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Anställdas produktivitet har överraskande visat sig öka under tidigare 

nedläggningar. Detta uppmärksammade fenomen benämns 

nedläggningseffekten och förklaras bland annat av anställdas ökade 

autonomi och utrymme för innovativa förmågor under 

nedläggningsperioden. Relationer mellan ledare och underanställda är 

enligt LMX-teorin av olika kvalitét vilket kan förklara anställdas 

engagemang, ett engagemang som även kan förklaras av anställdas 

individuella differenser. Syftet med studien är att undersöka 

ledarskapets och personlighetsvariabeln work locus of control betydelse 

för anställdas målengagemang under en nedläggningsperiod. En 

enkätundersökning för 275 medarbetare utfördes 2006 på ett 

tillverkningsföretag. Resultatet från en regressionsanalys visar att 

ledarskapet spelar en mindre betydande roll för målengagemanget under 

nedläggningen än medarbetarnas personlighet. Förklaringar till 

målengagemanget under nedläggningen kan utifrån LMX-teorin tolkas 

som ett resultat av de högkvalitativa relationer som anställda med intern 

locus of control tenderar att skapa. Studiens begränsning är att den 

enbart fokuserar på ledarskapets och personlighetens betydelse för 

målengagemanget. Andra komponenter av målengagemang bör därför 

studeras i anslutning till nedläggning.  

  

Organisationsförändringar har ofta kopplats ihop med lägre produktivitet och 

medarbetarprestationer genom att de kan skapa känslan av osäkerhet och högre stress 

(Bordia, Hobman, Jones, Gallois, Callan, 2004).  Detta står i kontrast till forskning från 

extrema organisationsförändringar så som nedläggningar där medarbetarnas prestationer 

istället ökat vilket gett upphov till ökad produktivitet (Bergman & Wigblad, 1999).  Detta 

oväntade sociala fenomen som i studier påvisats efter ledningens annonsering om 

nedläggning benämns nedläggningseffekten (Bergman & Wigblad, 1999). 

Organisationsförändringar sätter annars igång många processer och attityder hos de 

anställda vilket enligt Furnham (2006) framförallt handlar om olika motstånd mot 

förändringar. Dessa motstånd kan variera och bestå av sabotage men även minskad 

motivation, moral och engagemang till förändringsinitiativ av olika slag. Anställdas 

engagemang är av stor vikt för organisationer naturligtvis också under förändring 

eftersom en möjlig ökning av produktivitet kan förklaras av att anställda är just 

engagerade mot deras mål, åtminstone på gruppnivå (Antoni, 2005). Engagemang 

definieras av Vakola och Nikolau (2005) som bestående av olika faktorer vilka är en stark 
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acceptans för organisationens värderingar och mål, en vilja att anstränga sig på 

organisationens vägnar och en önskan att behålla medlemskapet i organisationen. Senare 

forskning i anslutning till organisationsförändringar har visat negativa utfall mot 

förändring som ett resultat av bland annat den tidigare nämnda stress och som 

uppkommer av extra arbetsbörda, dåliga arbetsrelationer och orättvisa belöningar och 

fördelar (Vakola & Nikolau, 2005). Framförallt orättvisa har visat sig påverka anställdas 

engagemang gentemot organisationen under organisationsförändringar vilket beror på om 

de anställda upplever att de måste anpassa sig i sitt arbete i större utsträckning än de 

andra medarbetarna (Fedor, Caldwell, Donald, 2006). Studien visade även att anställdas 

engagemang till organisationen ökade trots påverkan på deras arbete. En förklaring till 

detta är enligt Fedor et al., (2006) att anställda ser att ansträngningar görs för att förbättra 

arbetsenheter vilket i sin tur skickar signaler om ledarnas engagemang att fortsätta vara 

konkurrensstarka och öka prestationerna. 

 

I samband med en extrem organisationsförändring som en nedläggning får anses vara står 

förklaringarna till nedläggningseffekten därför i stark kontrast till ledares eventuella 

inverkan på engagemanget under en organisationsförändring. En av förklaringarna till 

effekten har enligt tidigare studier varit att ledningens kontroll i den dagliga 

verksamheten tenderar att försvagas i neråtgående organisationer och att chefernas 

intresse av att hålla fast vid en bestämd ordning minskar under nedläggning av 

verksamheter (Bergman & Wigblad, 1999).  Enligt Bergman och Wigblad (1999) blir 

resultatet att anställdas möjlighet till självbestämmande ökar vilket tillsammans med färre 

anställda på arbetsplatsen skapar möjligheter till utveckling av innovativa förmågor och 

informellt ledarskap. En annan möjlig förklaring till nedläggningseffekten är ändå att 

chefer och andra anställda ser fördelar med att under nedläggningsperioden agera på ett 

sätt som kan ge fördelar (Sutton, 1987). Chefernas rykte kan stärkas genom att det var 

dem som lyckades öka en eventuell produktivitet under nedläggningen, medan anställda 

på lägre nivå kan dra nytta genom att öka kontrollen över den stressade rollfördelningen 

som uppstår av att jobb försvinner. Sutton (1987) drar en parallell mellan temporära 

organisationer som exempelvis de inom film eller politiska kampanjer och nedläggningar 

och menar vidare att anställda inom dessa i likhet med varandra gör inkomstförluster. 

