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Vid nedläggning av verksamheter har man i tidigare studier stött 
på det oväntade fenomenet close-down effect, att anställdas 
produktivitet ökar. Belöningar kan inverka på anställdas 
prestation då motivationen, enligt balansteorin, ligger i strävan 
efter jämvikt mellan belöning och arbetsinsats. Syftet med denna 
studie är att undersöka belöningars betydelse för anställdas 
arbetsattityder under nedläggningsprocessen, samt att undersöka 
om beslutet om nedläggning upplevs som ett brott mot det 
psykologiska kontraktet. En enkätundersökning och en 
prestationsbedömning genomfördes bland 275 medarbetare på 
ett tillverkningsföretag. Studiens resultat indikerar att ju högre 
anställdas förväntan om belöning är, desto högre är deras tillit 
till arbetsgivaren. En förklaring till close-down effect kan vara 
att det psykologiska kontraktet faktiskt kvarstod under 
nedläggningsperioden. Begränsningen med studien är att den 
enbart fokuserar på belöningars betydelse. Ytterligare faktorer 
behöver studeras för att tydliggöra bilden av vad som påverkar 
de anställdas engagemang vid nedläggningar av verksamheter.  
 

Många inre processer kan sättas igång hos de anställda vid nedläggning av en 
verksamhet, men oväntat nog visar flera studier att anställdas produktivitet ökar 
(Hansson, & Wigblad, 2006, Bergman & Wigblad, 1999) under nedläggningsfasen. 
Den oväntade effekten att produktiviteten ökar efter det att nedläggningen har 
annonserats av ledningen har fått namnet close-down effect (Bergman & Wigblad, 
1999). Situationen som the close-down effect förknippas med uppkommer när inves–
teringar inte längre kan rädda eller upprätthålla verksamheten (Bergman & Wigblad, 
1999). En förklaring till denna effekt har i tidigare studier varit att när processen med 
nedläggningen av verksamheten väl sätts igång försvagas ledningens kontroll av den 
dagliga verksamheten (Bergman & Wigblad, 1999) och den anställda får en ökad grad 
av självbestämmande och ansvarskänsla. Att hålla fast vid en bestämd ordning blir inte 
lika viktigt för cheferna, enligt Bergman och Wigblad (1999). En annan förklaring 
(Sutton, 1987) är att både chefer och anställda ser förmånerna med att hantera 
situationen med nedläggningsprocessen på ett föredömligt sätt. Chefernas rykte kan 
förbättras i och med nedläggningen av verksamheten då de kan uppfattas som 
ansvarstagande om de vidhåller en god eller ökad effektivitet under en tid då många 
utomstående väntar sig en nedgång i produktiviteten.  Även anställda längre ner i 
organisationen kan se fördelarna i situationen, menar Sutton (1987) då de kan 
överblicka och bedöma den stressande rollförändringen som uppkommer när arbetet är 
på väg att försvinna eller en eventuell pensionering oundvikligen väntar när 
verksamheten läggs ned. Sutton (1987) jämför nedläggning av verksamhet med 



	   2	  

exemplet då tillfälliga organisationer upphör. Människor som arbetar i projekt eller 
organisationer som är temporära som exempelvis inom film- och teaterbranschen, 
genomgår en inkomst– och rollförlust. Samma förslut drabbar anställda vid 
nedläggning. Sutton, (1987) menar att det kan uppkomma ett tryck att prestera extra 
hårt och göra ett bra jobb som imponerar på arbetsgivaren och på så sätt öka chanserna 
att bli rekommenderad till ett nytt jobb. Men för människor som arbetar i temporära 
projekt är situationen inte ovanlig och lättare att hantera för projektdeltagare med mer 
erfarenheten i bagaget. För människor som är med om en nedläggning av en 
verksamhet kan det vara första gången man förlorar jobbet. 

För att studera vad som sker i organisationer vid nedläggning av verksamheter bör 
man först överblicka de olika överenskommelser som påverkar anställdas relation till 
arbetsgivaren och deras förhållningssätt till arbetet. 

