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Ökande organisationsförändringar, då anställdas förväntningar inte 

uppfylls och orättvisa upplevs, är en av faktorerna bakom den ökande 

ohälsan i arbetslivet. Syftet med föreliggande studie var att undersöka 

sambandet mellan psykologiska kontrakt, upplevd 

organisationsrättvisa och hälsa hos anställda efter en omfattande 

organisationsförändring. Vidare undersöktes om det fanns något 

ytterligare samband med kön, ålder eller anställningstid samt om hälsa 

kunde prediceras med de uppmätta variablerna. Enkäter skickades ut 

till 236 anställda som arbetade kvar på en svensk myndighet efter en 

omorganisation och nedskärning. Pearsons korrelationsberäkningar 

visade signifikanta samband mellan hälsa och olika dimensioner av 

upplevd organisationsrättvisa. Även ålder och anställningstid visade 

sig ha betydelse. Vidare framstod distributiv rättvisa som den starkaste 

prediktorn för hälsa. Resultaten går delvis i linje med tidigare 

forskning men även nya aspekter framkom vilka diskuteras i termer av 

specifika förhållanden på den undersökta organisationen. 

 

 

Ohälsa i arbetslivet är ett stort och växande samhällsproblem då ohälsa hos den 

arbetande befolkningen kan påverka välfärden. Arbetsmiljöverket undersökte detta 

nyligen i en rapport som visar att uppskattningsvis 870 000 individer i Sverige har haft 

arbetsorsakade besvär under år 2010. Anställda i arbetaryrken visade sig ha fysiska 

besvär i högre grad medan tjänstemän oftare led av stress och andra psykiska besvär. 

Generellt är det de psykiska besvären som ökat mest de senaste åren och tycks de tycks 

bli allt vanligare. En del av denna ohälsa tycks bero på de stora förändringarna som 

arbetslivet gått igenom de senaste åren (Arbetsmiljöverket, 2010). 

 

Det politiska och ekonomiska läget i världen gör nämligen att företag i allt högre grad 

måste anpassa sig. Organisationsförändringar, såsom nedskärningar och 

omorganisationer, blir därmed allt vanligare. Dessa organisationsförändringar kan vara 

omfattande och ge konsekvenser för alla inblandade (Arbetsmiljöverket, 2010). 

Forskning har tidigare varit inriktad på att studera de anställda som fått sluta till följd av 

nedskärningar men på senare tid har även de som stannar kvar inom organisationen 

blivit mål för forskning (Hopkins & Weathington, 2010). Det har t.o.m. visat sig att det 

är reaktionerna hos dem som är kvar efter en nedskärning som avgör organisationens 

framtid (Brockner, Wiesenfeld & Martin, 1995). I Sverige har Hugo Westerlund (2005) 

undersökt personer som arbetar kvar efter nedskärningar eller andra stora förändringar 

på organisationer och funnit samband med ohälsa. Förutom ohälsa har andra studier 

visat att nedskärningar även får konsekvenser för arbetsrelaterade faktorer såsom 

engagemang, tillit, motivation och prestation (Spreitzer & Mishra, 1992). Det är därför 

samhällsviktigt att forskning om organisationsförändringar bedrivs för att göra utfallet 

av dem så positiva som möjligt. 
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Några som varit särskilt utsatta för organisationsförändringar är statliga myndigheter då 

de jobbar på uppdrag av regeringen och därför direkt påverkas av svängningar i politik 

och ekonomi. Detta skrev statistiska centralbyrån en rapport om redan 1999. I en artikel 

om denna rapport skrevs att ”Många statliga arbetsplatser har drabbats av 

nedskärningar, omorganisationer och utflyttningar. Anställda inom denna sektor mår 

väsentligt mycket sämre i dag än för några år sedan” (Thermænius, 1999). 

Organisationsförändringar är ett lika aktuellt ämne idag vilket bl.a. visar sig i ett nyligen 

utgivet nummer av ”Chefen i fokus” (2011) som tar upp aktuella ämnen inom 

arbetslivet.  Där intervjuas en organisationskonsult som menar att information och 

kommunikation är viktiga byggstenar för att lyckas med en omorganisation. Detta beror 

på de förväntningar om öppenhet och ärlighet som anställda har och som ofta uteblir vid 

en organisationsförändring, vilket får konsekvenser. Dessa outtalade förväntningar 

regleras i ett såkallat psykologiskt kontrakt mellan arbetsgivare och arbetstagare 

(Argyris, 1960). 

 

Psykologiska kontrakt 

Psykologisk forskning har nämligen visat att det, vid sidan av det formella kontraktet, 

finns ett psykologiskt kontrakt. Detta kontrakt har från början kallats ”ett oskrivet 

kontrakt” (Argyris, 1960) och sagts innehålla parternas outtalade förväntningar på vad 

de ska få och ge till varandra (Rousseau, 1989). Det kan innehålla löften eller 

förväntningar på hur parterna ska behandla och kommunicera med varandra, 

befordringsmöjligheter och hur mycket övertid det är brukligt att arbeta. Det 

psykologiska kontraktet reglerar ofta subjektiva och svårgeneraliserade förväntningar 

men något som tycks vara allmängiltigt är förväntan om att få behålla sitt arbete så 

länge det görs på ett bra sätt (Randquist, 2005).  

 

Det psykologiska kontraktet brukar delas in i två dimensioner; transaktionella och 

relationella kontrakt. Med transaktionella kontrakt menas kortsiktiga ekonomiska eller på 

andra sätt materialistiska överenskommelser. Relationella kontrakt, å andra sidan, reglerar 

långsiktiga och mindre konkreta förväntningar såsom lojalitet, tillhörighet och möjlighet 

till växande inom organisationen (Morrison & Robinson 1997; Rousseau & McLean Parks 

1993). En nyligen utförd studie med syfte att undersöka vad som påverkar det 

psykologiska kontraktet visade att det fanns en stark korrelation mellan de två olika 

dimensionerna men att de predicerades av olika faktorer (Aggarwal & Bhargava 2010).  

 

Om något i det psykologiska kontraktet inte uppfylls hos någon av parterna uppstår ett 

kontraktsbrott vilket kan få stora konsekvenser för alla inblandade. Ett typiskt tillfälle då 

ett sådant kontraktsbrott kan uppstå för anställda är vid just organisationsförändringar. 

Zhao, Wayne, Glibkowski och Bravo (2007) har utfört en metaanalys som visade att tillit 

till chefer, arbetstrivsel, attityder, och organisatoriskt engagemang påverkades negativt vid 

kontraktsbrott. Dessutom visade svensk forskning att brutna psykologiska kontrakt ledde 

till minskad tillit till ledningen och predicerade ohälsa i högre grad än individfaktorer 

(Isaksson, Bernhard-Oettel, & Gustafsson, 2003).  

