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Omställningen vid en organisationsförändring anses ofta ha en 
negativ effekt på de anställda. Forskning kring nedläggningar har 
dock funnit ett motsägelsefullt fenomen som yttrar sig genom ökad 
produktivitet, en nedläggningseffekt. Syftet med studien var att 
studera hur de anställdas motivation påverkas och förändras under en 
nedläggning, samt se hur detta kan relateras till Organizational 
citizenship behavior, målengagemang och arbetstillfredsställelse. 
Studien var av longitudinell design och genomfördes på en fabrik 
under nedläggning. Enkäter besvarades av 140 stycken anställda på 
fabriken. Resultatet visade att en nedläggningseffekt med största 
sannolikhet ägt rum och att motivationen ökat.  Ett signifikant 
samband erhölls mellan motivationsvariablerna (autonomi och goal 
efficacy) och arbetstillfredsställelse, där autonomi var av störst vikt. 
Resultaten åskådliggör Self determination theorys betydelse för 
motivation men har inte någon uppenbar koppling till Cognitive 
evaluation theory. Studien belyser fördelarna med att applicera 
kunskapen kring nedläggningseffekten och dess samband med 
motivation, på levande organisationer.  

 
 
I en föränderlig miljö måste företag vara flexibla och ständigt anpassa sig efter sin 
omgivning för att förbli konkurrenskraftiga. Inför en organisationsförändring är det 
vanligt att de anställda ställer sig emot förändringen och inte jobbar mot organisationens 
mål (Sverke & Hellgren, 2002). Under en organisationsförändring upplever de anställda 
ofta bristande kommunikation, vilket i kombination med omstrukturering av 
arbetsgrupper kan leda till konflikter mellan olika nivåer och arbetsgrupper (Jones et al., 
2008). I en studie av Jones et al. (2008) konstaterades att de anställda upplever förlorad 
kontroll över arbete och arbetsuppgifter samt en ökad osäkerhet kring anställningen 
vilket leder till frustration. Denna osäkerhet kring fortsatt anställning som de anställda 
upplever, anställningsotrygghet, kan enligt Sverke och Hellgren (2002) få speciellt 
negativa konsekvenser för organisationen och är ofta ett problem vid nedskärningar. 
Anställningsotrygghet karaktäriseras med andra ord ofta av ovisshet, ett stressmoment 
individen har extra svårt att hantera då denne saknar försvarsmekanismer för just 
ovisshet (Sverke, Hellgren & Näswall, 2002). 
 
Nedskärningar innefattar bland annat planerade neddragningar av olika arbetspositioner 
(Kets de Vries & Balazs, 1997). Fördelen med en nedskärning är minskad byråkrati, 
smidigare kommunikation samt ökad vinst (Henkoff, 1990). Organisationer genomför 
nedskärningar bland annat på grund av en konkurrenskraftig arbetsmarknad men även 
på grund av moderniseringen av teknologin, vilket har fått administrativa konsekvenser. 
Det bör dock understrykas att nedskärningar även till stor del är ett resultat av 
strategiska misstag gjorda av toppcheferna. Ett misstag som inte endast organisationen 
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får betala för utan även de anställda (Kets de Vries & Balazs, 1997). Henkoff (1990) 
beskriver hur 74 procent av alla tillfrågade chefer i en studie upplever att det 
uppkommit problem bland de anställda både gällande tillit, moral och produktivitet i 
och med organisationens nedskärning. Ytterligare beskriver Cascio (1993) hur 
nedskärningar gör de anställda både mer självupptagna och trångsynta. 
 
En annan typ av extrem organisationsförändring är nedläggning. I en krisande ekonomi 
är nedläggning av företag och organisationer vanligt förekommande. Mellan år 2002 
och 2012 stängdes 54 320 organisationer inom tillverkningsindustrin i USA ned, det vill 
säga nästan 15 organisationer per dag (Bureau of Labor Statistics Data, 2012). 
Nedläggning av organisationer innebär en stor omställning för alla inblandade men en 
stor skillnad i jämförelse med nedskärningar är att ovissheten inte är lika påtaglig då 
beslut är taget och klarlagt. I studier gjorda av Bergman och Wigblad (1999) har 
resultaten överraskande nog pekat på en ökad produktivitet hos organisationer som står 
inför nedläggning. Hansson och Wigblad (2006) benämner fenomenet the closedown 
effect (nedläggningseffekten) vilket innebär att produktiviteten ökar vid nedläggning 
trots att inga investeringar sker. Till stor del beror effekten på de beslut som tas vid 
nedläggningen (Hansson & Wigblad, 2006). 
  
Nedläggningseffekten yttrar sig genom en ökad prestation hos de anställda och en vilja 
att göra det lilla extra. Effekten medför ofta förändringar i arbetets struktur. 
Organisationer tenderar att bli plattare och arbetsgrupper mer spontana med nya 
informella ledare. Det sker ofta ett skifte från jobbrotation till specialisering (Wigblad, 
Hansson, Townsend & Lewer, 2012). I en studie gjord av Wigblad et al. (2012) visade 
resultatet på att nedläggningseffekten även påverkar graden av upplevd tillhörighet hos 
de anställda, bland annat genom att arbetsgrupper arbetade närmare varandra i ett 
försöka att hantera den ilska och ångest nedläggningen medfört. De anställda tenderade 
även att i större mån hjälpa och stötta varandra i det vardagliga arbetet. I samma studie, 
gjord av Wigblad et al. (2012), undersöktes nedläggningseffekten i och med 
nedläggningen av tre separata organisationer. I studien identifieras flera troliga orsaker 
till att effekten uppstår, detta kan dels beskrivas utifrån autonomi. I och med att beslut 
om nedläggning tillkännages kommer de anställda tilldelas större kontroll över sitt 
arbete och kraven sänks (Wigblad et al., 2012). Anledningen är att arbetet med 
nedläggningen kräver chefernas fokus och engagemang. Detta gör att naturliga ledare 
med stort förtroende hos de anställda träder fram samt att utrymmet för flexibilitet blir 
större (Wigblad, Lewer & Hansson, 2007). Under en nedläggning hålls dessutom de 
anställda ständigt uppdaterade om förändringar och beslut vilket leder till att de 
upplever en ökad delaktighet. Förutom autonomi så visade studien att beslutet om 
nedläggning sårade de anställdas stolthet. De anställda förklarade sitt hårda arbete med 
att de ville visa att beslutet om nedläggning var felaktigt. Det fanns till och med 
anställda som trodde att de skulle kunna rädda organisationen genom utomordentliga 
prestationer (Wigblad et al., 2012). 
 
Syftet med denna studie är att under en nedläggning studera om det sker en förändring i 
motivation. Dessutom studeras om denna förändring har något samband med andra 
arbetsrelaterade variabler som Organizational citizenship behavior, målengagemang och 
arbetstillfredsställelse. Dessa variabler har valts då de kan relateras till motivation och 
nedläggningseffekten. 
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Motivation 
Ryan och Deci (2000b) definierar motivation som en inre drivkraft som leder till ett 
riktat beteende att utföra en viss handling. Motivation är inget fast fenomen utan är 
unikt för varje enskild individ, både i grad och i typ (Ryan & Deci, 2000b). Begreppet 
motivation är komplext och dess variation kan beskrivas utifrån ett flertal olika termer. 
Grundläggande för förståelsen av motivation anses vara de psykologiska behoven av 
autonomi, kompetens och tillhörighet. Dessa kan till exempel kopplas till graden av 
självbestämmande, kompetensutveckling i kombination med måluppfyllelse samt 
behovet av grupptillhörighet och relationer (Deci & Ryan, 1990). Ytterligare termer 
som motivationsteorier kan relateras till är Organizational citizenship behavior (OCB), 
målengagemang samt arbetstillfredsställelse. Dessa handlar om individens benägenhet 
att göra “det lilla extra” för organisationen (OCB), dennes hängivenhet till 
organisationens mål (målengagemang) samt individens inställning till sitt arbete 
(arbetstillfredsställelse). Nedläggningseffekten bör studeras utifrån ett 
motivationsperspektiv eftersom en ökad motivation visat sig generera ökad prestation 
och produktivitet hos de anställda (Ryan & Deci, 2000a). Dessutom har flertalet av de 
termer som kopplas till motivation återfunnits i resultat från studier om 
nedläggningseffekten. 
  