I dagens företag förekommer olika system för att belöna de anställda för goda 
arbetsinsatser. Enligt Arvidsson (2005) är syftet med belöningssystem att motivera de 
anställda att nå uppsatta mål. En monetär belöning kan enligt Arvidsson (2005) vara 
lön, bonusersättning, avtalspension etcetera. Belöningar kan även vara icke-monetära. 
En icke-monetär belöning kan enligt Arvidsson (2005) vara befordran, nya 
arbetsuppgifter, erkännande, erkänsla etcetera.  För att belöningen ska ha en 
motiverande effekt krävs enligt balansteorin (Abrahamsson & Aarum Andersen, 2005) 
en jämvikt mellan vad individen presterar och vad individen får som ersättning för sin 
prestation. Teorins grundpelare är att motivation uppkommer ur att en upplevd 
orättvisa skapar spänning som individen vill göra rättvis. Genom att minska insatsen 
eller öka belöningen justeras obalansen. Empiriskt har balansteorin haft svårt att få 
stöd, men den tillämpas fortfarande brett.  

Det psykologiska kontraktet kan definieras som vad anställda upplever sig vara 
skyldiga sin arbetsgivare och vad arbetsgivaren är skyldig dem (Rousseau, 1989). 
Andra menar (Kotter, 1973) att det psykologiska kontraktet även innefattar både 
arbetsgivarens och den anställdas ömsesidiga förväntningar om vad som ligger till 
grund för anställningen. Kontraktet behöver dock inte ha samma innebörd för bägge 
parter (Robinson, 1996). Denna studie grundar sig på Rousseaus (1989) definition om 
att det psykologiska kontraktet är den anställdas subjektiva uppfattning om de 
ömsesidiga skyldigheter som den anställda respektive arbetsgivaren har. Innehållet i 
kontraktet är enligt Robinson (1996) de förväntningar som kommer ur implicita och 
explicita löften av arbetsgivaren. Löftena behöver med andra ord inte vara uttalade. 
Förväntningar kan innebära (Robinson, 1996) ersättning i form av lön eller andra 
former av belöningar för arbetsprestationer. Enligt Rousseau (1989) innehåller det 
psykologiska kontraktet icke-monetära incitament så som lojalitet, men även monetära 
incitament som lön, pension, avgångsvederlag. Rousseau (1989) menar att kontraktet 
inte enbart innebär en finansiell överenskommelse utan för den anställda även en 
förväntning om fortsatt anställningen. I utbyte bidrar den anställda med antingen hårt 
arbete eller lojalitet, ofta på obestämd tid. Förväntningarna kan enligt Turnely & 
Feldham (1999) komma ur de löften som organisationens representanter har gett, 
uppfattningen om organisationens kultur och normer, och ur individernas varierade 
förväntningar om hur organisationen fungerar. Det psykologiska kontraktet skiljer sig 
från det underförstådda kontraktet som finns mellan arbetsgivaren och arbetstagaren 
(Rousseau, 1989). Det underförstådda kontraktet är den anställdas så väl som 
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arbetsgivarens ömsesidiga skyldigheter. Skillnaden mellan det underförstådda och 
psykologiska kontraktet är att det psykologiska kontraktet bygger på subjektiva 
förväntningar och parterna behöver inte vara överens om detta kontrakts innehåll, 
medan det underförstådda kontraktet är oskrivna överenskommelser om ömsesidiga 
skyldigheter.   

Det som ligger till grund för det psykologiska kontraktet är tillit (Rousseau, 1989). 
Tillit kan definieras som (Robinson, 1996) förväntningen om sannolikheten att ens 
kommande handlingar kommer att bli belönade eller på något sätt bli uppskattade. Det 
psykologiska kontraktet innefattar med andra ord tilliten och förväntningen på att 
prestationer kommer att belönas. Det ligger, menar Rousseau (1989), i den anställdas 
tro att en insats kommer att få en motsvarande belöning och övertygelsen att den enas 
handling är bunden till den andras. Det psykologiska kontraktet är även tätt kopplat till 
engagemang till organisationen (Rousseau, 1989). Engagemanget till organisationen 
kan beskrivas som (Mowday, Porter & Steers, 1982, refererat i Rousseau, 1989) 
anställdas acceptans av företagets värderingar, viljan att anstränga sig till förmån för 
organisationen och önskan att stanna som anställd. 

