föränderlig värld redan från småbarnsåren. Kan detta komma att 
få betydelse för hur de ser på organisationsförändringar? 
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