 

Arshad och Sparrow (2010) har nyligen gjort en longitudinell studie om nedskärningar, 

brutna psykologiska kontrakt och dess konsekvenser. Genom att följa malaysiska arbetare 

under en nedskärning fann de ett samband mellan upplevd organisationsrättvisa och brott 

mot det psykologiska kontraktet då de som upplevde orättvisa i högre grad upplevde ett 

kontraktsbrott. Det förändrade psykologiska kontraktet predicerade i sin tur minskat 

engagemang och ökad benägenhet att lämna organisationen. Även en studie av Blau (2007) 
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visar att vi måste undersöka upplevd organisationsrättvisa för att förstå det förändrade 

psykologiska kontraktet och de anställdas hälsa efter en organisationsförändring. 

 

Organisationsrättvisa 

Anställdas upplevelse av huruvida de behandlas rättvist på arbetsplatsen eller inte har 

nämligen visat sig ha stor betydelse. När individer upplever att de blir orättvist 

behandlade kan de reagera affektivt vilket i sin tur kan leda till bland annat minskad 

motivation, minskat engagemang och förändrade arbetsattityder. Detta har även visat sig 

gälla för de anställda som blivit kvar efter en nedskärning (Brockner, 1990). Det görs 

ofta en distinktion av organisationsrättvisa i tre dimensioner; distributiv, procedural och 

interaktionell rättvisa. Vissa vill även dela upp den sista dimensionen, interaktionell 

rättvisa, i komponenterna informativ och interpersonell rättvisa (Colquitt, Conlon, 

Wesson, Porter & Yee Ng, 2001).  

 

Begreppet distributiv rättvisa var det första som växte fram inom 

organisationsrättviseforskning och kan översättas till fördelningsrättvisa. Denna 

dimension berör hur resurser fördelas i en organisation och är en utvecklig av Adams 

(1963) balansteori som bygger på antagandet att människor jämför sina insatser med 

den belöning som de får. I detta ingår även en social jämförelse där individerna jämför 

sina egna insatser och belöningar med andras vilket resulterar i en bedömning om 

huruvida rättvisa råder eller inte (Colquitt et al., 2001). 

 

Efter distributiv rättvisa kom begreppet procedural rättvisa att ta större plats i 

forskningen. Med procedural rättvisa menas rättvisa angående hur processen, då 

belöningar fördelas och beslut tas, går till. Det är alltså vägen till besluten och inte 

besluten i sig som är i fokus. För att beslut ska anses vara tagna på ett rättvist sätt ska 

beslutsfattandeprocessen vara opartisk, korrekt, moralisk samt ge möjlighet till alla 

berörda att uttala sig (Colquitt et al., 2001). 

 

Till sist kom begreppet interaktionell rättvisa att växa fram vilket gäller rättvisan 

rörande bemötande av de anställda från organisationen. Denna rättvisa brukar ibland 

delas upp i två delar; interpersonell rättvisa och informativ rättvisa. Med interpersonell 

rättvisa menas individens upplevelse av hur denne blir behandlad av organisationen och 

med informativ rättvisa menas individens uppfattningar av kommunikationen från 

överordnade (Colquitt et al., 2001). 

 

Huruvida denna uppdelning av organisationsrättvisa i olika dimensioner är relevant eller 

inte är dock omdiskuterat. Det finns forskare som än idag ägnar sig åt att studera 

generell organisationsrättvisa utan att dela upp den i de olika dimensionerna (Holtz & 

Harold., 2009). I en metaanalys över 25 års rättviseforskning kom författarna fram till 

att det finns en stark korrelation mellan de olika dimensionerna av rättvisa men att de 

inte för det bör göras om till ett enhetligt begrepp. De menar istället att de olika 

dimensionerna gör det möjligt att undersöka olika aspekter av ämnet (Colquitt et al., 

2001). Det har exempelvis visat att procedural rättvisa har med prestation och 

sjukfrånvaro att göra (Colquitt & Chertkoff., 2002) samt påverkar anställdas acceptans 

och samarbetsvilja till förändringar (DeCremer, Tyler & den Ouden, 2005) medan andra 

dimensioner visat samband med andra faktorer. Dessutom har det visat sig att 

procedural rättvisa spelar större roll när den distributiva rättvisan upplevs bristfällig, till 

exempel visade det sig vara viktigare hur lönesättningen gick till då den anställde 

upplevde sig få för låg lön än för hög lön (Tepper, 2001, Colquitt et al. 2001). 
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Hopkins och Weathington (2010) har nyligen gjort en studie om organisationsrättvisa 

där deltagarna bestod av anställda som arbetade kvar efter en nedskärning. Resultatet i 

den studien visade att upplevelse av organisationsrättvisa påverkade tilliten till chefer 

samt engagemang och arbetslust negativt. En annan longitudinell studie visade 

dessutom att konsekvenserna av upplevd rättvisa höll i sig under tid då upplevd 

organisationsrättvisa vid första tillfället predicerade synen på organisationens planer och 

mål ett år senare (Lee, Law, & Bobko, 1999). 

 

Tepper (2001) tog i sin studie upp aspekten av att de flesta studier inom 

organisationsrättviseforskningen koncentrerat sig på att undersöka sambandet mellan 

organisationsrättvisa och arbetsrelaterade attityder och beteenden. Han menade att det 

fanns en lucka i forskningen mellan upplevd organisationsrättvisa och hälsa och gjorde 

därmed en studie i ämnet. Resultaten visade att om de anställda kände sig orättvist 

bemötta av organisationen generellt ledde det till utbrändhet och andra psykiska och 

fysiska problem.   

 

Några andra som forskat om organisationsrättvisa och hälsa är Riolli och Savicki (2006) 

som mätte upplevelse av distributiv rättvisa hos 103 anställda. Resultaten i den studien 

visade att känslan av distributiv orättvisa, av att ge mer än de fick tillbaka av 

organisationen, ledde till utbrändhet och andra psykiska och fysiska problem. Piero och 

Ramos (2005) utförde dessutom en studie som visade att procedural rättvisa påverkade 

utbrändhet i högre grad än de andra dimensionerna av organisationsrättvisa.  

 

Sambandet mellan organisationsrättvisa och psykologiska kontrakt 

Det finns forskning som undersökt sambandet mellan organisationsrättvisa och 

psykologiska kontrakt, bl.a. en studie av Kickul, Lester & Finkl (2002).  De studerade 

procedural rättvisa, interaktionell rättvisa och psykologiska kontraktsbrott där 

författaren valde att skilja på externa och interna kontraktsbrott. Med externa 

kontraktsbrott menades brott som har med materialistiska aspekter att göra medans det 

med interna kontraktsbrott menades exempelvis brott mot autonomin. Resultatet visade 

att procedural rättvisa påverkade externa kontraktsbrott medan interaktionell rättvisa 

påverkade interna kontraktsbrott. 