Vid en organisationsförändring, såsom nedläggning, kan kontraktets giltighet sättas på 
prov. En brytning av ett psykologiskt kontrakt är en subjektiv upplevelse (Robinson, 
1996) då en anställd anser att arbetsgivaren inte uppfyller vissa skyldigheter som ingår 
i det psykologiska kontraktet. Ett brott uppstår när den anställda anser att ett brott har 
begåtts, oavsett om det i realiteten har det eller inte (Robinson, 1996). Ett avbräck 
handlar inte enbart om att organisationen inte lever upp till den anställdas förvänt-
ningar, det symboliserar även att relationen mellan den anställda och organisationen är 
skadad (Rousseau, 1989). Enligt Morrison och Robinson (1997) kan ett brott mot det 
psykologiska kontraktet bero på att den anställda upplever ett svek från arbetsgivarens 
sida, då denna inte kan eller vill uppfylla vissa löften med anställningen. Det kan även 
grunda sig i en inkongruens i vad den anställda upplever som villkor för anställningen 
och vad arbetsgivaren anser är gällande villkor. Kontraktsbrottet kan även grunda sig i 
att det finns ett missförstånd kring villkoren för anställningen. En nedläggning av en 
verksamhet skulle kunna utifrån Morrison och Robinsons (1997), definition ses som 
ett svek från arbetsgivaren då organisationen inte längre kan uppfylla de villkor för 
den arbetstrygghet som delvis ligger till grund för det psykologiska kontraktet. Om ett 
brott mot det psykologiska kontraktet anses ha skett, vilket en anställd skulle kunna 
uppleva att nedläggningen av verksamheten är, minskar även den anställdas till-
fredsställelse med både jobbet och organisationen (Robinson & Rousseau, 1994). 
Anledningen är att det finns en diskrepans mellan vad den anställda upplever sig 
tillföra och vad som ges tillbaka. Den anställda kan inte längre lita på att de incitament 
som tidigare har erhållits vid en insats kommer att ges.  
 
Utåt sett skulle situationen vid nedläggning av en verksamhet kunna förknippas med 
en viss otrygghet då det sker en successiv minskning av personalstyrkan. Nedskärning 
av personal är en situation som starkt förknippas med anställningsotrygghet som enligt 
Sverke, Hellgren och Näswall (2002) kan definieras som en subjektiv upplevelse av 
hot och ofrivillig arbetsförlust. Anställningsotryggheten kan ha en skadlig effekt på 
den anställdas välmående och arbetstillfredssällelse (Sverke et al., 2002). 
Anställningsotrygghet bör skiljas, menar Sverke et al., (2002) från en verklig 
arbetsförlust. En arbetsförlust sker omedelbart, medan arbetsotryggheten är en 
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utdragen upplevelse av ovisshet gällande anställningen. Det som även skiljer 
arbetsotryggheten från arbetsförlusten är säkerheten (Jacobson, D., 1991 refererat i 
Sverke et al., 2002). Arbetsförlusten innebär en säkerhet att arbetet kommer att gå 
förlorat, men arbetsotryggheten innebär en osäkerhet om anställningen kommer att 
fortsätta. Arbetsförlusten innebär ingen osäkerhet om huruvida arbetet kommer att 
finnas kvar utan en säkerhet att det kommer att försvinna. Vid nedläggning av 
verksamheten vet de anställda att anställningen kommer att upphöra. Personalen går i 
och med nedläggningen en arbetsförlust till mötes. Frågan är om de anställda ser 
nedläggningsbeslutet och den väntade arbetsförlusten som ett brott mot det 
psykologiska kontraktet (Rousseau, 1989). Ser de anställda nedläggningsbeslutet som 
ett brott mot det psykologiska kontraktet skulle det även kunna innebära att 
anställningstryggheten och tilliten till arbetsgivaren försvinner. De anställda skulle 
därmed kunna bli mindre angelägna att prestera för att de inte längre förväntar sig eller 
tror att de kommer att få något i gengäld från arbetsgivaren. Om det inte finns ett 
psykologiskt kontrakt mellan den anställda och arbetsgivaren finns det heller inga 
förväntningar om prestationer och ersättningar (Robinson & Rousseau, 1994). Ser de 
anställda inte nedläggningsbeslutet som ett brott mot det psykologiska kontraktet utan 
istället accepterar beslutet skulle det kunna innebära att de anställdas tillit till 
arbetsgivaren kvarstår. Därmed kvarstår också skyldigheten att prestera den sista tiden 
och förväntningen om belöningar så som avgångsvederlag, ekonomisk ersättning så 
väl som icke-monetära belöningar.  

Syfte 
Syftet med denna studie är att undersöka om de anställda upplever beslutet om en 
nedläggning som ett brott mot det psykologiska kontraktet och hur belöningar 
påverkar anställdas attityder till arbetet under nedläggningsprocessen. 