De grundläggande psykologiska behoven 
Som tidigare nämnts är de grundläggande psykologiska behoven centrala inom 
motivationsteori då individen strävar efter att tillfredsställa dessa (Deci & Ryan, 1990). 
Autonomi, kompetens och tillhörighet utgör, enligt Deci och Ryan (1990), tillsammans 
de grundläggande psykologiska behoven. Sheldon, Elliot, Kim och Kasser (2001) 
bekräftade att dessa behov är de viktigaste då de i en studie studerade och jämförde tio 
olika psykologiska behov. Deci och Ryan (1990) menar att aktiviteter som tillgodoser 
behovet av autonomi, kompetens och tillhörighet leder till en motiverad individ. 
  
Behovet av autonomi handlar om individens upplevda självbestämmande och 
tillfredsställs genom tre olika komponenter. Den första komponenten handlar om 
perceived locus of causality (PLOC) (Deci & Ryan, 1990), alltså vad individen upplever 
vara ursprunget till sitt handlande. Vid internt PLOC upplever individen upphovet till 
handlingen att komma inifrån och individen förstår varför denne handlar på ett visst 
sätt, vilket främjar känslan av autonomi. Motsatsen till internt PLOC är externt PLOC 
där handlingen upplevs vara externt reglerad. Nästa komponent, volition, inbegriper att 
aktiviteten upplevs som frivillig, individen kan själv avgöra om denna skall agera eller 
ej (Ryan & Deci, 2006). Den tredje komponenten som kan främja autonomi handlar om 
valmöjligheter. När individen upplever att denne är delaktig i beslutet samt erbjuds flera 
alternativ upplevs graden av valmöjlighet som hög (Deci & Ryan, 1990).  
 
Hackman och Oldham (1975) använder en definition av autonomi som är direkt 
relaterad till arbetet. De menar att graden av autonomi avgörs av den grad av frihet och 
självbestämmande arbetstagaren har i sitt arbete. Till vilken grad den anställde är 
delaktig i schemaläggning och planering av arbetssätt. I en studie av Breaugh (1985) 
fann man att känslan av autonomi i arbetet resulterar i ökat engagemang för sitt arbete 
samt en högre kvalitet av prestationen. Denna studie fick senare visst stöd av Sheldon 
och Elliot (1998), då de i en studie erhöll resultat som pekade på att motivation som ett 
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resultat av autonomi predicerar högre prestation och en högre grad av måluppfyllelse. 
 
Behovet av kompetens handlar till stor del om individens förståelse. Förståelse av hur 
ett mål uppnås och en insikt i vad som krävs av individen för att nå detta mål. 
Kompetens handlar även om att individen skall kunna interagera med den komplexa 
omvärlden på ett effektivt sätt. Detta kan framförallt ske när individen ställs inför 
optimala utmaningar. Även en omgivning som tillåter misslyckanden och ger feedback 
främjar den upplevda kompetensen (Deci & Ryan, 1990; Ryan & Deci, 2006). Det 
grundläggande behovet av kompetens kan beskrivas utifrån begreppet goal efficacy som 
definieras av Lee, Bobko, Earley och Locke (1991). Goal efficacy främjas genom till 
exempel feedback, glädjen i att nå uppsatta mål, närvaron av effektiva handlingsplaner 
samt arbetsträning. Begreppet definieras utifrån dessa komponenter som i sin tur 
förklarar individens upplevelse av kompetens och ger individen att personligt värde. En 
annan viktig del av kompetensbegreppet är lärande och kompetensutveckling. Att ha ett 
arbete som är omväxlande och kräver ständig fördjupning bidrar till lärande vilket 
påverkar den upplevda kompetensen positivt (Hellgren, Sjöberg & Sverke, 1997).  
 
Behovet av tillhörighet grundas i behovet av social interaktion. Individen behöver 
kunna relatera till andra i sin omgivning, vilket uppnås genom att skapa nära relationer 
med personer som individen kan lita på och som vill individen väl. Upplevelsen av 
tillhörighet är viktigt för individen då den hjälper denne att interagera med den sociala 
omgivningen och resulterar generellt i att individen fungerar bättre (Deci & Ryan, 
1990). För att tillfredsställa behovet av tillhörighet har två kriterium identifierats: För 
det första måste interaktionen vara frekvent och affektivt tillfredsställd i en mindre 
grupp med människor. För det andra måste interaktionen äga rum i en stabil och 
varaktig kontext där det finns ett känslomässigt omhändertagande. Det är även viktigt 
att personerna som individen integrerar med är någorlunda konstanta, då ständig 
förändring har visat sig vara mindre tillfredsställande (Baumeister & Leary, 1995). På 
arbetsplatsen är tillhörighet av vikt då den resulterar i arbetstillfredsställelse, 
produktivitet och välmående (Ilardi, Leone, Kasser & Ryan, 1993). 
 
Self-Determination Theory 
Self-determination theory lyfter, med hjälp av mikroteorierna Organismic integration 
theory och Cognitive evaluation theory, fram autonomins och kompetensens betydelse 
för motivation. SDT belyser delvis graden av motivation, men fokuserar på 
motivationens olika källor och typer. Enligt SDT existerar de olika typerna av 
motivation längs ett kontinuum. Motivationen går från amotivation, som är den svagaste 
typen av motivation, via yttre motivation till den inre motivationen. Inre motivation är 
den starkaste typen av motivation och den som i störst utsträckning genererar 
produktivitet och ökad prestation (Ryan & Deci, 2000b). Ryan och Deci (2000b) menar 
att en individ är yttre motiverad när denne utför en handling för att uppnå ett separat mål 
och inre motiverad då handlingen i sig är tillfredsställanden. Vid amotivation saknar 
individen helt motivation till att agera. 
 
SDT utvecklas ytterligare genom mikroteorin Organismic Integration Theory (OIT). 
Inom OIT delas yttre motivation in i fyra olika grader av internalisering (Ryan & Deci, 
2000b). Modellen presenteras i figur 1 (Gagné & Deci, 2005). Vid den lägsta graden av 
internaliserad motivation har en individ det som kallas extern reglering. Då motiveras 
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individen av belöning eller bestraffning och individen upplever i dessa situationer en 
mycket låg grad av autonomi. I nästa steg, introjicerad reglering, är det känslor av skam, 
skuld och stolthet som driver individen till handling. Vid identifierad reglering upplever 
individen en något högre grad av autonomi och utför då en handling eftersom individen 
kan se de fördelar denna typ av handling medför. Integrerad reglering är den mest 
internaliserade typen av yttre motivation och individen upplever då ytterligare 
autonomi. Vid integrerad reglering utför individen en viss handling för att bekräfta sin 
självbild (Ryan & Deci, 2000b).  
 