 

Det har även visat sig att upplevelse av legitimitet bakom organisationsförändringen 

påverkade de anställda, bland annat i en studie där det framkom att motsättningar till en 

förändring uppkom i högre grad då de anställda inte förstod nyttan bakom den (Zwick, 

2002). Även Blau (2007) har undersökt detta. Han har försökt utveckla och testa en 

modell genom att undersöka hur upplevd organisationsrättvisa, legitimitet och 

psykologiska kontrakt påverkade anställda vid en företagsnedläggning. Han 

operationaliserade Kübler-Ross (1969) modell som beskriver sorgeprocessens olika 

faser och undersökte, förutom psykologiska kontrakt, legitimitet och 

organisationsrättvisa, även hur företagskulturen såg ut samt hur personliga faktorer 

såsom motivation påverkade. Resultaten visade att psykologiska kontraktsbrott, 

legitimitet, och procedural rättvisa påverkade de sorgefaser som anställda gick igenom. 

Mindre starkt korrelerade sorgefaserna med distributiv rättvisa och hur företagskulturen 

på organisationen såg ut. Dessutom fann Blau starka samband mellan kontraktsbrott, 

upplevd organisationsrättvisa samt upplevelse av hur legitim orsaken bakom 

nedläggningen var.  
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Kontraktsbrott och legitimitet som prediktorer 

Blau (2007) utförde även en multipel regressionanalys för att se om de anställdas 

sorgefaser under sorgeprocessen kunde prediceras med hans uppmätta variabler. Han 

fann då att kontraktsbrott, legitimitet och företagskultur var signifikanta prediktorer för 

vilka sorgefaser de anställda gick igenom vid en företagsnedläggning.  Detta gällde 

dock inte för de olika dimensionerna av rättvisa som inte var signifikanta prediktorer för 

sorgeprocessens faser i denna studie. 

 

Ålder, kön och anställningstid 

Det finns olika faktorer som visat sig påverka upplevd organisationsrättvisa och 

psykologiska kontrakt. Vad gäller psykologiska kontrakt så finns det studier där ålder 

inte visat sig påverka (Yee Ng & Feldman, 2010) och även motstridiga resultat där hög 

ålder predicerade upplevelse av kontraktsbrott (Bocchino, Hartman & Foley, 2003). 

Detta kan dock höra ihop med hur många år den anställde arbetat på arbetsplatsen då en 

lång anställning predicerat upplevt kontraktsbrott. Män och kvinnor har dock inte visat 

några skillnader vad gäller upplevt kontraktsbrott (Bocchino, et al. 2003). 

 

Vad gäller organisationsrättvisa så visade Piero och Ramos studie (2005) att det fanns 

en skillnad mellan män och kvinnor då kvinnor visade sig vara känsligare för 

interaktionell orättvisa. Även en annan studie visade att ålder och anställningstid 

påverkade upplevd rättvisa. Denna studie har dock endast lagt fokus på procedural 

rättvisa och studerat drygt 800 anställda under en omorganisation. Resultatet visade att 

män i högre grad bedömde omorganisationen som rättvis än kvinnorna. Hur länge den 

anställde arbetat på organisationen korrelerade positivt med procedural rättvisa men 

endast då omorganisationen resulterade i att organisationen börjat anställa nya typer av 

tjänster. Ålder visade i denna studie ett litet samband med upplevelse av procedural 

rättvisa och tycktes behöva undersökas i sin kontext (Caldwell, Liu, Fedor & Herold, 

2009). 

 

Organisationsförändringar blir allt vanligare och påverkar ohälsan i arbetslivet vilket 

gör ämnet aktuellt (Arbetsmiljöverket, 2010, Arshad & Sparrow, 2010). Särskilt utsatta 

är statliga myndigheter vilket skapat ohälsa inom denna sektor (Thermænius, 1999). 

Några av faktorerna bakom ohälsan vid dessa förändringar är brutna psykologiska 

kontrakt och upplevd organisationsrättvisa (Blau, 2007).  Demografiska variablerna 

kön, ålder och anställningstid har även de visat sig vara betydande vid just psykologiska 

kontrakt och organisationsrättvisa (Yee Ng & Feldman, 2010, Piero & Ramos, 2005, 

Bocchino, Hartman & Foley, 2003, Caldwell, Liu, Fedor & Herold, 2009). Dessutom 

har legitimitet visat sig ha betydelse för en organisations framtid efter en 

organisationsförändring (Zwick, 2002, Blau, 2007). 

 

Det finns luckor i forskningen kring psykologiska kontrakt och hälsa menar både 

Tepper (2001) och Randquist (2005).  Dessutom framkom det nyligen i en studie att 

relativt lite forskning gjorts som undersöker kopplingen mellan upplevd 

organisationsrättvisa och psykologiska kontrakt (Chen, 2010). Betydelsen av kön, ålder 

och anställningstid vad gäller upplevd organisationsrättvisa och psykologiska kontrakt 

är dessutom omtvistad då forskning visat motstridiga resultat (Yee Ng & Feldman, 

2010, Piero & Ramos, 2005, Bocchino, Hartman & Foley, 2003, Caldwell, Liu, Fedor & 

Herold, 2009). 
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Syfte 

Syftet med föreliggande studie var att undersöka sambandet mellan psykologiska 

kontrakt, upplevd organisationsrättvisa och hälsa hos myndighetsanställda som arbetade 

kvar efter en omfattande organisationsförändring.  Även huruvida kön, ålder eller 

anställningstid visade något samband med de uppmätta variablerna studerades. Vidare 

undersöktes om någon av de uppmätta variablerna kunde predicera hälsa. 

 

Frågeställningar 

(i) Vad finns det för samband mellan upplevd organisationsrättvisa, legitimitet, 

psykologiska kontrakt och hälsa efter en omfattande organisationsförändring? 

(ii) Vad finns det för samband mellan de uppmätta variablerna och ålder, kön samt 

anställningstid? 

(iii) Kan någon av de uppmätta variablerna predicera hälsa? 

 

 

Metod 

 

Undersökningsdeltagare 

Undersökningen utfördes på en stor statlig myndighet belägen i Stockholm. 

Myndigheten arbetar främst med bistånd och har flera ambassader runt om i världen. 

Ekonomiska problem ledde till att de anställda på myndigheten i början på 2010 fick 

besked om att ett stort antal personer skulle behöva sägas upp. Detta var starten på en 

stor omorganisation och nedskärning då även avdelningar flyttades och kompetenskrav 

ändrades. 