Detta gör att de känner press att arbeta hårdare och göra ett bra jobb vilket enligt Sutton 

(1987) är ett sätt att öka möjligheten att bli rekommenderad till ett nytt arbete.     

 

Ledarskap 

Ledarskapets betydelse kan därför anses vara diffust under en nedläggning trots dess 

betydelse för anställdas engagemang under andra organisationsförändringar. Omfattande 

forskning har gjorts om det transaktionella och transformativa ledarskapet. Det 

transaktionella ledarskapet uppstår enligt Bass (1990) av ledare som med tydliga direktiv 

klargör för följeslagarna vilka arbetsuppgifter som ska utföras och vad de förväntas bli 

belönade för. Ledaren övervakar också de anställda under arbetet och korrigerar dem om 

de inte lyckats uppnå uppsatta standarder. Men det handlar även om ledare som passivt 

inväntar eventuella problem och därefter vidtar åtgärder för korrigering. Transformativa 

ledare är mer relationsorienterade och använder sig enligt Bass (1990) bland annat av ett 
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inspirerande ledarskap där ledaren har en vision om en eftertraktad framtid som 

förmedlas till de anställda och hur denna kan nås. Ledaren sätter höga standarder för 

prestation och visar ett gott självförtroende och beslutsamhet. Vidare skapar ledaren 

möjligheter för intellektuell stimulans och uppmanar därför de anställda att vara kreativa 

och innovativa. Individualiserad omtänksamhet innebär att ledaren uppmärksammar 

följeslagarnas utvecklingsbehov vilket de anställda får uppleva genom delegering av 

utvecklande arbetsuppgifter. Under denna utveckling ger ledaren sitt stöd genom 

coachning. Ledarskapet och framför allt de beteenden som förknippas med det har i 

tidigare forskning av några av de mest uppskattade ledarbeteenden visat sig spela en 

betydande roll för anställdas arbetstillfredsställelse, produktivitet och engagemang 

(Chiok, 2001). Dessa beteenden kan till viss del förknippas med det transformativa 

ledarskapet. Att inspirera medarbetarna genom att skapa en positiv vision för deras 

framtid, intressen och drömmar hade i denna studie ett starkt samband med anställdas 

upplevda engagemang. Ledarna måste också få sina underanställda att kunna agera vilket 

handlar om att stärka deras kunskap genom att utveckla deras kompetens, ge dem svåra 

uppgifter och ett synligt stöd. Chiok (2001) menar vidare att detta får dem att i högre grad 

agera autonomt gentemot organisationens mål vilket ökar deras engagemang. Ytterligare 

ett beteende som i studien visade på betydelsen för anställdas engagemang och 

produktivitet är enligt Chiok (2001) att uppmuntra medarbetarna genom att ge dem 

erkännande och prisa deras bedrifter något som han menar är ännu viktigare under en tid 

av mycket spänningar.  

 

Men oavsett vilket ledarskap och beteenden som används i en organisation så bygger 

utövandet på någon slags relation till en medarbetare. Leader-member exchange (LMX) 

teorin tar fasta på just interaktionen mellan ledaren och medarbetaren där teorin betonar 

underanställdas delaktighet och påverkan i beslutsprocesser, och att kvalitén på relationen 

mellan ledare och underanställda kan förklara olika utfall på individ, grupp och 

organisatorisk nivå (Gerstner & Day, 1997). I teorin görs en åtskillnad om underanställda 

tillhör en ingrupp eller utgrupp för vilka relationen till ledaren ser olika ut. Anställda 

tillhörande ingruppen anses av ledaren vara trovärdiga och accepterar ansvar vilket kan 

visa sig i mer autonomi och tilldelning av svårare och mer ansvarsfyllda uppgifter 

(Dansereau et al., 1973, refererat i Martin, Thomas, Charles, Epittropaki, McNamara, 

2005). Ledaren återgäldar därför mottagandet genom att erbjuda stöd och en mer 

personlig relation.  Relationen till anställda i utgruppen är inte lika personlig och bygger 

istället på ledarens formella auktoritet vilket visar sig i att medlemmarna tilldelas 

uppgifter som inte kräver så mycket ansvar och skicklighet. LMX - teorin bör förstås 

genom relationer mellan enskilda anställda och ledaren och beskriver därför inte en 

generell ledarskapsstil. Det har föreslagits att kvalitén på ledarens och medarbetarens 

relation är något som bestämts i ett tidigt stadie i relationen, en relation som också är 

relativt stabil över tid (Gerstner & Day, 1997). Anställda med en relation av hög kvalitét 

till sin chef kan utmynna i högre prestation och positiva känslomässiga utfall vilket enligt 

Gerstner och Day (1997), är generell tillfredställelse, tillfredställelse till chef och 

engagemang.  
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Personlighet 

En möjlig förklaring till de faktorer som påverkar förhandlingsprocessen i relationen 

mellan chefen och en anställd är enligt Gerstner och Day (1997) att vissa individer är mer 

benägna att också behålla relationer av hög kvalitét till sin chef över både jobb och 

situationer vilket belyser den roll som anställdas individuella differenser kan spela.  