 
Figur 1. Modell över Organismic Integration Theory. 
 
Inre motivation är den typ av motivation som är mest internaliserad eftersom graden av 
autonomi är högst, behovet är i princip tillfredsställt (Ryan & Deci, 2000b).  Deci och 
Ryan (1990) lyfter fram fyra typer av handlingar som gagnar den inre motivationen. De 
två första typerna är starkt kopplade till autonomi, där den första typen av handling är 
den som saknar olika former av yttre incitament. Handlingar som saknar belöning och 
bestraffning upplevs som frivilliga och leder därför i högre grad till inre motivation. 
Den andra typen av handling är den som individen gör av intresse och de två sista 
typerna av handlingar är de som erbjuder individen en optimal utmaning och de som 
tillfredsställer de grundläggande psykologiska behoven av autonomi, kompetens och 
tillhörighet (Deci & Ryan, 1990; Ryan & Deci, 2000b).  
 
Cognitive Evaluation Theory 
Cognitive Evaluation Theory (CET) är ytterligare en mikroteori av SDT. Teorin belyser 
vikten av kompetens och autonomi vid inre motivation (Gagné & Deci, 2005). CET 
delar in externa händelser i två aspekter; en kontrollerande och en informerande aspekt. 
Den kontrollerande aspekten innebär en känsla av att tvingas uppnå ett visst resultat, att 
utföra uppgiften på ett visst sätt och/eller att vara begränsad av en deadline. Detta 
upplevs av individen som kontrollerande vilken sänker graden av autonomi. Den 
informativa aspekten å andra sidan innefattar två viktiga komponenter; meningsfull 
feedback och en självbestämmande kontext. Meningsfull feedback innebär att 
återkopplingen måste vara betydelsefull och informativ för att i sin tur ge individen en 
uppfattning om dennes kompetens. Detta måste dock ske i en självbestämmande kontext 
för att möjliggöra uppfattningen av kompetens (Ryan, Mims & Koestner, 1983). 
Sammantaget beskriver propositionerna i teorin att individen har ett behov av autonomi 
och kompetens för att uppleva inre motivation inför en extern händelse. Faktorer som 
motverkar dessa behov kommer i sin tur att underminera den inre motivationen (Gagné 
& Deci, 2005). 
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Arbetstillfredsställelse 
En relevant arbetsrelaterad variabel som kan kopplas till motivation är 
arbetstillfredsställelse. Arbetstillfredsställelse är ett känslomässigt tillstånd som 
innefattar utvärderingen av huruvida arbetet uppfyller individens behov i form av till 
exempel tillhörighet, personlighetsdrag och sammanstämmer med individens 
värderingar. Det handlar i det stora hela om vad individen vill få ut av sitt arbete och till 
vilken grad detta uppfylls (Ilardi et al., 1993; Locke, 1969).  
 
Oavsett om det förväntas eller inte av individen kommer avsked, konkurs och 
nedflyttningar att påverka arbetstillfredsställelsen negativt. Tvärtom gäller för 
belöningar, goda prestationer och förmåner, som oavsett vetskap har en positiv inverkan 
på arbetstillfredsställelsen. Utifrån empirin har det visat sig finnas ett samband mellan 
värderingar och förväntningar då dessa ofta sammanfaller med varandra. Detta då 
individen har en tendens att endast värdera sådant som denne anser vara uppnåeligt. 
Dock har det visat sig att då dessa komponenter separeras från varandra är det 
individens värderingar snarare än förväntningar som påverkar arbetstillfredsställelsen 
(Locke, 1967). 
  
Arbetstillfredsställelse kan relateras till arbetet i sig och arbetsmiljön eller vara direkt 
kopplade till individen genom exempelvis personlighetsdrag och attribut (Ellickson & 
Logsdon, 2001). Då studier har visat att tillfredsställda anställda skapar värde för 
organisationen, är arbetstillfredsställelse något organisationer bör arbeta med (Abraham, 
2012). Forskning har visat att delaktiga chefer med förtroende hos de anställda har en 
positiv inverkan på arbetstillfredsställelse. Även att låta de anställda vara delaktiga, få 
möjlighet att utvecklas och avancera samt ha tillgång till de resurser som krävs påverkar 
arbetstillfredsställelsen positivt (Ellickson & Logsdon, 2001). 
 
Målengagemang 
Även målengagemang är en arbetsrelaterad variabel med koppling till motivation. 
Målengagemang definieras av Locke, Shaw, Saari och Latham (1981) som 
beslutsamheten att nå ett mål och därför framhärda till dess att målet är uppfyllt. 
Målengagemang har visat sig vara en viktig del av måluppfyllelse, speciellt när syftet är 
en öka prestationen. En individ som inte är engagerad i målet kommer inte att jobba 
tillräckligt hårt för att nå målet, vilket resulterar i att målet aldrig uppfylls (Locke, 
Latham, & Erez, 1988).  
 
Graden av målengagemang påverkas av huruvida målet offentliggörs, målets ursprung, 
individen behov av att prestera samt locus of control (Hollenbeck, Williams & Klein, 
1989). Teorin om att offentliggörandet av ett mål skulle stärka målengagemanget 
bygger på ett antagande att individer vill framstå som rationella och konsekventa 
(Salancik, 1977). När en individ tillkännagivit ett mål till personer i dennes närhet 
överger individen ogärna målet då detta skulle få individen att framstå som irrationell 
och inkonsekvent. Denna teori har även testats av Hollenbeck et al. (1989) vars resultat 
bekräftar att individer som offentliggör sina mål jobbar hårdare med de uppsatta målen 
och uppnår dem i en högre grad än individer som inte har berättat för någon om sina 
mål.  
 
Målets ursprung är en annan del som antas påverka målengagemanget. Detta handlar 
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om hur frivilligt målet är, där mål som individen själv sätter upp leder till ett högre 
engagemang än mål som tillskrivs individen. Detta förklaras med att misslyckande av 
mål som individen själv valt att engagera sig i, i större utsträckning har en negativ 
påverkan på självbilden (Salancik, 1977). I studien av Hollenbeck et al. (1989) visade 
det sig dock att ursprunget bara påverkar målengagemanget hos individer med ett stort 
behov av att prestera. Samma studie visade även att dessa individer tenderar att välja 
svårare mål och arbetar hårdare mot dessa, än individer med ett lågt behov av att 
prestera. Den sista komponenten som antas påverka målengagemanget är locus of 
control, vilket handlar om i vilken utsträckning individen upplever att denne kan 
påverka om målet uppfylls eller ej. Vid externt locus of control upplever individen att 
externa händelser har en mycket stor inverkan på huruvida målet uppfylls eller ej, 
individen kommer därför sätta enklare mål och inte jobba hårt för att nå dessa. Vid 
intern locus of control upplever individen istället en hög kontroll över måluppfyllelsen 
och kommer därför att jobba hårdare för att uppnå sina mål (Hollenbeck et al., 1989). 
 