 

Inför föreliggande studie erhölls personallistor med samtliga anställda från 

personalavdelningen. Anställda som slutade på grund av organisationsförändringen, var 

chefer eller arbetade utomlands, sorterades bort för att då dessa faktorer kunde tänkas 

påverka variablerna. Tidigare forskning har dessutom visat att psykologiska kontrakt 

och många andra faktorer skiljer sig mellan heltid och deltidsanställda vilket resulterade 

i att även deltidsarbetande exkluderades (Bernhard-Oettel, Sverke & Witt De, 2005).  

 

Enkäten skickades ut till de 236 heltidsarbetande anställda i Sverige som fått arbeta kvar 

inom organisationen. Nittiofem av dem besvarade enkäten vilket motsvarar 40 %. Av 

dem var 34 % män och 66 % kvinnor. Åldern varierade mellan 28 och 66 år med ett 

medelvärde på 47.4 (9.7). De hade arbetat på myndigheten mellan ett och 42 år med ett 

medelvärde på 14.1 (10.7). 

 

Material 

Innan föreliggande studie utfördes dessutom en förstudie med syfte att ta reda på hur 

organisationsförändringen upplevts av de anställda samt vad som påverkat denna 

upplevelse. Resultaten i den studien visade att den upplevts som mycket svår av de 

anställda, bland annat på grund av ouppfyllda förväntningar och upplevd 

organisationsorättvisa. Att organisationen arbetade med ideella mål, vilka många av de 

anställda delade, tycktes vidare försvåra för de anställda. Resultaten i förstudien 

resulterade slutligen i föreliggande studies ämnesval. 

 

En webenkät utformades med hjälp av det internetbaserade programmet Limesurvey. 

Denna enkät hade för avsikt att mäta demografiska data, psykologiska transaktionella 

och relationella kontrakt, upplevt kontraktsbrott, upplevd distributiv, procedural, 
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interaktionell, generell och jämförande organisationsrättvisa samt legitimitet, hälsa och 

jämförande hälsa. 

 

Innan varje ny del av enkäten gavs en beskrivning över vad påståendena hade för avsikt 

att mäta, till exempel ”Dessa påståenden är till för att få en uppfattning över hur rättvis 

du upplever fördelningen av resurser inom organisationen”. 

 

         Demografisk data 

Som bakgrundsvariabler fick deltagarna fylla i kön, ålder samt hur många år de arbetat 

på myndigheten. 

 

Psykologiska kontrakt 

För att mäta psykologiska kontrakt användes ett instrument av Raja, Johns och Nalianis 

(2004) som översattes från engelska till svenska. Detta instrument delade upp 

psykologiska kontrakt i transaktionella och relationella kontrakt och innehöll 

sammanlagt 16 påståenden. Ett exempel på ett påstående som rörde transaktionella 

kontrakt var ”Jag arbetar endast för att nå kortsiktiga mål i mitt arbete”. Vad gäller 

relationella kontrakt är ett exempel på påstående ”Jag känner mig som en del av teamet i 

denna organisation”. Två av påståendena i instrumentet togs bort då de ansågs 

irrelevanta och inte hängde ihop med de andra påståendena på ett meningsfullt sätt.  

 

Kontraktsbrott 

För att mäta om ett psykologiskt kontraktsbrott upplevts, och således kunna fånga upp 

ev. upplevda förändringar över tid, togs ett påstående från Blau (2007), nämligen 

”Företaget har inte levt upp till sina skyldigheter mot mig som anställd”. Även detta 

påstående översattes från engelska till svenska. 

 

Samtliga påståenden kring psykologiska kontrakt besvarades med en skala från 1-5 där 

1 motsvarade ”Instämmer inte alls” och 5 motsvarade ”Instämmer helt”. 

 

        Dimensioner av organisationsrättvisa 

Organisationsrättvisa mättes med två olika instrument för att få med både generell 

rättvisa och de olika dimensionerna av den. Dels användes Niehoff och Noormans 

instrument (2003) som innehöll 22 stycken påståenden. Den var uppdelat för att mäta 

procedural, distributiv samt interaktionell rättvisa och översattes från engelska till 

svenska.  

 

Distributiv rättvisa mättes med fem påståenden, exempelvis ”Min lönenivå är rimlig”. 

De sex påståendena som rörde procedural gjordes dock om från att vara skrivna i nutid 

till att istället röra tiden under organisationsförändringen och därmed vara skrivna i 

dåtid med påståenden såsom ”Anställda fick utmana och överklaga de beslut rörande 

anställningar som min chef tog”. Samma sak gällde för de nio påståendena som berörde 

interaktionell rättvisa och ett exempel på ett påstående var ”Min chef diskuterade 

innebörden i besluten rörande min anställning med mig”. Detta för att kunna mäta hur 

rättvisa upplevts under själva organisationsförändringen.  

 

Generell organisationsrättvisa 

Det andra instrumentet som användes för att mäta organisationsrättvisa var van der Vliet 

och Hellgrens (2002) som hade för avsikt att mäta generell rättvisa och innehöll tre 

påståenden såsom exempelvis ”Jag tycker att min arbetsgivare behandlar mig rättvist”.  
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Jämförande organisationsrättvisa 

En egen fråga rörande upplevd organisationsrättvisa lades till, nämligen ”Jämfört med 

innan beskedet om omorganisationen, hur skulle du bedöma dina förväntningar på att 

bli behandlad rättvist av organisationen?”. Detta för att kunna jämföra förväntningar 

över tid. 

 

            Legitimitet 

Ett översatt påstående från Blau (2007) lades till med avseende att mäta legitimitet och 

löd ”Förklaringar till varför en omorganisation behövdes var tydliga”.  

 

Totalt innehöll enkäten 26 frågor om upplevd organisationsrättvisa. Samtliga 

påståenden, förutom frågan om jämförande organisationsrättvisa, besvarades med 

samma skala som använts i frågorna om psykologiska kontrakt där 1 motsvarade 

”Instämmer inte alls” och fem motsvarade ”Instämmer helt”. Frågan kring jämförande 

organisationsrättvisa besvarades istället med fem definierade alternativ som gick från 

”Mycket mindre nu” till ”Mycket mer nu”. 

 

Hälsa 

För att mäta deltagarnas hälsa användes ett instrument av Eklöf, Pousette, Dellve, 

Skagert och Ahlborg (2010). Instrumentet rör självskattad hälsa, sjukfrånvaro och 

sjuknärvaro. Den innehöll en fråga om hur det känns att komma till arbetet en normal 

dag samt en fråga där deltagaren själv fick skatta sin hälsa från ”mycket dålig” till 

”mycket god”.  Sjukfrånvaro berördes med två frågor varav en av dem var ”Hur många 

dagar under de senaste 12 månaderna har du sammanlagt varit borta från arbetet p.g.a. 

egen sjukdom (sjukskrivning, vård, behandling eller undersökning)?”. Sjuknärvaro 

mättes också med två frågor och en av dem lyder ”Har du under de senaste 12 

månaderna tagit ut semester/komptid/flextid i stället för att sjukanmäla dig när du varit 

sjuk?”. 