Medlemmarna i en organisation kan påverkas på olika sätt eftersom den komplexa 

personligheten ligger bakom många beteendemönster. En personlighetsvariabel som det 

gjorts omfattade studier på inom flera olika områden, inklusive organisationer, är locus of 

control. Locus of control definieras som den generella förväntan om att belöningar eller 

utfall i livet antingen kontrolleras av ens egna handlingar, internal locus of control, eller 

av andra yttre omständigheter, external locus of control (Spector, 1988). I organisationer 

utgörs dessa belöningar eller utfall av exempelvis löneökningar, befordringar, 

karriäravancemang och andra gynnsamma omständigheter (Spector, 1988). När det 

handlar om mål i organisationer så tenderar individer med en extern locus of control 

uppvisa ett lägre engagemang vilket grundar sig i att de anser att de inte kan påverka 

omgivningen. De med en intern locus of control visar istället ett högre målengagemang 

framförallt när det gäller till svåra mål (Yukl & Latham, 1978). Locus of control har visat 

sig ha ett samband till anställdas upplevda engagemang i organisationer vilket framförallt 

förklaras av kvalitén på den relation de har till sina chefer (Martin et al., 2005). Individer 

med intern locus of control utvecklar bättre relationer med sina chefer än de med extern 

locus of control. Anledningen är att dessa individer upplever att de har mer kontroll över 

interaktioner med sina chefer vilket enligt Martin et al., (2005) förklaras av att de är mer 

proaktiva och bättre kan hantera stress i olika situationer än de med extern locus of 

control.  

 

I organisationer behövs engagerade medarbetare, ett engagemang som i högsta grad 

påverkas av en mängd olika faktorer och en möjlig ökning av produktivitet kan förklaras 

av att anställda är just engagerade mot deras mål (Antoni, 2005). Att tidigare studier visat 

på att produktiviteten ökat under nedläggningar är trots allt oväntat med bakgrund av 

organisationsförändringars påverkan på motstånd, stress, osäkerhet och andra negativa 

utfall, förändringar som enligt Fedor et al., (2006) trots allt kan ha positiv inverkan på 

engagemanget. Men trots ledarskapets betydelse för anställdas produktivitet, 

jobbtillfredställelse och engagemang (Chiok, 2001) så är det inte säkert att det under en 

extrem organisationsförändring spelar så stor roll som det under andra 

organisationsförändringar visat sig göra. Enligt Bergman och Wigblad (1999) så tenderar 

som tidigare beskrivits anställdas autonomi, utrymme till utveckling av deras innovativa 

förmågor och informella ledarskap öka under nedläggningar, ett resultat av ledares 

minskade intresse och kontroll. I samband med organisationsförändringar så drabbas 

människor av bland annat osäkerhet och stress, en stress som Gerstner och Day (1997) 

menar att individer med en intern locus of control generellt bättre kan hantera i olika 

situationer.  Med bakgrund av ledningen och chefernas falnande intresse och minskade 

engagemang att upprätthålla ordning under tidigare nedläggningar är det av intresse att 

därför undersöka ledarskapets betydelse för de uppsatta målen under denna 

nedläggningsprocess. Men också att ta reda på om det möjligtvis istället är så att individer 
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som upplever högre eller lägre kontroll över olika utfall i organisationen i större 

utsträckning kan förklara engagemanget för produktionsmålen som var kopplade till 

nedläggningen av detta företag 2007.    

 

Syfte 

Syftet med denna studie var att med bakgrund av ett företags nedläggningsprocess 

undersöka vilken betydelse ledarskapet och personlighetsvariabeln work locus of control 

har för anställdas målengagemang under denna period.      

 

Hypoteser  

Hypotes 1: Work locus of control förklarar den större delen av variansen än ledarskapet 

på målengagemanget 

 

Hypotes 2: Intern WLOC är den starkaste prediktorn till målengagemanget. 

 

 

Metod 

 

Studien bygger på delar av det datamaterial som tillhandahållits av psykologiska 

institutionen och som undertecknad fått tillgång till av handledaren. Utifrån 

datamaterialet valdes aktuella variabler vilka skapat förutsättningar för denna studies 

innehåll.  