Organizational Citizenship Behavior 
Liksom arbetstillfredsställelse och målengagemang kan Organizational Citizenship 
Behavior (OCB) kopplas till motivation.  I en studie från 1983 arbetade Bateman och 
Organ fram begreppet OCB. Begreppet innefattar gynnsamma handlingar som individen 
gör för organisationen och som ligger utanför individens arbetsbeskrivning. Dessa 
handlingar behöver därför inte resultera i några direkta eller formella belöningar för 
individen (Organ, 1997). OCB kan även förklaras utifrån att individen har en vilja att nå 
organisationens mål och att denne därför går utöver det som krävs. Detta kan till 
exempel handla om att individen tar egna initiativ till förbättring, talar gott om 
organisationen eller arbetar för ett öppet arbetsklimat som främjar samarbete och löser 
konflikter (Bateman & Organ, 1983). I en studie av Podsakoff, Whiting, Podsakoff och 
Blume (2009) pekade resultatet på att OCB bland annat är gynnsamt för organisationens 
produktivitet, effektivitet och lönsamhet. Dessutom påvisades, i studien gjord av 
Bateman och Organ (1983), en korrelation mellan arbetstillfredsställelse (främst 
beroende av ledarskap och möjlighet till befordran) och OCB. Bateman och Organ 
(1983) påpekar att det inte går att uttala sig om ett kausalt förhållande men resultaten 
indikerar att ett omtänksamt och stödjande ledarskap har en positiv inverkan på OCB.  
 
Det finns dock vissa problem vid mätning och definiering av begreppet OCB. Detta 
menar Organ i en artikel skriven 1997 där han poängterar att OCB har visat sig innefatta 
vissa element som individen själv uppfattar är en del av dennes arbete, även om så inte 
är fallet. Individen tror att de arbetsuppgifter som krävs för att nå goda resultat är 
innefattade i arbetsbeskrivningen. Dessutom menar Organ (1997) att det finns vissa 
problem gällande OCB och utomobligatoriska belöningar.  Han menar att ytterst få 
belöningar inom arbetslivet är kontraktsmässigt garanterade, oavsett om det är inom 
individens arbetsbeskrivning eller ej. Dessa två grundläggande komponenter inom OCB 
gör begreppet både vagt och svårmätt (Organ, 1997). 
 
Syfte 
Nedläggningseffekten är en effekt som till stor del motsäger tidigare forskning kring 
nedskärningar och andra organisationsförändringar. Detta i kombination med att 
nedläggningar är vanligt förekommande gör det till ett intressant område att studera. Då 
motivation har visat sig vara en viktig komponent för ökad produktivitet och prestation 
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är det av intresse att studera motivation vid en nedläggning och dess eventuella inverkan 
på andra arbetsrelaterade faktorer. Utifrån SDT är autonomi en nyckelfaktor gällande 
motivation, medan både de grundläggande psykologiska behoven samt CET belyser 
även vikten av kompetens. Motivation kommer därför att studeras utifrån de tre 
variablerna autonomi, goal efficacy samt lärande och kompetensutveckling, där de två 
sistnämnda är kopplade till kompetens.  
 
Syftet med studien är som tidigare nämnts därmed att studera hur de anställdas 
motivation påverkas och förändras under en nedläggning. Dessutom syftar studien till 
att undersöka vilka samband som finns mellan motivationsvariablerna (autonomi, goal 
efficacy och lärande och kompetensutveckling) och variablerna arbetstillfredsställelse, 
OCB och målengagemang. Då flertalet kvalitativa studier har gjorts på området men 
endast ett fåtal kvantitativa, kommer studien vara kvantitativ. 
 
Frågeställning 
Förändras och påverkas motivationen hos de anställda under en nedläggning och 
påverkar detta den anställdes arbetstillfredsställelse, OCB och målengagemang? 
 
Hypotes 1: Motivationen hos de anställda, studerat utifrån autonomi, goal efficacy och 
lärande och kompetensutveckling, ökar mellan T1 och T2. 
 
Hypotes 2: Det finns ett samband mellan den ökade motivationen och ökning i de 
beroende variablerna (arbetstillfredsställelse, OCB och målengagemang) hos de 
anställda under en nedläggning. 
 
Hypotes 3: Av de studerade motivationsvariablerna kommer förändringen i autonomi ha 
störst effekt på de beroende variablerna (arbetstillfredsställelse, OCB och 
målengagemang). 
 
 

Metod 
 
Studien är en del av ett större forskningsprojekt och är baserad på befintlig data 
(Häsänen, 2010). Studien genomfördes under nedläggningen av en fabrik tillhörande ett 
svenskt läkemedelsföretag. På grund av företagets och fabrikens krav på anonymitet 
kommer den studerade fabriken att benämnas ”fabriken”. Beslut om fabrikens 
nedläggning togs år 2005 som en konsekvens av en tidigare omfattande omorganisation, 
vilket resulterat i outsourcing av produktionen.  
 
Fabriken, som hade en mycket nära relation till de fackliga organisationerna, kontaktade 
de tre största facken i ett tidigt skede för att involvera dessa i planeringen av 
nedläggningen. Beslutet om nedläggningen hölls hemligt fram till den 6 juni 2005 då 
samtliga anställda kallades till möte och delgavs informationen. Här förklarade 
ledningen orsaken till beslutet, att nedläggningen skulle bli definitiv i årsskiftet 
2007/2008 (med andra ord en nedläggningsperiod på 30 månader) samt delade med sig 
av sin vision, nya mål, personalavdelningens aktiviteter samt avgångsvederlag. För att 
möjliggöra en framgångsrik nedläggning tvingades fabriken genomföra ett flertal 
organisationsförändringar. Exempelvis upphörde arbetsrotationen och de flesta 
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pågående projekt gällande förbättring och utveckling avslutades. För att upprätthålla 
marknaden under nedläggningsperioden var fabriken dessutom tvungen att bygga upp 
ett stort lager av sina produkter. För att uppnå detta satte ledningen upp flera mindre 
delmål gällande produktiviteten. Personalavdelningens uppdrag under 
nedläggningsperioden var att genomföra olika interventioner för att underlätta för de 
anställda. De erbjöd individuella coachsamtal, arbetsförmedling samt ett 
avgångsvederlag baserat på ålder och antal anställningsår. Anställda som var 50 år eller 
äldre samt varit anställda på fabriken minst tre år tilldelades genom kollektivavtal 
tjänstepension. 
 
Undersökningsdeltagare 
Totalt antal anställda på fabriken var 450 stycken, varav 123 var tjänstemän och 327 
industriarbetare. Dessa var fördelade över sex olika enheter på fabriken (produktion, 
kvalitetsstyrning, teknik, administration, personalavdelningen och transfer). Urvalet 
bestod av det totala antalet anställda på fabriken och utgjordes av 48 procent kvinnor (m 
= 44 år) och 52 procent män (m = 41 år). Åldern på samtliga deltagarna var mellan 26 
och 60 år (m = 42.7, s = 9.5). Samtliga anställda på fabriken fick en inbjudan till studien 
via e-post där studiens syfte förklarades, att deltagandet var frivilligt samt att svaren 
behandlas konfidentiellt. Ingen ersättning delades ut till deltagarna. 
 
Apparatur och Material 
Mätningarna genomfördes med mer eller mindre etablerade psykometriska test 
sammanställda av Psykologiska institutionen (2008). Endast de items tagna ur 
Minnesota job satisfaction questionnaire (Weiss, Dawis, England & Lofquist, 1967) var 
sedan tidigare validerade. Dock modifierades även detta test i viss grad för att anpassas 
till en svensk miljö.  Samtliga test besvarades av respondenten genom självskattning på 
en femgradig numrerad likertskala med olika svarsalternativ för vardera test. Där fem 
(5) representerade en hög upplevd närvaro av variabeln och ett (1) en låg upplevd 
närvaro av variabeln. Negativa items kodades omvänt. De sex variablerna som studeras 
i denna studie mättes genom sex separata psykometriska test (45 items) samlade i en 
större enkät, samtliga besvarades vid både T1 och T2.  
 