Hypotes: Låga förväntningar om belöningar under nedläggningsprocessen är länkat till 
låg grad av tillit till organisationen, upplevd rättvisa, upplevt stöd från chef, prestation, 
målengagemang samt hög grad av job–induced tension, medan höga förväntningar 
innebär motsatt samband. 

M e t o d  

Undersökningsdeltagare 
Totalt deltog 275 individer i undersökningen. Åldern på deltagarna var mellan 24 år 
och 60 år (M= 42,0 SD= 9,38). 48 % var kvinnor och medelåldern för kvinnor var 44 
år medan medelåldern för männen var 42 år.  Alla kollektivanställda jobbade i 
produktionen medan tjänstemännen arbetade vid sex olika avdelningar (produktion, 
kvalitet, teknik och administration och personal/transfer av produktionen).  
 
Material 
Undersökningen bestod dels av en enkät, men även av chefernas 
prestationsbedömningar av de anställda. Självskattningarna i enkäterna gjordes på en 
femgradig Likertskala som sträckte sig från 1 (stämmer inte alls) till 5 (stämmer helt) 
och användes genomgående i enkäten förutom målengagemang och job-induced 
tension som mättes på en sjugradig Likertskala. Chefens prestationsbedömning av 
medarbetarna bedömdes på en skala mellan 1 och 6. Negativt formulerade påståenden 
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blev omvänt kodade innan dataanalysen och variabelindex skapades genom 
medelvärden av respektive item. 
 

Oberoende variabler. 
Belöningar (’Ibland tävlar jag med mina medarbetare vem som kan göra det bästa 
jobbet med att nå målen’, ’Om jag når mina mål, känner jag mig mer säker på 
arbetsplatsen’, ’Om jag når mina mål, ökar jag chansen för löneförhöjning’, Om jag 
når mina mål, ökar det min chans att få ”stiga i graderna”’) ingick i målsättnings-
formuläret av Lee, Bobko, Earley och Locke (1991) togs med för att undersöka hur de 
anställda upplevde att de blir belönade för sina prestationer. Variabeln 
dikotomiserades genom en mediansplitt till två grupper och Cronbach’s alfa var .61. 
En grupp med hög förväntning (≥ 3) om belöning och en med låg förväntning om 
belöning (<3). 
 

Beroende variabler. 
Beroende variabler i analysen var målengagemang som mättes med en sjufaktorsskala 
som togs med för att mäta acceptans mot nedläggningen och mot tidsramarna för 
nedläggningen (’Det är svårt att ta fabrikens avvecklingsplan på allvar.’, ’Det känns 
orealistiskt för mig att fabriken kommer att läggas ned årsskiftet 2007-2008.’, ’Jag är 
beredd att göra mitt yttersta för att uppnå fabrikens avvecklingsmål.’). Chronbach’s 
alfa av denna skala var .70. Skalan var en modifierad version av Hollenbeck, Williams 
och Klein (1989) och har använts i Sverige tidigare (Sverke & Hellgren, 2001).  
 
Prestation mättes genom chefsskattningar av den anställdas prestation på en sexgradig 
skala som graderades på följande sätt; 1=levde inte upp till förväntningarna, 2= mötte 
generellt, 3= mötte konstant, 4= överskred konstant, 5= extraordinärt och erkänd i hela 
företaget, 6= utmärkt utförande och erkänd i hela företaget. En fem- och sexgradig 
bedömning är ovanlig eftersom de värdena kräver att en anställd har ett rykte om 
excellens genom hela företaget.  
 
Job-induced tension mättes med House och Rizzos (1972) sjugradiga skala och 
användes för att fånga in den anspänning som kan upplevas i arbetet under 
nedläggningsprocessen (’Jag arbetar under stor stress och press’, ’Jag har känt mig 
nervös eller orolig på grund av mitt arbete’) och Cronbach’s alfa av denna skala var 
.86. Denna skala har använts i svensk forskning tidigare (Näswall, Sverke & Hellgren, 
2005). Arbetstrivsel mättes genom Minnesota–arbetstrivselformulär som innehöll 
tjugo faktorer som mätte den generella tillfredsställelsen med jobbet genom att 
fokusera på inre och yttre förstärkningsfaktorer kopplade till den anställdas motivation 
(’Jag känner att jag trivs på mitt arbete’, ’Jag känner mig nöjd med det arbete jag har’, 
Jag känner tillfredsställelse med mitt arbete’) utvecklat av Weiss, Dawis och Lofqvist 
(1967). Cronbach’s alfa av denna skala var .90. Denna skala har även använts i 
Sverige tidigare (Wulff, Bergman & Sverke, 2008).  
 