 

Företaget 

Data samlades in på en produktionsenhet på ett dotterbolag vilket tillhörde ett stort 

tillverkningsföretag i läkemedelsbranschen. Företaget var stationerat i en stadsmiljö i 

Sverige och hade genomgått en stor omorganisering vilket resulterade i att en outsourcing 

av produktionsverksamheten skulle genomföras. Beslut om nedläggning av fabriken 

fattades 2005 och ett definitivt stopp skulle ske 2007-2008. Beslut om nedläggning hölls 

hemligt fram tills den 7 juni 2005 då anställda på fabriken informerades om 

anledningarna till beslutet. I anslutning till detta informerades också de anställda om 

kommande mål under nedläggningen, personalrelaterade aktiviteter och möjligheterna till 

avgångsvederlag. De anställda som inte var närvarande på mötet delgavs dagen efter 

samma information från deras respektive chefer.   

 

Aktiviteter och åtgärder under nedläggningen 

Under nedläggningsprocessen så utfördes olika åtgärder. Jobbrotationer stoppades och 

ledare fick träning i coachning och instruktioner från platschefen att vara mer 

relationsorienterade i deras vardagliga kontakter med de anställda. Seminarier om 

förändringar, individuell coachning och jobbcenter upprättades under 

nedläggningsperioden. Och de som var minst 50 år och hade arbetat minst 3 år på 

företaget fick överenskommen tjänstepension.   
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Undersökningsdeltagare 

I undersökningen som forskarna inledde 2006 deltog totalt 275 individer. Deltagarnas 

ålder varierade mellan 24 år och 60 år (M= 42,0 SD= 9,38). Kvinnor utgjorde 48 % av 

undersökningsdeltagarna och hade en medelålder på 44 år medan männen hade en 

medelålder på 42 år. Arbetarna och tjänstemännen var fördelade på sex olika enheter 

(produktion, kvalitet, teknik, administration, personalfrågor/HR, och transfer). Denna 

studie bestod av 233 individer. Anledningen är att vissa individer (42 stycken) missade 

att fylla i vissa av de item som mätte denna studies variabler och exkluderades därför från 

analysen.  

 

Datainsamling 

Totalt 450 frågeformulär delades ut till medarbetare på alla nivåer där 275 användbara 

returnerades till forskningsteamet. Detta utgjorde en svarsfrekvens på 61 % vilket bland 

annat kan förklaras av att antalet anställda minskade under nedläggningsprocessen.  

Frågeformulären distribuerades till medarbetarna i form av webbenkäter till tjänstemän 

och enkäter i pappersformat till kollektivanställda. Tidigare forskning har visat att det inte 

finns några skillnader i effekter mellan webbenkäter och enkäter i pappersformat (Query 

& Wright, 2003). Datainsamlingen utfördes i samband med organisationens 

målstyrningsprocess i vilken de anställda i början av 2006 först fick mål uppsatta för det 

kommande året. Därefter följde i mitten av juni ett utvärderingssamtal med feedback och 

en prestationsutvärdering i slutet av året, till sist utfördes lönesamtal. Enkäterna i 

pappersformat distribuerades till alla kollektivanställda genom internpost och innehöll 

dessutom ett returbrev. En låst postlåda med universitets logotyp placerades tillsammans 

med ett informationsblad i matsalen, och tömdes två gånger i veckan av en av 

medarbetarna i forskningsteamet. Tjänstemännen fick e-postmeddelanden med en 

inbjudan till att delta i undersökningen och blev därefter omdirigerade till 

frågeformuläret. Formuläret innehöll information om studiens syfte, att deltagandet var 

frivilligt och att det hanterades konfidentiellt. Inga belöningar erbjöds till deltagarna i 

undersökningen. Innan datainsamlingen inleddes sattes affischer upp på strategiska 

platser om den kommande undersökningen vilken även anställda på personalavdelningen 

informerade om på möten och i företagets nyhetsbrev. Allt material följde Stockholms 

universitets standard för att minska risken att andra enkäter blandades ihop med andra 

interna undersökningar.       

 

Material 

Denna undersökning utgjordes av enkäter som samlades in från de anställda 2006. 

Enkäterna bestod av självskattningar som mättes på en femgradig Likertskala med de 

yttre dimensionerna 1 (stämmer inte alls) till 5 (stämmer helt) och användes i denna 

studie för work locus of control och målengagemang. Ledarskapsvariablerna mättes på en 

skala mellan 1 (sällan) och 4 (alltid).  Negativt formulerade påståenden blev omvänt 

kodade innan dataanalysen och variabelindex skapades med hjälp av medelvärden för 

varje item.       
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Oberoende variabler 

Personlighetsvariabeln, Work locus of control mättes med Spectors (1988) skala av 

sexton faktorer och användes för att undersöka anställdas generella tankar om kontroll i 

arbetet. Skalan är endimensionell och består av åtta faktorer vardera för att mäta intern 

work locus of control och extern work locus of control. Poängsättningen på faktorerna är 

omvänt rangordnande för intern respektive extern work locus of control.     