 

Alla frågor i detta instrument bestod av fem svarsalternativ, utom en, och därför gjordes 

den frågan om genom att slå ihop två av svarsalternativen.  

 

Jämförande hälsa 

En egen fråga lades dessutom till, nämligen. ”Jämfört med innan omorganisationen, hur 

skulle Du bedöma ditt allmänna hälsotillstånd nu?”. Detta för att även kunna jämföra 

hälsan över tid. 

 

Samtliga frågor rörande hälsa besvarades genom att välja ett av fem definierade 

svarsalternativ. Dessa alternativ kunde till exempel vara ”Ingen gång”, ”En gång”, ”2-5 

gånger”, ”Mer än 5 gånger” samt ”Ej aktuellt- ej varit de sjuk de senaste 12 

månaderna”. Några av frågorna kring hälsa kodades dessutom om vid analysen så att det 

sista alternativet i några av frågorna; ”Ej aktuellt- ej varit sjuk de senaste 12 månaderna” 

istället motsvarade god hälsa. 

 

Procedur 

Webenkäten mailades ut till deltagarna. I mailet ingick även en kort text som 

informerade deltagarna om studiens syfte, hur lång enkäten var, kontaktuppgifter samt 

vilka etiska principer som rådde. Efter en vecka skickades det ut en påminnelse till 

samtliga och deltagarna hade sammanlagt två veckor på sig att besvara enkäten. 
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Resultat 

 

Deskriptiva data och reabilitet 

Först beräknades medelvärden (och standardavvikelse) för variablerna. Av samtliga 

variabler rapporterade deltagarna högst medelvärde på frågorna om transaktionella 

kontrakt, 3.71 (.65) medan relationella kontrakt erhöll lägst medelvärde på 2.39 (.65). 

Vad gäller rättvisa upplevde deltagarna högst interaktionell rättvisa med ett medelvärde 

på 3.08 (1.18) och lägst procedural rättvisa med ett medelvärde på 2.49 (.94). 

 

Cronbach alpha (α) uppmättes för samtliga variabler som mättes av mer än ett påstående 

i enkäten. Lägst reabilitet uppmätte frågorna kring relationella kontrakt (.61) medan 

frågorna om interaktionell rättvisa visade högst reabilitet (.96) (Se Tabell 1). 

 

Pearsons korrelationsberäkningar över samtliga variabler 

Sedan genomfördes Pearsons korrelationsberäkningar för att finna eventuella samband 

mellan samtliga variabler. Resultaten redovisas i Tabell 1. 

 

Transaktionella och psykologiska kontrakt korrelerade positivt och signifikant med 

varandra, dock korrelerade de olika dimensionerna i sin tur med olika variabler. 

Transaktionella kontrakt visade ett signifikant och positivt samband med interaktionell 

rättvisa samt de två egna variablerna; jämförande hälsa och jämförande rättvisa. 

Transaktionella kontrakt visade ett negativt samband med kontraktsbrott medan 

relationella kontrakt visade ett positivt samband med alla typer av rättvisa.  

 

Även samtliga dimensioner av upplevd organisationsrättvisa, utom distributiv och 

jämförande rättvisa, korrelerade positivt och signifikant med varandra. Dock 

korrelerade de olika rättvisedimensionerna i sin tur med olika variabler. Legitimitet 

visade inga signifikanta samband med någon av rättvisedimensionerna.  

 

Hälsa visade sig ha ett positivt signifikant samband med distributiv, procedural, 

interaktionell och övergripande rättvisa. Den andra hälsovariabeln, där deltagarna bads 

skatta sin hälsa före och efter omorganisationen, visade signifikanta samband med 

transaktionella kontrakt, distributiv, procedural, interaktionell rättvisa och legitimitet. 

Det visade sig även att de som i högre grad upplevt ett kontraktsbrott i högre grad 

rapporterar försämrad hälsa efter organisationsförändringen (se Tabell 1).’ 

 

Samband mellan de uppmätta variablerna och ålder, kön samt anställningstid 

Ålder och anställningstid visade ett starkt positivt samband sinsemellan.  Dessutom 

korrelerade anställningstid med procedural rättvisa och legitimitet. Varken kön eller 

ålder visade dock några signifikanta samband med någon av de övriga uppmätta 

variablerna (se Tabell 1). 
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Tabell 1. Pearsonkorrelationsmatris mellan undersökningsvariabler med beskrivande statistik och reliabilitet (N=95).  

Cronbach alpha i diagonalen (α). 

Variabler 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 

1. Kön -              

2. Ålder -.08 -             

3. Antal år på myndigheten .01 .76** -            

4. Transaktionella kontrakt -.07 -.12 -.09 (.61)           

5. Relationella kontrakt -.08 -.05 .13 .49** (.84)          

6. Kontraktsbrott .10 .14 .15 -.33** -.16 -         
7. Distributiv rättvisa -.15 .03 .11 .11 .33** -.02 (.71)        
8. Procedural rättvisa .11 -.02 .31** .17 .28** -.24* .23* (.87)       
9. Interaktionell rättvisa .13 -.06 -.16 .25* .38** -.27** .32** .76** (.96)      
10. Generell rättvisa -.06 -.06 .-02 -.01 .28** -.52** -.29** .42** .41** (.84)     

11. Legitimitet .06 .10 -26* .02 -.02 -.01 .01 .18 .06 .17 -    
12. Jämförande rättvisa -.01 .07 -.09 .25* .31** -.33** .07 .37** .30** .45** .07 -   
13. Hälsa -.03 .08 -.03 .13 .20 -.13 .35** .23* .35** .28** -.06 .10 (.71)  

14. Jämförande hälsa .06 -.05 -.22* .20 .21* -.27** .40** .41** .33** .17 .26* .18 .09 - 

Medelvärde - 47.4 14.1 3.71 2.39 2.97 2.74 2.49 3.08 2.56 3.05 3.05 3.15 3.00 

Standardavvikelse - 9.7 10.7 .65 .65 1.38 .74 .94 1.18 .87 1.32 1.31 .66 1.02 

*p<.05, **p<.01.  
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Multipel regressionsanalys- prediktorer för hälsa 

En multipelregressionsanalys med enter method utfördes med de variabler som 

korrelerade signifikant med hälsa; distributiv, procedural, interaktionell samt generell 

rättvisa. Modellen var signifikant (F 4,88 = 5.11, p= .001) och visade vidare att 19 % av 

variationerna i hälsa kunde förklaras med de uppmätta prediktorerna. Bästa prediktor för 

de anställdas hälsa var upplevelse av distributiv rättvisa (se Tabell 2). 