En femte beroende variabel som ingår i målsättningsfrågeformuläret (Lee et al., 1991) 
var stöd från chefen (’Min chef stöttar och med respekt uppmuntrar han mig att nå 
mina mål) och användes för att undersöka hur anställda upplevde chefens stöd under 
nedläggningsprocessen. Cronbach’s alfa av denna skala var .88. Tillit användes för att 
analysera vilket förtroende de anställda hade för deras arbetsgivare (’Jag är säker på att 
jag kan lita på min arbetsgivare’, ’Jag har fullt förtroende för min arbetsgivare’) och 
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skalan är utvecklad av Robinson (1996). Cronbach’s alfa av denna skala var .93. 
Rättvisa användes för att se hur de anställda upplevde rättvisa under processen med 
nedläggningen av fabriken (’All personal behandlades på ett likvärdigt sätt när 
besparingarna tvingade fram förändringar i fabrikens struktur’) och skalan är baserad 
på Brockner, Tyler och Cooper-Schneiders (1992) skala. Cronbach’s alfa av denna 
skala var .89. 
 
Datainsamling 
Totalt delades 450 frågeformulär ut till anställda på alla nivåer och 275 användbara 
frågeformulär returnerades till forskningsteamet med en svarsfrekvens på 61 %. 
Bortfallet kan delvis bero på att antalet anställda minskade under 
nedläggningsprocessen. Frågeformulären distribuerades till tjänstemän genom en 
webbaserad enkät och till kollektivanställda genom en enkät i pappersformat. 
Forskning har visat att det inte finns någon skillnad i effekten av att använda 
webbaserade enkäter och enkäter i pappersformat (Query & Wright, 2003). 
Datainsamlingen kopplades ihop med organisationens målstyrningsprocess där 
medarbetarna i början av året fick mål för det kommande året, återknytningssamtal i 
juni, samt prestationsutvärdering i slutet av året följt av lönesamtal. Insamlingstillfället 
var i februari år 2006, åtta månader efter att nedläggningsplanerna hade annonserats. 
Enkäterna till de kollektivanställda distribuerades genom internpost och innehöll även 
ett föradresserat returbrev. För bekvämlighetens skull hade en låst postlåda med 
universitetets logotyp och ett informationsblad placerats i matsalen och den tömdes två 
gånger i veckan av en medlem i forskningsteamet. Alla tjänstemän fick ett e-
postmeddelande med en inbjudan att delta forskningsprojektet och om de accepterade 
inbjudan blev de omdirigerade till frågeformuläret.  I formuläret informerades 
deltagarna om de generella syftena med studien, att deltagandet var frivilligt och en 
garanti om konfidentalitet underströks. Inga ersättningar erbjöds i samband med 
deltagandet. Innan datainsamlingen sattes affischer upp om forskningen och anställda 
från personalavdelningen informerade om det kommande forskningsprojektet på 
möten och i företagets nyhetsbrev. Allt material följde Stockholms universitets 
standard för att minimera krockar med andra enkäter och företagsinterna 
enkätundersökningar. Under nedläggningsprocessen skedde en konstant minskning av 
personal. 
 
Organisatorisk kontext 
Data samlades in på ett dotterbolag till ett större tillverkningsföretag beläget i en 
stadsmiljö i Sverige. Företaget var med om en större omorganisering som resulterade i 
ett beslut om att outsourcing av produktionen skulle ske. Nedläggning av företaget 
skulle börja år 2005 och ett definitivt stopp skulle ske mellan 2007-2008. De tre 
största fackförbunden blev inkopplade tidigt för att kunna vara delaktiga i ned-
läggningsplanerna. Nedläggningsbeslutet hölls hemligt till den 7 juni 2005 då man 
informerade de anställda på fabriken om anledningarna till nedläggningen. Då presen-
terades målen under nedläggningsperioden, kommande personalfokuserade aktiviteter 
och avgångsvederlag. Anställda som inte var närvarande vid mötet blev inkallade av 
sina respektive chefer dagen efter och fick då samma information som övriga 
anställda. 
 
Personalfokuserade aktiviteter 
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Ett antal åtgärder vidtogs under nedläggningsprocessen så som att seminarier hölls om 
förändring, individuell coachning erbjöds och jobbcentrum öppnades.  Avgångsveder-
lagspaket introducerades som var baserade på ålder och anställningsår. De anställda 
som var minst 50 år och som hade varit anställda i 3 år eller mer fick ett avtal om 
tjänstepension.  
 