Oberoende variabler. Autonomi mättes genom en skala framtagen av Sverke och 
Sjöberg (1994) baserad på Hackman och Oldham (1975) bestående av tre items (t.ex. 
‘Jag har tillräckligt stort inflytande i mitt arbete’). En skala framtagen av Lee et al. 
(1991) med sin grund i forskning av Locke och Latham (1984) mätte kompetens utifrån 
goal efficacy. Skalan bestod av fyra items (t.ex. ‘Jag känner mig stolt när jag får 
återknytning som visar att jag har nått mina mål’) och ingick i ett större mätinstrument 
som avsåg att mäta målsättning. Kompetens mättes även genom lärande och 
kompetensutveckling utifrån tre items (t.ex. ’Mitt arbete kräver ständig fördjupning’) 
framtagna av Hellgren et al. (1997).  
 
Beroende variabler. För att mäta arbetstillfredsställelse användes Minnesota job 
satisfaction questionnaire (Weiss et al., 1967), bestående av 20 items (t.ex. ’Samarbetet 
mellan mina arbetskamrater’) där respondenten fick skatta hur tillfredsställd denne var 
med en viss aspekt av arbetet. Skalan koncentrerades till den övergripande 
arbetstillfredsställelsen, men med speciellt fokus på både yttre och inre förstärkande 
faktorer. Formuläret var något omarbetat för att kunna användas i en svensk miljö 
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(Wulff, Bergman & Sverke, 2008). Målengagemang mättes genom sju items (t.ex. ’Jag 
är fast besluten att ”göra mitt” för att fabriken ska klara sina mål’) framtagna av 
Hollenbeck et al. (1989). Meningen var att mäta accepterandet gentemot nedläggningen 
samt den tidsram som satts upp. Även dessa items var något modifierade för att passa en 
svensk miljö (Psykologiska institutionen, 2008). Slutligen mättes OCB genom åtta items 
(t.ex. ’Jag är motiverad att jobba extra hårt för fabriken’) framtagna av Psykologiska 
institutionen (2008) utifrån Öhrming och Sverke (2001). Skalan var uppbyggd för att 
mäta respondenternas villighet att göra det lilla extra för fabriken. 
 
I studien har respondenternas medelvärden i respektive skala använts. I tabell 1 
presenteras mätinstrumentens reliabilitet samt till vilken grad mätinstrumenten 
korrelerar med varandra. Mätinstrumentens reliabilitet ligger mellan .69 och .91. 
 
Tabell 1. Inter-korrelation och respektive variabels reliabilitet (Cronbachs alfa) samt 
antal items för samtliga studerade variabler. 

n = 140, *p < .05; **p < .01; ***p < .001. 
 
Procedur 
Studien var av longitudinell design där enkäter delades ut vid två tillfällen; T1 (februari 
2006) inföll åtta månader efter besked om nedläggning och T2 (februari 2007) ägde rum 
nio månader innan den faktiska stängningen. Vid T1 tilldelades samtliga anställda 
enkäten, det vill säga 450 stycken där 275 individer besvarade enkäten (svarsfrekvens 
61 procent). Vid T2 delades endast enkäter ut till de deltagare som deltog vid T1. 
Svarsfrekvensen vid T2 var 69 procent med 191 enkäter. Dock hade 40 deltagare 
förlorat jobbet mellan T1 och T2, vilket gjorde att 151 enkäter erhölls. På grund av 
internt bortfall kunde sedan 140 enkäter användas vid databearbetningen. 
Tjänstemännen fick ta del av enkäten elektroniskt och genomföra enkäten genom en 
länk i e-postinbjudan, medan samtliga industriarbetare tilldelades enkäten i 
pappersform. Produktivitet mättes varje månad genom mätning av ledtid, tiden det tog 
att tillverka en omgång. Ledtiden är något som alltid har mätts av fabriken. Under 

 Variabler Item 1 2 3 4 5 6 

1 Autonomi 3 (.80)      

2 Goal  
efficacy 

4 .44*** (.69)     

3 Lärande & 
komp.utv 

3 .53*** .42*** (.78)    

4 Arbets- 
tillfreds. 

20 .72*** .61*** .66*** (.91)   

5 Målenga-
gemang 

7 .33*** .44*** .30*** .57*** (.72)  

6 OCB 8 .33*** .50*** .47*** .53*** .50*** (.83) 

 Medel 
(T1 & T2) 

 3.84 3.89 3.41 3.77 3.93 4.06 

 Sd  .93 .65 .87 .55 .66 .55 
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studien mättes ledtiden vid 22 tillfällen, mellan T1 och den faktiska stängningen. I 
studien användes endast de mättillfällen som inföll mellan T1 och T2, det vill säga 12 
mättillfällen. 
 
Bortfallsanalys 
För att kontrollera om det fanns några bias kopplade till självselektion i bortfallet 
gjordes en bortfallsanalys. Detta genom att vid T1 studera differensen mellan de som 
svarade vid båda tillfällena (longitudinellt) samt de som endast svarade vid T1. 
Differensernas signifikans beräknades genom en envägs oberoende ANOVA. För att se 
var skillnaderna låg genomfördes post hoc testet Fisher LSD. Resultatet visade att de 
individer som endast deltog vid T1 uppvisade signifikant lägre nivåer av 
arbetstillfredsställelse och OCB, än de som deltog vid båda mättillfällena. Resultaten 
presenteras i tabell 2.  
 
Tabell 2. Bortfallsanalys vid T1 för differensen i medelvärde longitudinella svar (T1 
och T2) och endast besvarat vid T1. 

*p < .05; **p < .01; ***p < .001. 
 

 
Resul ta t  

 
För att svara på hypoteserna genomfördes först en jämförelse av variablernas 
medelvärden. En ökning uppmättes hos samtliga variabler mellan T1 och T2, förutom 
för lärande och kompetensutveckling. Hypotes 1 besvarades genom flertalet t-test för 
upprepade beroende mätningar. Signifikanta skillnader erhölls för autonomi och goal 
efficacy men inte för lärande och kompetensutveckling. Även en signifikant ökning av 
variablerna OCB, målengagemang och arbetstillfredsställelse noterades. En alfanivå på 
fem procent användes vid samtliga signifikansprövningar. Resultaten presenteras i 
tabell 3.  
 
 
 
 

 Longi tudinel l  
(T1 och T2)  

Endast  besvarat  
vid T1 

Differens 

Autonomi 3.69 3.62 .07 

Goal  eff icacy 3.82 3.71 .11 

Lärande & 
komp.utv.  

3 .43 3.33 .10 

Arbets-  
t i l l f redsstäl le lse  

3 .68 3.47     .21** 

Mål-  
engagemang 

3.70 3.51 .19 

OCB 3.95 3.70    .25** 
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Tabell 3. T-test för upprepade beroende mätningar mellan T1 och T2 för respektive 
variabel. Medelvärde och standardavvikelse för T1, T2 samt differensen i medelvärde 
mellan T1 och T2. 

n = 140, +df = 139 
 
För att svara på hypotes 2 genomfördes en korrelationsstudie. Utifrån de signifikanta 
resultaten i t-testet studerades hur differensen (delta), mellan T1 och T2, skiljer sig för 
varje enskild variabel. Då variabeln lärande och kompetensutveckling inte var 
signifikant studerades inte denna variabel vidare. De uppmätta differenserna användes i 
en korrelation. Resultatet presenteras i tabell 4. De erhållna signifikanta korrelationerna 
för arbetstillfredsställelse innebar att det var möjligt att gå vidare med en multipel 
regressionsanalys. Dock ej för målengagemang och OCB eftersom dessa inte 
korrelerade signifikant med de oberoende variablerna. 
 