      

Tabell 2. Multipel regressionsanalys över prediktorer för hälsa (n=95). 

Prediktorer β  t P 

Distributiv rättvisa .25 2.32 .02* 

Procedural rättvisa .07 .50 .62 

Interaktionell rättvisa 

Generell rättvisa 

R
2 

R
2
 justerad 

.29   

.06 

.43 

.19 

1.85 
.54 
 

 

.07 

.59 

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

 

 

Diskussion 

 

Syftet med föreliggande studie var att undersöka sambandet mellan upplevd 

organisationsrättvisa, psykologiska kontrakt och hälsa hos myndighetsanställda som 

arbetade kvar efter en omfattande organisationsförändring. Vad kön, ålder och 

anställningstid hade för samband med de övriga variablerna studerades också. Dessutom 

undersöktes om någon av variablerna kunde predicera hälsa. Deltagarna bestod av 95 

anställda på en statlig myndighet som arbetade kvar efter en omfattande 

organisationsförändring bestående av en omorganisation och nedskärning. 

 

Resultaten visade att hälsa endast korrelerade signifikant med olika aspekter av upplevd 

organisationsrättvisa. Däremot fanns signifikanta samband mellan psykologiska 

kontrakt, legitimitet och förändrad hälsa efter omorganisationen. Dessutom korrelerade 

organisationsrättvisa i sin tur med psykologiska kontrakt, ålder, anställningstid och 

legitimitet. Kön var den enda variabel som inte visade något samband med någon av de 

övriga uppmätta variablerna. 

 

De två dimensionerna av det psykologiska kontraktet, transaktionella ”materialistiska” 

och relationella ”tillhörighetsmätande” kontrakt, korrelerade signifikant med varandra 

men korrelerade i sin tur med olika variabler. Detta var väntat då studier tidigare visat 

mycket liknande resultat (Aggarwal & Bhargava 2010). Detta gäller även för 

organisationsrättvisa där samtliga dimensioner av organisationsrättvisa korrelerade 

starkt med varandra men i sin tur visade samband med olika variabler och även det går i 

linje med tidigare studier (Colquitt et al, 2002). 

 

Psykologiska kontrakt, kontraktsbrott och upplevd organisationsrättvisa visade sig 

samvariera, vilket även tidigare forskning visat (Arshad & Sparrow, 2010).  Relationella 

kontrakt visade sig ha signifikanta samband med alla typer av rättvisa medan 

transaktionella kontrakt endast visade signifikanta samband med interaktionell och 

jämförande rättvisa. De transaktionella kontrakten visade sig dock även samvariera med 

kontraktsbrott vilket inte de relationella kontrakten gjorde. Det tycks alltså vara så att 

relationella kontrakt i högre grad hänger ihop med organisationsrättvisa medan 
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transaktionella kontrakt i högre grad hänger ihop med kontraktsbrott. De materialistiska 

aspekterna av det psykologiska kontraktet, såsom tid och belöningar, ser alltså ut att 

vara viktigare än relationella aspekter såsom tillhörighet till organisationen vid 

kontraktsbrott. Detta kan dock tänkas bero på de speciella förhållanden på myndigheten 

där många arbetar med ideella frågor och således har ett starkt relationellt engagemang 

för organisationen även om förväntningar de haft uteblivit.  

 

De som i högre grad upplevt ett kontraktsbrott rapporterade dessutom mindre upplevd 

procedural, interaktionell, generell samt jämförande rättvisa. Frågorna rörande 

procedural, interaktionell och jämförande rättvisa var alla direkt kopplade till 

organisationsförändringen på olika sätt medan generell rättvisa sträckte sig över hela 

anställningstiden. Det tycks alltså vara viktigt att såväl organisationsförändringen 

specifikt som organisationen generellt upplevs som rättvis för att kontraktsbrott inte ska 

uppstå. Den distributiva rättvisan, fördelningsrättvisan, tycks dock inte vara lika viktig 

som de andra dimensionerna vid just kontraktsbrott.  

 

Kickul et als studie (2002) visade samband mellan procedural rättvisa och externa 

kontraktsbrott samt interaktionell rättvisa och interna kontraktsbrott. Externa 

kontraktsbrott kan liknas vid transaktionella kontrakt då båda rör faktorer av mer extern 

karaktär medan interna kontraktsbrott kan liknas vid relationella kontrakt då de berör 

faktorer av mer intern karaktär. I föreliggande studie fanns samband mellan 

interaktionell rättvisa och båda typerna av psykologiska kontrakt, även då korrelationen 

mellan interaktionell rättvisa och relationella kontrakt var starkare. Procedural rättvisa 

däremot korrelerade endast med relationella kontrakt, och inte med transaktionella 

kontrakt, vilket motsäger Kickul et als studie (2002). Detta kan dock också eventuellt 

förklaras med de speciella relationella kontrakt som de anställda kan tänkas ha på grund 

av organisationens ideella mål. 

 

Pearssons korrelationsberäkningar visade signifikanta samband mellan hälsa och 

distributiv, procedural, interaktionell och generell rättvisa. Att upplevd 

organisationsrättvisa samvarierar med hälsa har även tidigare visats i forskning (Tepper, 

2001, Riolli & Savicki 2006). Av dessa dimensioner korrelerade procedural och 

distributiv rättvisa allra starkast. Att distributiv och procedural rättvisa visat sig påverka 

hälsa mer än andra dimensioner av organisationsrättvisa har även det framkommit i 

tidigare studier (Piero & Ramos, 2005, Riolli och Savicki 2006). 

 

Psykologiska kontrakt korrelerade inte signifikant med det övergripande måttet på 

hälsa, dock med den egna variabeln jämförande hälsa. Även legitimitet visade ett 

signifikant samband med jämförande hälsa, vilket tyder på att de två hälsomåtten är 

väldigt olika. Ser vi till jämförande hälsa som ett hälsomått går resultaten då till större 

del i linje med tidigare forskning som säger att legitimitet påverkar vad de anställda går 

igenom (Blau, 2007, Zwick, 2002). Att jämförande hälsa korrelerar med variabler som 

inte det övergripande måttet på hälsa gör pekar på att de variablerna trots allt påverkar 

hälsan efter en omorganisation och visar vikten av ytterligare studier. 

 

Kön hade inget signifikant samband med någon av de övriga variablerna vilket går emot 

Piero och Ramos (2005) och Caldwell et als (2009) studier som visat på skillnader som 

kunde hänföras till kön. Detta kan dock tänkas bero på antalet deltagare då exempelvis 

Caldwell et al. (2009) studerat drygt 800 anställda och föreliggande studie bestod av 95 
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deltagare. Dock går resultat i linje med Yee Ng och Feldmans studie (2010) där inga 

skillnader uppmättes.  