Resu l t a t  

I tabell 1 redovisas korrelationer, medelvärden och standardavvikelser för 218 
respondenter. Belöningar visade positiva signifikanta samband med samtliga variabler 
förutom kön och job–induced tension.  

 
En oberoende multivariat kovariansanalys (MANCOVA) användes för att analysera 
om skillnaden i de beroende variablerna mellan gruppen med höga och gruppen med 
låga förväntningar om belöning var signifikant, samt att undersöka om kön hade någon 
effekt på skillnaden mellan dessa grupper. Kön kontrollerades som kovariat och hade 
ingen signifikant univariat effekt (p>.05 ns) på de beroende variablerna, förutom job–
induced tension där kön visade en signifikant effekt, F(1,215)=7,16, p<.05. 
 
En multivariat effekt hittades av den oberoende variabeln belöningar, F(7,210)=5,18, 
p<0,01 på samtliga beroende variabler. Univariat redovisas i tabell 2 där belöningar 
var den oberoende variabeln och kön kovariat. Analysen visade en signifikant 
univariat effekt av den oberoende variabeln belöningar på den beroende variabeln 
prestation mellan gruppen med låg och gruppen med hög förväntan om belöning 
F(1,215)= 5,57, p <.05. En signifikant univariat effekt av belöningar hittades även på de 
beroende variablerna målengagemang, F(1,215) = 5,02, p <.05, arbetstrivsel, F(1,215) = 
32,87, p <.01, stöd från chef, F(1,215)= 23,739, p<.01, tillit, F(1,215)=19,47, p<.01 samt 
rättvisa, F(1,215) = 22,40, p <.01 mellan gruppen med låg och gruppen med hög 
förväntan om belöning. Det fanns ingen signifikant univariat effekt av belöningar på 
job–induced tension, F(1,215) = 0,94, p >.05 ns mellan gruppen med hög och gruppen 
med låg förväntan om belöning.  

Tabell 1. Deskriptiv statistik och Pearsons korrelationer över de studerade variablerna 
Variabler 1 2 3 4 5 6 7 8 9 

1  Belöningar           
2  Kön -,05         
3  Målengagemang ,16* -,12        
4  Prestation ,16* ,05 ,26**       
5  Job–induced   tension -,06 -,18** -,26** -,15*      

6  Arbetstrivsel ,36** ,08 ,51** ,26** -,26**     
7 Stöd från chef  ,30** ,15* ,37** ,32** -,38** ,73**    
8 Tillit ,28** ,07 ,47** ,20** -,24** ,63** ,64**   
9 Rättvisa ,30** ,04 ,52** ,25** -,28** ,66** ,70** ,85**  
 Medelvärden 1,37 ,47 3,63 3,53 2,54 3,60 3,61 3,32 3,46 
 Standardavvikelse ,48 ,50 ,75 ,64 ,94 ,59 1,05 ,99 1,02 
n=218. *=p<.05, **=p<.01     



8!

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Av de 218 anställda hade ca 63 % (n=138) en låg förväntan om belöning, medan ca 37 
% (n=80) hade en hög förväntan om belöning.  Den deskriptiva statistiken (tabell 2) 
visar att de som hade en hög förväntan om belöning också genomgående hade högre 
medelvärde i de olika beroende variablerna än de som hade en låg förväntan om 
belöning förutom vad det gäller variabeln job–induced tension där de i gruppen med 
lägre förväntan om belöning hade högre medelvärde än gruppen med höga 
förväntningar.  

D i skus s ion  

Syftet med denna studie var delvis att undersöka om anställda vid det studerade 
företaget upplevt arbetsgivarens beslut om nedläggning av verksamhet som ett brott 
mot det psykologiska kontraktet. Det psykologiska kontraktet definieras enligt 

Tabell 2. Skillnaden mellan gruppen med låga förväntningar (1) 
och gruppen med höga (2) förväntningar om belöning vad det 

gäller prestation, målengagemang, job–induced tension, 
arbetstrivsel, stöd från chef, tillit och rättvisa. 