Tabell 4. Korrelationsstyrka (Pearson r) för differensen mellan T1 och T2 för de 
signifikanta variablerna.  

 n = 140, *p < .05; **p < .01; ***p < .001. 
 
För att besvara hypotes 3 genomfördes en multipel regressionsanalys för differensen 
mellan T1 och T2. Arbetstillfredsställelse användes som utfallsvariabel, detta då de 

 M T1 (s) M T2 (s) M diff (s) t Sig. (2-
tailed) 

Autonomi 3.70 (.97) 4.99 (1.07) .29 (.82) -4.14+ .001 

Goal efficacy 3.82 (.67) 3.96 (.73) .14 (.52) -3.24+ .001 

Lärande & 
komp.utv. 

3.43 (.91) 3.38 (1.05) -.05 (.92) .580+ .563 

Arbetstillfred
sställelse 

3.68 (.59) 3.86 (.57) .18 (.37) -5.92+ .001 

Målengagem
ang 

3.70 (.74) 4.16 (.71) .46 (.60) -9.06+ .001 

OCB 3.95 (.61) 4.16 (.64) .21 (.61) -4.18+ .001 

 Autonomi Goal efficay Arbets- 
tillfreds. 

Mål-
engagemang 

OCB 

Autonomi -     

Goal efficacy .31*** -    

Arbets- 
tillfreds. 

.44*** .38*** -   

Mål- 
engagemang 

.01 -.03 .18* -  

OCB .12 .01 .30*** .06 - 
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övriga beroendevariablerna (OCB och målengagemang) inte gav signifikanta 
korrelationer. Autonomi och goal efficacy användes som prediktorer. Variabeln lärande 
och kompetensutveckling kunde inte användas som prediktor eftersom denna inte var 
signifikant i t-testet. Resultatet som erhölls var signifikant (F2,137 = 24.34, p< 0.001). 
Andel förklarad varians beräknades till Radj

2 = .25. Standardiserade beta för autonomi 
uppmättes till β = .36 och för goal efficacy uppmättes β = 0.27. Den erhållna multipla 
regressionsekvationen var: arbetstillfredsställelse = .11 + .16 x autonomi + .19 x goal 
efficacy.  Både interceptet och regressionskoefficienterna var signifikanta (p<0.001). 
 
Gällande produktiviteten visade resultat att produktiviteten i fabriken ökade under 
nedläggningsperioden. Ledtiden gick ner från 87.5 dagar vid T1 till 46.3 dagar vid T2  
och därefter ned till 29.7 dagar vid månaden för stängningen (m = 56.32, s = 20.15). 
 
Effekten av differenserna för bakgrundsvariablerna kön, ålder och befattning studerades 
genom en envägs oberoende ANOVA. Inga signifikanta resultat erhölls. 
 
 

Diskussion 
 
Att nedläggningseffekten går emot forskning kring nedskärningar gör fenomenet extra 
intressant och betydelsefullt att studera. Forskning pekar på att motivation har en 
betydande inverkan på produktivitet och ökad prestation. Syftet med studien var att 
studera hur de anställdas motivation påverkas och förändras under 
fabriksnedläggningen. Dessutom studerades om det fanns signifikanta samband mellan 
de studerade motivationsvariablerna (autonomi, goal efficacy och lärande och 
kompetensutveckling) och variablerna arbetstillfredsställelse, OCB och 
målengagemang. Dessa variabler studerades eftersom de är starkt kopplade till den 
anställdes trivsel och vilja att arbeta för organisationen. 
 
Viktigt att understryka är att de studerade variabler som är kopplade till motivation inte 
är ett direkt mått på motivation, utan endast ett sätt att studera och förstå hur 
motivationen såg ut under nedläggningen. Valet av motivationsrelaterade variabler 
gjordes utifrån de faktorer som SDT och CET belyser. Även kompetensmåtten goal 
efficacy och lärande och kompetensutveckling är baserade på kompetensfaktorer som 
lyfts fram i SDT och CET. De är med andra ord inte ett direkt mått på kompetens utan 
endast ett sätt att studera begreppet. 
 
Resultatdiskussion 
Resultatet indikerar att det finns en signifikant ökning i graden av motivation, sett 
utifrån autonomi och goal efficacy, mellan T1 och T2. Detta innebär att hypotes 1 
behålls tillsvidare. Ytterligare antyder den ökade motivationen att det har skett en 
nedläggningseffekt på fabriken. Dock bör understrykas att ett icke signifikant resultat 
erhölls för lärande och kompetensutveckling. 
 
I resultatet erhölls flertalet signifikanta korrelationer mellan variablerna. Dock 
korrelerade OCB och målengagemang inte med de oberoende variablerna, vilket endast 
ger ett partiellt stöd för hypotes 2. Hypotes 2 förkastas därmed utifrån OCB och 
målengagemang men behålls utifrån arbetstillfredsställelse. Resultatet innebär att endast 
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en del av hypotes 3 kan studerad vidare eftersom varken OCB eller målengagemang kan 
användas i en multipel regressionsanalys. Hypotes 3 kan studeras utifrån 
arbetstillfredsställelse. Ett signifikant resultat erhölls och vid jämförelse av 
prediktorernas betavärde visade resultatet att variansen i arbetstillfredsställelse till störst 
del förklaras av variansen i autonomi. Detta innebär partiellt stöd åt hypotes 3 utifrån 
arbetstillfredsställelse.  
 
Till sist kontrollerades differenserna för bakgrundsvariablerna kön, ålder och befattning 
genom en envägs oberoende ANOVA. Inga signifikanta resultat erhölls. Det kan dock 
finnas andra bakomliggande eller mellanliggande variabler som till exempel 
socioekonomisk status, familj och utbildning som kan ha haft en betydande effekt 
resultatet. Dessa variabler var ej möjliga att kontrollera då studien baserades på befintlig 
data. 
 
För att försöka påvisa en nedläggningseffekt på fabriken studerades skillnaden i 
produktivitet mellan T1 och T2. Resultatet pekade på att ledtiden på fabriken nästan 
halverades mellan T1 och T2, vilket bör tyda på en ökad produktivitet. Det finns dock 
svårigheter med att studera nedläggningseffekten på detta sätt eftersom produktivitet 
och nedläggningseffekten inte behöver gå hand i hand. Andra faktorer som leverans från 
underleverantörer och tekniska problem kan ha haft en avgörande effekt på ledtiden. 
Detta betyder att halveringen av ledtiden endast kan ses som en indikation på ökad 
produktivitet och att den ökade produktiviteten i sin tur endast är en indikation på 
nedläggningseffekten (Häsänen, Hellgren & Sverke, 2010).  
 
Metodologiska ställningstaganden 
Utifrån de studerade korrelationerna bör problematiken kring den diskriminanta 
validiteten nämnas. Som framgår av tabell 1 finns det en överlappning mellan de olika 
mätinstrumenten. Detta innebär att delar av de uppmätta korrelationerna därför kan 
tillskrivas att skalorna till viss del mäter samma sak. Denna överlappning har erhållits 
genom en korrelationsstudie vilket inte är optimalt. Ett mer rättvisande resultat hade 
erhållits genom en faktoranalys som tydligare hade kunnat belysa bakomliggande 
faktorer (Clark & Watson, 1995). Att de studerade variablerna mätts med olika antal 
items, kan ha haft en påverkan på korrelationernas styrka. Minnesota job satisfaction 
questionnaire är den enda etablerade skalan som används i stor utsträckning och som 
dessutom bör anses vara etablerad inom forskningen. Övriga skalor var mer eller mindre 
framtagna och modifierade för den specifika studien, vilket kan ha påverkat validiteten. 
Den konvergenta validiteten har testats för samtliga skalor men oklarheterna kring den 
diskriminanta validiteten gör det svårt att säkerställa en hög konstruktvaliditet (Clark & 
Watson, 1995).  En positiv effekt av de etablerade skalorna är att reliabilitet bör anses 
vara hög. 
 