  

Ålder och anställningstid samvarierade, vilket var väntat. Precis som Bocchino et al. 

(2003) nämner i sin studie är det därför svårt att veta om det är ålder eller hur många år 

den anställde arbetat inom företaget som är betydande för utfallsvariablerna. Bocchino 

et als (2003) resultat visade att hög ålder och en lång anställning predicerade upplevt 

kontraktsbrott. Andra studier har dock visat att ålder inte har något samband med 

psykologiska kontrakt (Yee Ng, et al. 2010).  I denna studie visade sig varken ålder eller 

anställningstid ha något signifikant samband med psykologiska kontrakt. Dessa 

motstridiga resultat kring sambandet med demografiska data motiverar mer forskning 

inom området. 

 

Vid en multipel regressionsanalys visade det sig att 19 % av variationen i de anställdas 

hälsa kunde förklaras med hur de upplevt distributiv, procedural, interaktionell samt 

generell organisationsrättvisa. Distributiv rättvisa visade sig vara den enda signifikanta 

prediktorn för hälsa efter en omfattande organisationsförändring. I Blaus studie (2007), 

var ingen dimension av organisationsrättvisa signifikant prediktor för sorgeprocessen, 

det var dock legitimitet och kontraktsbrott. Dessa skilda resultat kan tänkas bero på att 

Blaus studie var longitudinell medan föreliggande var en tvärsnittstudie. Dessutom kan 

det antas att sorgeprocessen och hälsa prediceras av olika faktorer. 

 

Metoddiskussion 

Cronbachs alpha uppmättes för samtliga variabler utom de som endast mättes med en 

fråga. Alla uppmätte en alphanivå på minst 0.7 förutom transaktionella kontrakt som 

uppmätte en alfanivå på 0.61. Samtliga frågor i enkäten utom de två egna; jämförande 

rättvisa och hälsa, kan anses etablerade då de tidigare använts i liknande forskning 

(Blau, 2007, Eklöf, et al., 2010, Raja et al., 2004, Neihoff & Moorman, 2004, van der 

Vliet et al, 2002). Det fanns även en tanke bakom de bakgrundsvariabler som mättes, 

nämligen kön, ålder och anställningstid, då de använts i tidigare studier (Bocchino, et 

al., 2003, Hopkins et al., 2010). Dock så har vissa av frågorna översatts från engelska 

till svenska och ändrats i tempus vilket kan ha påverkat alphanivåerna, även om de 

fortfarande kan anses tillfredställande.  

 

Deltagarna bestod till 34 % av män och 66 % av kvinnor vilket motsvarar fördelningen i 

företaget enligt uppgifter från personalavdelningen. Det var i övrigt god variation i både 

ålder och anställningstid vilket gör det troligt att urvalet kan svara för populationen, det 

vill säga de heltidsanställda som arbetar kvar efter omorganisationen på myndigheten. 

Generaliserbarheten över andra företag kan dock diskuteras då den undersökta 

myndigheten är av speciell karaktär med utlandsarbetande och ideella mål. Det kan 

dock tänkas att resultaten av föreliggande studie kan generaliseras till liknande 

organisationer, exempelvis andra myndigheter med ideella eller på andra sätt 

engagerande mål.  

 

Att studien utförts på ett enda företag kan även som något positivt. Detta beror på att de 

anställda delade företagsklimat, lokaler och ledning vilket gör att dessa och andra 

variabler som kan tänkas påverka hälsan och är svåra att ha kontroll över försvinner. 

Dessutom sållades anställda med personalansvar eller som var deltidsanställda bort då 

detta tidigare har visat sig påverka psykologiska kontrakt (Bernhard-Oettel, Sverke & 

Witt De, 2005).  
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Innan varje ny del av enkäten besvarades fick deltagarna läsa en kort text om vad 

frågorna hade för syfte att mäta. Detta för att deltagarna skulle få så klar information 

som möjligt och underlätta korrekta svar. Vid självskattningar finns dock alltid en risk 

för att deltagarna känner oro för att informationen de ger ska nå till någon annan, i detta 

fall till cheferna, speciellt då de i denna enkät fyllt i ålder och anställningstid. Detta kan 

i sin tur resultera i social önskvärdhet och oriktiga svar. För att undvika detta innehöll 

matrisbrevet information om etiksrådets riktlinjer, konfidentialitet och hur 

datainsamlingen gick till. Dessutom fick deltagarna kontaktuppgifter dit de kunde vända 

sig vid frågor och synpunkter. 

 

Förslag till framtida studier och slutsats 

För att i framtida studier kunna mäta hälsa på ett mer pålitligt sätt rekommenderas att 

statistik över exempelvis sjukfrånvaro tas direkt från personalavdelningen. Detta p.g.a. 

att risken för att deltagarna inte kommer ihåg eller på andra sätt förvränger svaren, 

exempelvis på grund av social önskvärdhet. Det vore även intressant att se hur 

psykologiska kontrakt och organisationsrättvisa påverkar olika aspekter av hälsa, såsom 

sjukfrånvaro, sjuknärvaro och självskattad hälsa för att på så sätt få en ökad förståelse 

och utveckla modellen ytterligare.  

 

Det övergripande måttet på hälsa korrelerade med andra variabler än vad ”jämförande 

hälsa” gjorde. Dessa två variabler korrelerade dessutom inte med varandra vilket kan 

anses anmärkningsvärt och innebär att de som rapporterar en försämrad hälsa inte har en 

sämre hälsa generellt än de som inte gör det. För att reda ut begreppen och på ett bättre 

sätt kunna se vad som påverkar vad krävs därför en longitudinell studie. Detta kan, i sin 

tur, även förbättra kunskapsläget så att hälsa på ett bättre sätt kan prediceras och ohälsan 

efter en organisationsförändring kan minska. För att få fler signifikanta prediktorer och 

på ett bättre sätt kunna predicera hälsa rekommenderas dessutom fler deltagare än vad 

föreliggande studie haft. 

 
Framtida studier kan ha nytta av att studera både organisationer likt Sida, med ideella mål, 

samt andra mer kommersiella organisationer för att se eventuella likheter och olikheter i 

jämförelse med föreliggande studie. Detta skulle även underlätta förståelsen över 

generaliserbarheten av resultaten i denna studie.  
 

Denna studie anses kunna bidra med ökad förståelse över vilka faktorer som hör 

samman med hälsa hos anställda efter en organisationsförändring. Resultatet visar att de 

som rapporterar sämre hälsa i form av självskattad hälsa, sjuknärvaro och sjukfrånvaro 

även rapporterar lägre upplevd distributiv, procedural, interaktionell och generell 

organisationsrättvisa. Det tycks således vara viktigt att de anställda upplever rättvisa 

belöningar, procedurer, behandlingar och övergripande rättvisa från organisationen för 

att må bra efter en organisationsförändring. Upplevelsen av rättvisa, både under 

organisationsförändringen och i organisationen över tid, visade sig viktigt. Allra 

viktigaste prediktorn för hälsa visade sig distributiv rättvisa vara. 