Variabler Belöningar 
Hög (2) / Låg (1) 

M SD N Effekt (F) 

1 3,46 ,63 138  
2 3,66 ,63 80  Prestation 
Total 3,53 ,64 218 5,57* 

1 3,54 ,77 138  
2 3,78 ,68 80  Målengagemang 
Total 3,63 ,75 218 5,02* 
1 2,58 ,98 138  
2 2,47 ,85 80  

Job induced 
tension 

Total 2,54 ,94 218 ,94 
1 3,44 ,57 138  
2 3,88 ,53 80  Arbetstrivsel 
Total 3,60 ,59 218 32,86** 
1 3,37 1,07 138  
2 4,03 ,87 80  Stöd från chef 
Total 3,61 1,05 218 23,74** 
1 3,10 1,00 138  
2 3,69 ,89 80  Tillit 
Total 3,32 1,00 218 19,47** 
1 3,22 1,05 138  
2 3,87 ,82 80  Rättvis 
Total 3,46 1,02 218 22,40** 

*= p <.05, **= p <.01 
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Rousseau (1989) som de ömsesidiga skyldigheter som anställda upplever att de har 
gentemot arbetsgivaren. Det psykologiska kontraktet vilar på den tillit som de 
anställda har för sin arbetsgivare (Robinson, 1996). Om det psykologiska kontraktet 
bryts, kan även förtroendet för arbetsgivaren brytas (Robinson & Rousseau, 1994). 
Förväntningar om belöningar för arbetsinsatser reduceras därmed också. Det beslut om 
nedläggning av företaget i Stockholm som togs år 2005, var objektivt sett ett brott mot 
det psykologiska kontraktet då det innebar en reell arbetsförlust för de anställda.  
 
Resultatet i denna studie gav stöd för hypotesen att höga förväntningar om belöning är 
kopplat till hög grad av tillit till organisationen, upplevd rättvisa, upplevt stöd från 
chef, prestation och målengagemang och även för att låga förväntningar om belöning 
är länkat till det motsatta förhållandet. Däremot kunde resultatet inte styrka hypotesen 
om att höga förväntningar om belöning är länkat till låg grad av job-induced tension då 
dess effekt inte var signifikant.  
 
En envägs oberoende multivariat kovariansanalys (MANCOVA) visade på 
signifikanta skillnader mellan gruppen med hög och gruppen med låg förväntan om 
belöning vad det gäller prestation. Gruppen som hade hög förväntan om belöning hade 
även en signifikant högre prestation än de med låg förväntan om belöning. Resultatet 
visade även att de med hög förväntan om belöning hade en signifikant högre grad av 
målengagemang under nedläggningsprocessen än de med låg förväntan av belöning. 
Även graden av tillit visade en signifikant skillnad mellan grupperna då de med låg 
förväntan om belöning även hade en lägre tillit till organisationen. Ytterligare 
signifikanta skillnader fanns mellan grupperna vad det gäller upplevd rättvisa och 
upplevt stöd från chef. De med låga förväntningar om belöning upplevde även lägre 
rättvisa och stöd från chef än de med hög förväntan om belöning. 
 
Resultatet av denna studie indikerar att det hos en grupp anställda, med hög förväntan 
om belöning, fortfarande fanns en stark tillit till företaget trots nedläggningsbeskedet 
medan anställda med lägre förväntan om belöning hade mindre tillit till arbetsgivaren. 
Desto högre förväntan om belöning de anställda hade, desto större tillit hade de till 
organisationen. Det ska även nämnas att gruppen som hade en låg förväntan om 
belöning var större än gruppen med hög förväntan om belöning, men tilliten var hög 
totalt sett. Det starka sambandet mellan tillit och förväntad belöning talar för att det 
psykologiska kontraktet kvarstod under nedläggningsprocessen för grupp av de 
anställda (Robinson, 1996). En förklaring till att tilliten till arbetsgivaren kvarstod 
trots nedläggningsbeskedet skulle kunna härledas till de insatser som ledningen gjorde 
för att stötta personalen under nedläggningsperioden så som personalrelaterade 
aktiviteter, erbjudande om individuell coachning, jobbcentrum och seminarium. Dessa 
insatser kan ha påverkat de anställdas förväntningar. Den grupp som hade fortsatt höga 
förväntningar om belöning kände också stöd från sina chefer, arbetstrivsel och upplevd 
rättvisa. Det är rimligt att hävda att det psykologiska kontraktet inte bröts av 
nedläggningsbeslutet i och med att arbetstrivsel och den upplevda rättvisan kvarstod. 
 