 

Intern work locus of control (’Ett jobb är vad man själv gör det till’, ’De flesta kan utföra 

sitt arbete väl, bara de anstränger sig’, ’De som utför sitt arbete väl blir normalt också 

belönade för det’) användes för att få reda på i vilken grad medarbetarna ansåg att olika 

utfall i arbetet kunde kontrolleras av dem själva. Cronbach´s alfa var .69. och intern work 

locus of control representerades av låga poäng och extern work locus of control av höga 

poäng.    

 

Extern work locus of control  (’Att få det jobb man vill ha är mest en fråga om tur’, ’Att 

få en bra lön beror framförallt på tur’, ’ Bra kontakter är viktigare än kompetens när det 

avgörs om man ska få ett bra arbete’) användes för att undersöka i vilken utsträckning 

medarbetarna ansåg att utfall i arbetet var kopplat till andra faktorer än sig själva. 

Cronbach´s alfa var .85 och höga värden representerades av extern work locus of control 

och intern work locus of control av höga poäng.   

 

Ledarskapsvariabeln delades upp på tre olika komponenter för att mäta uppfattningar om 

olika typer av ledarskap och mättes på en femgradig skala utvecklad av Ekwall och 

Arvonen, (1994). Uppgiftsorienterat ledarskap användes för att undersöka de anställdas 

uppfattningar om deras närmaste chef vad gäller hur uppgiftsorienterad chefen var (’Min 

närmaste chef planerar noggrant’, ’Min närmaste chef är noga med att allt går planenligt’, 

’Min närmaste chef ger tydliga direktiv och instruktioner’). Cronbach´s alfa var 0.83.  

 

Relationsorienterat ledarskap togs med för att se i vilken grad de anställda upplevde att 

deras närmaste chef arbetade med relationer till medarbetarna. Variabeln mättes med en 

skala av fem faktorer (‘Min närmaste chef visar respekt för medarbetarna som 

människor‘, ‘Min närmaste chef är hänsynsfull‘, ‘Min närmaste chef tillåter sina 

underställda att bestämma‘) och Cronbach´s alfa på skalan var .89. 

 

Den tredje ledarskapskomponenten, förändringsorienterat ledarskap, (‘Min närmaste 

chef har idéer om förändringar och utveckling‘, ‘Min närmaste chef driver på utveckling‘, 

‘Min närmaste chef förmedlar tankar och planer om framtiden‘) användes för att 

analysera de anställdas syn på deras chefs förmåga att leda mot förändring. Även denna 

skala mättes på en femfaktorskala och Cronbach´s alfa var .85.  

 

Beroende variabel 

Den enda beroende variabel som användes i analysen var målengagemang och mättes 

med hjälp av en sjufaktorskala (’Det är svårt att ta fabrikens avvecklingsplan på allvar’, 

’Det känns orealistiskt för mig att fabriken kommer att läggas ned årsskiftet 2007-2008’, 
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’Ärligt talat så bryr jag mig inte om ifall fabriken når sin tidsplan eller inte’, ’ Det krävs 

inte mycket för att jag ska överge fabrikens målsättning, när det gäller 

avvecklingsplanen’) och användes för att mäta acceptans mot nedläggningen och 

tidsramarna för nedläggningen. Cronbach´s alfa på skalan var .69. Skalan var en 

modifierad version av Hollenbeck, Williams, & Klein (1989) och har tidigare använts i 

svensk forskning (Sverke & Hellgren, 2001).  

 

 

Resultat 

 

I Tabell 1 redovisas undersökningens samtliga variabler i en korrelationstabell 

tillsammans med korrelationer, medelvärden och standardavvikelser för 233 

respondenter.  Analysen visade på positiva signifikanta samband mellan alla oberoende 

variabler och målengagemang. Utöver detta visas relationer mellan intern respektive 

extern work locus of control och anställdas upplevelse av deras närmaste chefs 

ledarskapsorienteringar. Korrelationstabellen (Tabell 1) visar på ett generellt sätt starkare 

samband mellan intern work locus of control och alla ledarskapsvariablerna än vad extern 

work locus of control gjorde. Dock går det inte att uttala sig om detta samband mer än att 

det finns en samvariation mellan dessa variabler.   

 

Tabell 1. Pearsons korrelationer och deskriptiv statistik över de aktuella variablerna. 

Cronbach´s alfa redovisas inom parantes. 