Bortfallet i studien var stort (259 personer, 58 procent) vilket påverkar studiens externa 
validitet. Dessutom skedde flertalet naturliga avgångar på grund av de neddragningar 
som genomfördes i och med nedläggningen. De erhållna resultaten kan därför inte 
generaliseras utan endast appliceras på de individer som deltagit vid både T1 och T2. 
Genom en bortfallsanalys konstaterades att de individer som endast deltog vid T1 
uppvisade signifikant lägre OCB och arbetstillfredsställelse än de som deltog vid både 
T1 och T2. Detta kan innebära att resultaten påverkats av “restriction of range” 
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problematiken (Borg & Westerlund, 2012). Antagligen hade variansen i OCB och 
arbetstillfredsställelse varit större om samtliga tillfrågade individer (450 personer) hade 
deltagit i studien, då arbetstillfredsställelse och OCB verkar påverka individens vilja att 
delta. Viktigt att även påpeka är att forskning visar på att svarsresponsen inte påverkas 
av enkätens form, det vill säga om de anställda fick enkäten i pappersformat eller via 
internet (Query & Wright, 2003). Däremot kan enkätens längd ha haft betydelse för 
bortfallet då den bör anses vara omfattande. Detta kan ha inneburit att 
undersökningsdeltagarna inte orkade slutföra enkäten (Bryman, 2001).  
 
Även om studiens longitudinella design bidrog till det stora bortfallet så medför 
longitudinell design flertalet positiva effekter. Bland annat kan variationer över tid 
fångas upp i resultatet. Resultaten från en longitudinell studie kan i många fall påvisa 
kausalitet (Bryman, 2001). Detta går dock inte i denna studie men bland annat en 
mätning innan beskedet om nedläggning hade förenklat ett sådant resonemang. 
 
Resultaten i studien har genererats genom självskattning och resultaten kan därför skilja 
sig avsevärt från de tidigare studier som bedrivits kvalitativt. Självskattning kan 
generellt generera skeva resultat då social önskvärdhet kan påverka respondentens svar 
och ge systematiska fel. I kvantitativa studier måste självskattningen tas i beaktning i 
resultatet eller undvikas genom peer ratings (Campbell & Fiske, 1959). I kvalitativa 
studier däremot undviks detta problem genom bland annat djupintervjuer och 
observationer (Langemar, 2008). Trots problemet med social önskvärdhet är det 
fortfarande av vikt att utföra kvantitativa studier på området för att möjliggöra 
falsifiering av teorier. Dessutom har bland annat Spector (1994) genom studier 
konstaterat att självskattning är en relativt bra metod då det inte finns något annat 
självklart alternativ. 
 
Teoretisk diskussion 
Att de erhållna resultaten till viss del bekräftar de teorier som presenteras i inledningen 
är ytterligare en indikator på att självskattningen inte har haft en effekt på resultatet. Sett 
utifrån de teorier som presenteras kring organisationsförändringar och nedskärningar är 
det dock förvånande att resultaten pekar på en ökning av i princip samtliga variabler. 
Resultaten styrker därför teorier kring nedläggningseffekten (Cascio, 1993; Hansson & 
Wigblad, 2006; Wigblad et al., 2012).  
 
Nedläggningseffekten, liksom OCB, yttrar sig genom individens vilja att göra det lilla 
extra för organisationen, vilket bidrar till en ökad prestation och produktivitet (Wigblad 
et al., 2012; Bateman & Organ, 1983). Ökningen i OCB är därför en speciellt viktig 
indikator på att nedläggningseffekten har ägt rum på fabriken. Ökningen i OCB kan 
eventuellt förklaras utifrån teorin att de anställda ville motbevisa beslutet om 
nedläggning, alternativt försöka rädda fabriken genom hårt arbete (Wigblad et al., 
2012). Enligt teorier av Bateman och Organ (1983) finns det en korrelation mellan OCB 
och arbetstillfredsställelse som främst beror på ledarskap och möjlighet till befordran. 
Vid en nedläggning reduceras möjligheten till befordran. Den erhållna korrelationen 
mellan OCB och arbetstillfredsställelse, som har uppmätts i studien, kan därför antas 
bero på framväxten av ett mer spontant ledarskap som uppmuntrar till initiativtagande 
hos de anställda (Wigblad et al., 2012).  
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Även målengagemanget hos de anställda ökade signifikant mellan T1 och T2. Detta kan 
anses som överraskande utifrån teorier kring organisationsförändringar, så som 
nedskärningar och nedläggningar. Bland annat menar Sverke och Hellgren (2002) att de 
anställda ofta motsätter sig förändringen och slutar arbeta mot organisationens mål. 
Under en nedläggning borde individens chanser att uppnå sina mål reduceras med tanke 
på att tiden är knapp, något som i sin tur påverkar individens självbild negativt 
(Salancik, 1977).  Den uppmätta ökningen i målengagemang var viktig för fabriken då 
den kan ha bidragit till måluppfyllelse och ökad prestation. Att målengagemang i 
tidigare forskning kopplats till prestation och produktivitet gör det till en viktig del av 
nedläggningseffekten (Locke et al., 1988). Det ökade målengagemanget på fabriken 
berodde antagligen på att individerna under nedläggningen hade stor kontroll över sitt 
eget arbete. I och med upphörandet av arbetsrotationen kunde den enskilda individen 
koncentrera sig på en uppgift och därför lättare påverka måluppfyllelsen (Hollenbeck et 
al., 1989). Även om resultaten inte kunde visa på ett signifikant samband mellan 
autonomi och målengagemang är det utifrån tidigare studier av Hollenbeck et al. (1989) 
möjligt att anta att ökningen i målengagemang berodde på den ökade autonomin.  
 
Utifrån tidigare teorier påverkas arbetstillfredsställelsen negativt av avsked, konkurs 
och nedflyttningar (Locke, 1967). Ytterligare poängterar Ellickson och Logsdon (2001) 
att möjligheten till att utvecklas och avancera samt ha tillgång till de resurser som krävs, 
är en mycket viktig del av arbetstillfredsställelse. Detta är något som inte tillgodoses 
under en nedläggning då det inte längre finns någon framtid inom organisationen. 
Teorin antyder därmed att arbetstillfredsställelsen i och med en nedläggning bör sjunka, 
men även här visar studiens resultat på en ökning. Ökningen kan förklaras med att 
nedläggningar till viss del tilldelar de anställda mer frihet samt att tillhörigheten bland 
de anställda blir starkare, något som även här tyder på en nedläggningseffekt (Wigblad 
et al., 2012).  
 
Som tidigare nämnts indikerar den ökade autonomin och den till viss del ökade 
kompetensen att de anställdas motivation ökar mellan T1 och T2. Den ökade autonomin 
bör diskuteras utifrån flera olika aspekter. Under en nedläggning förändras chefernas 
fokus på fabriken och de anställda tilldelas större kontroll över sitt arbete (Wigblad et 
al. 2012). Även specialiseringen bidrog till att de anställda kunde arbeta mer 
självständigt och själva disponera sin tid. Detta förklarar till viss del den ökade 
autonomin. Dock finns det vissa aspekter av fabriksnedläggningen som enligt tidigare 
forskning bör innebär en minskad autonomi. Exempelvis satte personalavdelningen upp 
mål som avgör och begränsar vilket arbete som skall utföras. Detta bör ha resulterat i 
externt PLOC och begränsat de anställdas valmöjligheter, vilket borde ha hämmat deras 
autonomi (Ryan & Deci, 2006; Deci & Ryan, 1990).  
 