 

De som rapporterar sämre hälsa efter omorganisationen än innan rapporterar även svaga 

transaktionella och relationella psykologiska kontrakt, upplevt kontraktsbrott samt lägre 

upplevd organisationsrättvisa i alla dimensioner inklusive legitimitet. Detta tyder på att 

även psykologiska kontrakt och legitimitet spelar roll vid anställdas hälsa efter en 

organisationsförändring. Dessutom tycks det vara så att ju högre ålder och framförallt ju 

längre anställningstid en individ rapporterar desto lägre upplevd organisationsrättvisa 
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rapporterar de. Detta tyder på att de som drabbas hårdast är de äldre som arbetat länge 

inom organisationen och för att göra utfallet av en organisationsförändring så positiv 

som möjligt bör detta beaktas. 

 

 

Referenser 
 

Adams, J. S. (1963). Toward an understanding of inequity. Journal of Abnormal and Social Psychology, 

67, 422-436. 

 

Aggarwal, U. & Bhargava, S. (2010). Predictors and outcomes of Relational and Transactional 

Psychological Contract. Psychological  Studies, 55, 195-207. 

 

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

 

Arshad, R. & Sparrow, P. (2010). Downsizing and survivor reactions in Malaysia: modeling antecedents 

and outcomes of psychological contract violation. The International Journal of Human Resource 

Management, 21, 1793-1815. 

 

Bernhard-Oettel, C., Sverke, M., Witt De, H. (2005). Comparing three alternative types of employment 

with permanent full-time work: How do employment contract and perceived job conditions relate to 

health complaints? Work & Stress, 19, 301-318. 

 

Blau, G. (2007). Partially testing a process model for understanding victim responses to an anticipated 

worksite closure. Journal of Vocational Behavior, 71, 401-428. 

 

Bocchino, C.C., Hartman, W. & Foley, F.F. (2003). The Relationship between Person Congruence, 

Perceived Violations of the Psychological Contract, and Occupational Stress Symptoms. Consulting 

Psychology Journal: Practice and Research, Fall 2003, 204-214. 

 

Caldwell,S., Liu, Y., Fedor, B.D. & Herold, M.D. (2009). Why Are Perceptions of Change in the ''Eye of 

the Beholder''? : The Role of Age, Sex, and Tenure in Procedural Justice Judgments. Journal of Applied 

Behavioral Science, 45, 437-459. 

 

Chen, H-F. (2010). The relationships of organizational justice, social exchange, psychological contract, 

and expatriate adjustment: an example of Taiwanese business expatriates. The International Journal of 

Human Resource Management, 21,  1090–1107. 

 

Colquitt, J. A., Conlon, D. E., Wesson, M. J., Porter, C. O. L. H., & Yee Ng, K. (2001). Justice at the 

millennium: A meta analytic review of 25 years of organizational justice research. Journal of Applied 

Psychology, 86, 425-445. 

 

Eklöf, M., Pousette, A., Dellve, L., Skagert, K. & Ahlborg jr, G. (2010). ISM-rapport 7: Gothenburg 

Manager Stress Inventory (GMSI). Institutet för stressmedicin. 

 

Hoffsten, I. (2011, April). Så lyckas du få ihop pusslet, Chefen i fokus, s. 6. 

 

Hopkins, M.S. & Weathington, L.B. (2010). The Relationships between Justice Perceptions, Trust, and 

Employee Attitudes in a Downsized organization. Journal of Psychology: Interdisciplinary and Apllied. 

5, 477-498. 

 

Isaksson, K., Bernhard, C., & Gustafsson, K. (2003). Betydelsen av anställningsform och tillit till 

ledningen för personalens hälsa inom vården. Arbetsmarknad & Arbetsliv, 9, 95-106. 

 

Kickul, J., Lester, W.S. & Jonhathon Finkl. (2002). Promise breaking during radical organizational 

change: do justice interventions make a difference? Journal of Organizational behavior, 23, 469-488. 

 

Lee, C., Law, S.K. & Bobko. (1999). The Importance of Justice Perceptions on Pay Effectivness: A Two-

Year Study of a Skill-Based Pay Plan. Journal of Management, 25, 851-873. 



17 

 

 

 

Morrison, E., & Robinson, S. (1997). When employees feel betrayed, a model of how psychological 

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

 

Yee, N. G., W.H.T. & Feldman, C.D. (2010). The Relationships of Age with Job Attitudes: A Meta-

Analysis. Personell Psychology, 63, 677–718. 

 

Niehoff, P.B & Moorman, H.R. (1993). Justice as a mediator of the relationship between methods of 

monitoring and organizational citizenship behavior. Academy of Management Journal, 36, 527-556. 

 

Raja, U., Johns, G., & Ntalianis, F. (2004). The impact of personality on psychological contracts. 

Academy of Management Journal, 47, 350-367. 

 

Randquist, M. (2005). Att känna sig överflödig. Om anställningsotrygghet ur ett psykologiskt perspektiv. 

Arbetslivsinstitutet, LO, TCO och SACO i samarbete. 

 

Riolli, L., Savicki, V. (2006).  Impact of Fairness, Leadership, and Coping on Strain, Burnout, and 

Turnover in Organizational Change.International journal of stress management, 13, 351–377. 

 

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

Organizational Behavior, 15, 1–43. 

 

Sveriges officiella statistik, Arbetsmiljöverket, Statistiska centralbyrån (2006). Arbetsmiljön 2005, 

www.av.se. 

 

Tepper, B. J. (2001). Health consequences of organizational injustice: Tests of main and interactive 

effects. Organizational Behavior and Human Decision Processes, 86, 197-215. 

 

Thermænius, Agneta. (1999). Lågt i tak på statliga arbetsplatser. VälfärdsBulletinen,  4, 6-7. 

 

van der Vliet, C. & Hellgren, J. (2002). The modern working life: Its impact on employee attitudes, 

performance and health. (SALTSA report 4 2002). Sweden, National Institute for Working Life & 

SALTSA. 

 

Zhao, H., Wayne, S. J., Glibkowski, B.C., & Bravo, J. (2007). The impact of psychological contract 

breach on work-related outcomes: A meta-analysis. Personnel Psychology, 60, 647-680. 

 

Zwick, T. (2002). Employee resistance against innovations.  International journal of manpower,  23, 542-

552. 

 

Westerlund, H. (2005). Health changers in a market changing labour market. Publicerad 

doktorsavhandling, Karolinska institutet. 