 

  1 2 3 4 5 6 

 

1 

Personlighetsvariabler 

Intern work locus of control 

 

(.69) 

     

2 Extern work locus of control .57** (.85)     

 

3 

Ledarskapsvariabler 

Uppgiftsorienterat ledarskap 

 

.31** 

 

.10 

 

(.83) 

   

4 Relationsorienterat ledarskap .44** .21** .46** (.89)   

5 Förändringsorienterat ledarskap .38** .16* .57** .63** (.85)  

 

6 

Beroende variabel 

Målengagemang 

 

.45** 

 

.30** 

 

.27** 

 

.28** 

 

.24** 

 

(.69) 

 Medelvärden 3,43 3,52 2,90 3,19 2,62 3,62 

 Standardavvikelse 0,65 0,47 0,65 0,73 0,72 0,75 

n=233. * p <.05, ** p <.01 

 



 

 

 

 

9 

 

För att svara på hypotes 1 och 2 genomfördes en hierarkisk multipel regressionsanalys för 

att undersöka vilken av de två modellerna (personlighet eller ledarskap) som förklarade 

den större delen av variansen och vilken variabel som starkast kunde predicera 

målengagemanget. Resultatet (se Tabell 2) från modell 1 som bestod av de oberoende 

variablerna intern work locus of control (β = .41) och extern work locus of control (β = 

.07) visade ett positivt signifikant samband mellan intern work locus of control och 

målengagemang. Detta visar att medarbetare som upplevde att de genom sina egna 

handlingar kontrollerar belöningar och andra utfall i organisationen också tenderade att 

uppleva ett högre engagemang för produktionsmålen. Sambandet var i modellen icke 

signifikant mellan extern work locus of control och målengagemang. Modellen som 

helhet var signifikant och förklarade 20 procent av variansen i anställdas målengagemang 

under nedläggningsprocessen (F2,230 = 29,29, p <.01). 

 

Till modell 2 adderades de oberoende variablerna uppgiftsorienterat, relationsorienterat 

och förändringsorienterat ledarskap. De lades till i analysen för att studera deras 

förklaringsvärde och ytterliggare eventuella effekt på variansen i målengagemang. 

Således hade ingen av ledarskapsvariablerna något signifikant samband med 

målengagemanget. Ett samband som var nästintill signifikant återfanns däremot mellan 

det uppgiftsorienterade ledarskapet och målengagemanget (β = .14, p = .064, ns) vilket 

indikerar att de som upplevde sig ha en chef som gav klara direktiv även accepterade 

målen under nedläggningen i högre grad. Resultatet från den hierarkiska regressionen 

visade ett signifikant samband återigen (β = .34) mellan intern work locus of control och 

målengagemang. Den andel ytterligare förklarad varians av målengagemanget som 

ledarskapet stod för var dock endast 1 procent. Modellen som helhet förklarade cirka 21 

procent av variansen i målengagemanget (F5,227 = 13,126, p <.01). Modell 2 förklarade 

mest av variansen i målengagemanget, en varians som WLOC till största del stod för.  

 

Resultatet av WLOC högre förklaringsvärde i variansen och intern WLOC som den 

starkaste prediktorn av målengagemanget även efter att ledarskapsvariablerna lades till i 

analysen gav därför stöd åt både hypotes 1 och 2. 

  

Tabell 2. Multipel regressionsanalys över samtliga variabler. Målengagemang redovisas 

som beroende variabel. 

 

  

Variabler 

 

Beroende variabel 

  Målengagemang 

 Oberoende variabler Modell 1 Modell 2 

1 Intern work locus of control .41*** .034*** 

2 Extern work locus of control .07 .08 
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3 Uppgiftsorienterat ledarskap  .14 

4 Relationsorienterat ledarskap  .06 

5 Förändringsorienterat ledarskap  -.02 

 R2 .20*** .22*** 

 R2 justerat .20*** .21*** 

n=233.*p<.05, **p<.01, ***p<.001 
 

 
Diskussion 

 

Syftet med denna studie var att undersöka ledarskapets och personlighetsvariabeln work 

locus of controls betydelse för anställdas målengagemang under en nedläggning. 

  

En organisationsförändring kan resultera i olika negativa utfall under förändringen och 

till engagemanget mot organisationen. Ledarskapet och de beteenden som ledarna 

använder sig av kan trots detta positivt påverka anställdas engagemang. Medarbetarnas 

engagemang gentemot mål är en möjlig förutsättning för anställdas produktivitet, 

engagemang som i denna studie definieras av Vakola och Nikolau (2005) som anställdas 

acceptans av organisationens mål och värderingar. Situationen vid en nedläggning är 

dock annorlunda då ledarskapet tenderar att spela en mer vag roll för anställdas 

produktivitet, vilket förklarats i samband med uppmärksammandet av 

nedläggningseffekten (Bergman & Wigblad, 1999). Det ledarskap som utövades under 

denna nedläggning kan därför också spelat en mindre betydande roll, i detta fall för vissa 

av de anställdas målengagemang. Engagemanget för målen under perioden kan istället 

upplevts olika beroende på individers individuella differenser och framförallt beroende på 

om dessa individer i denna extrema situation upplevde sig ha kontroll eller inte på olika 

utfall i och i anslutning till deras arbete.   

     

En multipel hierarkisk regressionsanalys gav stöd för hypotesen att work locus of control 

till större del kan förklara variansen i målengagemanget än ledarskapsvariablerna. 