När beslutet om nedläggning fattades presenterade ledningen även målen för 
nedläggningsperioden. Resultaten från denna studie visar att belöningar hade en 
signifikant effekt på målengagemanget under nedläggningsperioden. Dessutom visade 
ledningen genom olika former av belöningar att de ville få personalen att stanna kvar 
under hela nedläggningsperioden, bland annat genom olika personalrelaterade 
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aktiviteter. Monetära belöningar i form av avgångsvederlag baserade på ålder och 
anställningsår presenterades. Dessa former av belöningar skulle möjligtvis kunna 
förklara den fortsatta prestationen hos de anställda under nedläggningsperioden. I 
tidigare studier har fenomenet fått namnet the close–down effect (Bergman & 
Wigblad, 1999) när anställda ökat eller vidhållit prestationsnivån under nedläggnings-
fasen. Enligt balansteorin (Abrahamsson & Aarum Andersen, 2005) har belöningen en 
motiverande effekt genom att den balanserar insatsen. Om fabriken erbjuder diverse 
belöningar som tidigare inte har introducerats skulle det även kunna leda till att den 
anställda ökar sin arbetsinsats. I linje med de hypoteser som har presenterats och 
balansteorin (Abrahamsson & Aarum Andersen, 2005) visade resultatet av denna 
studie att upplevda belöningar hade en signifikant betydelse för prestationsgraden. De 
anställda med höga förväntningar om belöningar hade även en högre grad av 
prestation än de med låga förväntningar om belöningar. Det tyder på att anställda som 
förväntade sig en belöning också var motiverade att bistå med sin arbetsinsats under 
den sista tiden i företaget. 
 
En nedläggning av en verksamhet kan utåt sett ses som en allvarlig störning som 
dämpar anställdas prestationsnivå. Men flera studier visar att motsatsen sker, och 
fenomenet har fått namnet the closedown effect (Bergman & Wigblad, 1999). Att 
anställda vid en nedläggning av en verksamhet finner motivation till att bidra med sin 
arbetsinsats skulle enligt resultaten från denna studie kunna förklaras av två faktorer. 
Först bidrog de belöningar som ledningen satte in under nedläggningsperioden i form 
av avgångsvederlag och personalrelaterade aktiviteter. Företaget signalerade därmed 
att anställdas insatser var viktiga under hela nedläggningsperioden. Dessa former av 
belöningar verkar enligt resultaten ha en stark betydelse för de anställdas prestation. 
Den andra faktorn var den orubbade tilliten till företaget. Resultaten indikerar att de 
anställda inte upplevde beslutet om nedläggning som ett brott mot det psykologiska 
kontraktet. Både tilliten och förväntan om belöning bestod bland de anställda. Även 
om de anställda går en arbetsförlust tillmötes innebär det nödvändigtvis inte en 
brytning av det psykologiska kontraktet. Kontraktet definieras av Rousseau (1989)  
som vad de anställda upplever som ömsesidiga skyldigheter gentemot arbetsgivaren. 
Tilliten som ligger till grund för det psykologiska kontraktet (Robinson, 1996) behöver 
därmed inte heller rubbas av beslutet. 
 
Den här studien har en tydlig begränsning. Den ger ingen klar bild av vilka typer av 
belöningar som påverkar anställdas attityder. Det går därmed inte att urskilja om det är 
exempelvis är avgångsvederlaget eller någon annan form av belöning som påverkat de 
anställda. Studiens syfte har varit att generellt undersöka de anställdas attityd till 
belöningar. En bredare studie skulle kunna belysa skillnaden mellan olika typer av 
belöningar. Studien skiljer inte heller på exempelvis ålder och befattning vad gäller 
grad av förväntan på belöning. Det rymdes inte i denna studie, men skulle vara 
intressant att undersöka vidare. För att stärka validiteten i studien hade ett ytterligare 
mättillfälle under nedläggningsprocessen kunnat genomföras för att undersöka 
effekten av belöningarna och hur prestationen förändras under nedläggningsperioden 
för att bättra urskilja fenomenet the closedown effect, men detta rymdes inte inom 
ramarna för studien. 
 
I denna studie undersöktes belöningars betydelse för anställdas arbetsattityder under 
nedläggningsprocessen. Det skulle till vidare forskning vara intressant att undersöka 
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hur olika former av belöning påverkar de anställda under nedläggningsperioden. Det 
återstår även att undersöka om det finns andra faktorer, förutom belöningar, som kan 
ha en betydelse för anställdas attityder och beteenden under processen då en 
verksamhet läggs ner. 
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