Resultatet av analysen gav också stöd för att intern work locus of control i högre grad kan 

predicera målengagemanget. Detta konstaterades utifrån två modeller där modell 1 bestod 

av de oberoende variablerna intern och extern work locus of control mot målengagemang. 

För att undersöka ledarskapets betydelse adderades ledarskapsvariablerna till modell 2 i 

vilken ett icke signifikant ytterligare bidrag till variansen konstaterades. Det bör däremot 

poängteras att det uppgiftsorienterade ledarskapet visade ett på gränsen icke - signifikant 

förklaringsvärde av målengagemanget.  

 

Ledarskapet under nedläggningen 

Denna studies resultat talar för att ledarskapet under denna nedläggningsprocess inte hade 

någon nämnvärd betydelse för anställdas engagemang gentemot de mål som 

presenterades i samband med annonseringen av nedläggningen 2005. Detta kan tyckas 



 

 

 

 

11 

 

vara anmärkningsvärt också med tanke på ledarnas erhållna instruktioner att under 

nedläggningsperioden vara mer relationsorienterade i deras kontakter med anställda. De 

svaga sambanden mellan ledarskapsorienteringarna och målengagemanget kan delvis 

förklaras med bakgrund av att ledares intresse och vilja att upprätthålla ordning tenderar 

att minska under nedläggningar (Bergman & Wigblad, 1999). Chefer verkar med andra 

ord stå tillbaka vilket de även kan ha gjort under denna nedläggningsprocess, något de 

närmaste underanställda kan ha uppmärksammat och istället förmått vissa anställda att 

engagera sig mot målen av andra anledningar. Men för att samtidigt vända på 

resonemanget så kanske detta är just det som är bättre under nedläggningar. Från tidigare 

förklaringar till nedläggningseffekten som ett resultat av ökad autonomi, utrymme till 

innovation och utvecklandet av informellt ledarskap (Bergman & Wigblad (1999) kan ett 

resonemang föras till vilken betydelse ledarens förmåga att få anställda att agera har för 

anställdas engagemang. Genom att ge anställda kunskap och utveckla kompetens kan de 

förmå medarbetare att agera just mer autonomt gentemot organisationens mål, något som 

tidigare har visat sig ha ett samband med anställdas engagemang (Chiok 2001). Dessa 

beteenden ligger i linje med vissa av förklaringarna till nedläggningseffekten och därför 

deras potentiella betydelse för anställdas engagemang under nedläggningar.  Ett 

transformativt ledarskap skulle därför anses kunna förklarat positiva utfall för 

engagemanget då dessa ledare förespråkar just innovation och utveckling av kompetens 

(Bass, 1990). Men motsägs dock i denna studie av att chefernas uppgift att under 

nedläggningen vara relationsorienterade inte verkade ha någon nämnvärd effekt för 

målengagemanget. Sambandet mellan transformativt ledarskap och anställdas 

engagemang har i tidigare forskning visat sig minska beroende på den strukturella 

närheten till chefen (Avolio, Zuh, Koh, Bhatia, 2004) och förklaras av att närmaste 

anställda då lättare kan uppmärksamma motsägelser i dessa chefers beteenden. Dessa 

motsägelser skulle därför kunna härledas till ledares falnande intresse under 

nedläggningar och därför detta transformativa ledarskap och dess betydelselöshet. Att det 

uppgiftsorienterade ledarskapet visade ett nästintill signifikant samband i modellen till 

anställdas målengagemang uppmärksammar att det under en nedläggning kan vara viktigt 

med ledare som är tydliga och ger de anställda direktiv och instruktioner, om hur de ska 

handskas med uppgifter som är kopplade till målen. Detta belyser den eventuella fördel 

som ett mer transaktionellt ledarskap skulle kunna ha spelat under denna period, ett 

ledarskap som annars visat sig minska anställdas engagemang i organisationer under 

andra förhållanden (Masi & Cooke, 2000). Sambandet var trots allt icke signifikant därför 

anses detta resonemang vara av spekulativ karaktär.     

 

Ledarskapets minimala prediktiva värde för målengagemanget utgjordes av de anställdas 

uppfattning om deras närmaste chef till vilken de har en relation med.  En annan möjlig 

förklaring till ledarskapets trots allt svaga förklaringsvärde till målengagemanget skulle 

därför kunna ses utifrån de relationer som enligt LMX – teorin skapas mellan ledare och 

anställda och som kan resultera i positiva utfall som engagemang. Oavsett de anställdas 

relationer med sina ledare utifrån teorins uppdelning på ingrupper och utgrupper så är det 

möjligt att dessa relationer skapats i ett tidigt stadie (Gerstner & Day, 1997). Med andra 

ord innan beslutet om nedläggning annonserades vilket tillsammans med att de även 
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tenderar att vara stabila över tid därför inte haft någon väsentlig betydelse för 

engagemanget för just produktionsmålen under nedläggningen. Utbytet mellan chefer och 

anställda kan ha varit oförändrat under företagets nedläggningsperiod och att 

medarbetarna istället uppfattat sina chefer utifrån kvalitén på den relation som en gång 

skapades.   

 

Personligheten 

I en situation av organisationsförändring och som i denna studie en extrem sådan, i vilken 

individerna med största säkerhet kommer att förlora sina arbeten visar resultatet på 

personlighetens betydelse när det gäller acceptans av produktionsmålen. 

Regressionsanalysen visade att anställda med en högre upplevd kontroll över utfall och 

eventuella fördelaktiga konsekvenser i organisationen hade en högre acceptans för de mål 

som sattes i anslutning till nedläggningen. Med tanke på dessa individers förväntan att 

själva kunna kontrollera för exempelvis karriärsavancemang och befordringar (Spector, 

1988) så är en möjlig tolkning av resultatet att vissa anställda engagerat sig mot målen i 

tron att deras egna ansträngningar kunde leda till rekommendation till nytt jobb (Sutton 

1987).   Engagemang under perioden kan också utifrån LMX teorin härledas till individer 

med en intern locus of control och deras förmåga att skapa högkvalitativa relationer med 

sina ledare (Martin et al., 2005). Även om ledarskapsorienteringarna inte kunde predicera 

de anställdas målengagemang så kan de anställda som upplevde sig kunna kontrollera för 

olika utfall i organisationen upplevt ett högre engagemang som ett resultat av deras 

högkvalitativa relationer till ledare. Dessa relationer tenderar vissa individer även behålla 

över jobb och situationer (Gerstner & Day, 1997) vilket under denna nedläggning kan ha 

varit dem med en intern work locus of control och därför det positiva samband med det 

engagemang som de kan ha upplevt även under denna extrema situation. Individer med 

en lägre upplevd kontroll upplevde varken ett högre eller lägre engagemang till målen 

vilket möjligtvis belyser effekten av att de generellt upplever att deras egna 

ansträngningar inte spelar någon roll för eventuella fördelaktiga utfall i arbetet. När det 

gäller specifikt engagemang till mål så engagerar sig individer med en intern locus of 

control i högre grad till svårare mål (Yukl & Latham, 1978) vilket utifrån LMX-teorin 

kan ses utifrån dessa individers förmåga att tillhöra en ingrupp med högkvalitativa 

relationer till deras ledare. Just svårare och mer ansvarsfyllda uppgifter är något som 

utifrån teorin tilldelas individer i denna grupp (Dansereau et al., 1973 refererad i Martin 

et al., 2005) vilket därför kan ha påverkat deras upplevda engagemang till 

produktionsmålen och de uppgifter som förknippades med dessa mål.  

 

Sammanfattningsvis kan resultatet ses med bakgrund av dessa individers förväntningar 

om att deras egna ansträngningar kunde löna sig för rekommendation resulterat i ett högre 

målengagemang. Utifrån LMX – teorin kan deras målengagemang under perioden även 

tolkas som ett resultat av deras högkvalitativa relationer de tenderar att skapa och 

möjligtvis behållit under nedläggningsperioden.  
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Begränsningar 

Kritik mot studien kan framförallt föras till användandet av begreppet målengagemang. 

Definitionen av begreppet engagemang i organisationer har i studien använts vilket gör 

att den forskning som tas upp i anslutning inte genomgående haft specifikt med 

engagemang gentemot mål att göra. Begreppet engagemang har använts på en mer 

generell nivå vilket kan ha påverkat studiens unika bidrag. En av definitionens 

komponenter är en acceptans till organisationens värderingar och mål vilket under 

nedläggningsperioden trots allt de aktuella produktionsmålen får ses utgöras av. Viktigt 

att även ha i åtanke är det faktum att anställdas upplevelser om deras närmaste chef 

samlades in vid ett mättillfälle. Eftersom uppfattningarna om de närmaste cheferna kan 

ändras under en så lång tid som nedläggningsperioden trots allt var så hade ytterligare ett 

mättillfälle kunnat stärka validiteten genom att se om uppfattningarna om 

ledarskapsorienteringarna varit oförändrade. Resultatet från denna studie visade 

personlighetens och framförallt intern work locus of controls prediktiva värde för 

anställdas målengagemang under en nedläggning. Med bakgrund av 

nedläggningseffekten har ett försök gjorts att undersöka personlighetens och ledarskapets 

betydelse för engagemanget till målen under en nedläggning utifrån leader-member 

exchange teorin. För att klargöra ledarskapets och personlighetens betydelse för 

engagemang till mål under nedläggning så bör fler studier göras vilka i högre 

utsträckning beaktar andra möjliga komponenter i målengagemang. Denna studie har 

inget replikerande syfte då inga jämförande studier med dessa variabler har genomförts. 

Däremot belyser den betydelsen av anställdas individuella differenser för 

målengagemanget under nedläggningar, ett engagemang som mycket väl kan vara en 

bidragande orsak till nedläggningseffekten. 
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