Den ökade kompetensen kan främst förklaras utifrån goal efficacy och effekten av att ha 
tydligt uppsatta mål (Lee et al., 1991). På fabriken fokuserade ledningen bland annat på 
att sätta upp nya mål kopplade till nedläggningen som skulle effektivisera och 
underlätta processen för alla inblandade. Dessa delmål resulterade i att de anställda fick 
en ökad vetskap om sin prestation och kompetens. Fabriken tog även i och med 
nedläggningen bort jobbrotationen och la fokus på specialisering. På kort sikt kan detta 
ha lett till ökad upplevd kompetens i och med att de anställda fick göra det de är bra på 
(Bateman & Organ, 1983). Sett utifrån den andra kompetensvariabeln, lärande och 
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kompetensutveckling, är det inte förvånande att det inte skett någon signifikant ökning. 
Däremot borde en signifikant minskning erhållits då en nedläggning innebär att i princip 
all form av lärande upphör och fokus ändras till att koncentrera sig på befintlig kunskap. 
Dessutom innebär den ökade graden av specialisering att lärandet påverkas negativt då 
att upplevelsen av optimal utmaning hämmas (Deci & Ryan, 1990; Ryan & Deci, 2006). 
Orsaken till att ingen signifikant minskning erhölls kan förklaras dels utifrån att det 
första mättillfället ägde rum åtta månader efter beskedet om nedläggning. Antagligen 
skedde den signifikanta minskningen i lärande och kompetensutveckling innan T1. Att 
lärande och kompetensutveckling endast mättes med tre items kan vara en annan 
förklaring till det icke signifikanta resultatet. 
 
I diskussionen kring betydelsen av autonomi och kompetens är det även viktigt att inte 
glömma bort individens behov av tillhörighet och dess påverkan på motivationen. Trots 
att det i studien inte gjordes några mätningar på tillhörighet, kan det förmodas utifrån 
tidigare teorier att även tillhörigheten ökade under nedläggningen. Ett närmare 
samarbete och stöd från kollegor är två av de faktorer som bidrar till ökad tillhörighet 
(Wigblad et al., 2012). Att tillhörigheten ökade under nedläggningen kan även antas 
utifrån den signifikanta ökningen av arbetstillfredsställelsen som uppmättes, då denna är 
starkt kopplad till individens behov av tillhörighet (Ilardi et al., 1993).  
 
Ett sätt att förstå nedläggningseffekten är att studera den utifrån SDT och CET, och på 
så sätt belysa betydelsen av motivationsvariablerna autonomi och kompetens. Till att 
börja med kan resultaten analyseras utifrån SDT och dess mikroteori OIT. Eftersom 
nedläggningen troligen innebar att de anställda tilldelades större ansvar och att 
kontrollmekanismer reducerades, gavs individerna möjlighet att gå mot mer 
internaliserade typer av motivation. Antagligen representerades hela OIT-kontinuumet 
hos respondenterna då de anställda på fabriken antagligen hade olika motiv och grad av 
upplevd autonomi.  
 
Den lägsta graden av yttre motivation innebär en extern reglering där individen 
motiveras av belöning och bestraffning (Ryan & Deci, 2000b). I och med 
nedläggningen flyttas fokus till nedläggningen och det är därför troligt att både belöning 
och bestraffning förekom i betydligt mindre grad. Detta betyder i sin tur att de anställda 
som är kvar på fabriken inte borde ha upplevt extern reglering. Det är snarare mer troligt 
att de anställdas motivation i högre utsträckning styrdes av skam, skuld och stolthet, 
vilket kan kopplas till den introjicerade regleringen (Ryan & Deci, 2000b). Denna typ 
av reglering kan förklaras genom att de anställda upplevde ett visst ansvar gentemot 
fabriken. Ett ansvar att uppnå fabrikens mål och vision, något som de anser sig ha 
misslyckats med. Vidare är det även troligt att den ökade autonomin innebar att de 
anställda kunde se fördelarna med att utföra vissa handlingar (Ryan & Deci, 2000b). 
Det kan ha handlat om att de anställda arbetade hårdare i hopp om att kunna rädda 
fabriken, vilket kan kopplas till den identifierade regleringen. De anställda kan även ha 
sett andra fördelar med ett hårt arbete, så som goda referenser. 
 
Även den mest internaliserade typen av yttre motivation, integrerad reglering, kan 
appliceras på nedläggningen. Här handlar det om en bekräftelse av individens självbild 
(Ryan & Deci, 2000b). Detta kan beskrivas utifrån att de anställda kanske såg sig själva 
som individer som inte ger upp och överger fabriken i dåliga tider. Dessa individer var 
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antagligen de som redan innan nedläggningen upplevde en hög grad av autonomi och 
som på så sätt innan nedläggningen uppfattade sig själva som en viktig del av fabriken. 
Även om autonomin bevisligen ökade på fabriken är det inte troligt att de anställda 
upplevde inre motivation. Den inre motivationen innebär en extremt hög grad av 
internalisering, vilket bland annat begränsades av det externa PLOC som 
personalavdelningens tydliga deadlines medförde. Dessutom förutsätter inre motivation 
att individens psykologiska behov är tillfredsställda och att denne upplever optimal 
utmaning, något som kanske inte var troligt i de anställdas situation (Ryan & Deci, 
2000b; Deci & Ryan, 1990). Begränsningar i detta bör innebära att endast ett fåtal 
anställda upplevde inre motivation. Sammanfattningsvis antyder den observerade 
ökningen av autonomi att de anställda under nedläggningen förflyttade sig mot en högre 
grad av internalisering och gick mot inre motivation.  
 
SDT får även stöd utifrån resultatet i den multipla regressionsanalysen då resultaten 
liksom SDT belyser autonomins betydelse. Ju mer internaliserad motivationen är, desto 
mer tillfredsställda är individens behov (Ryan & Deci, 2000b). Detta kan kopplas till de 
resultat som visade på att autonomi och kompetensmåttet goal efficacy har en stark 
effekt på arbetstillfredsställelse. Tyvärr erhölls inga signifikanta korrelationer för OCB 
och målengagemang, vilket betydde att en multipel regressionsanalys inte gick att 
genomföra. En sådan hade varit av intresse för studien då den troligen hade resulterat i 
en mer nyanserad bild av autonomins och kompetensmåttens betydelse.  
 
CET fungerar som en mikroteori till SDT och fokuserar till stor del på hur kompetens 
och autonomi bidrar till inre motivation (Gagné & Deci, 2005). Inom CET delas externa 
händelser in i två aspekter. Den kontrollerande aspekten blir ofta extra tydlig vid en 
nedläggning. På fabriken blev nedläggningsdatumet en tydlig deadline och de uppsatta 
produktivitetsmålen var i ständigt fokus under nedläggningsperioden. Detta bör 
resultera i en minskad grad av autonomi (Ryan et al., 1983). Även den informerande 
aspekten påverkades av nedläggningen. Chefernas frånvaro skapade visserligen en 
självbestämmande kontext men ledde till en avsaknad av meningsfull feedback då 
chefernas arbete omprioriterades. Detta innebär att det inte går att förklara den ökade 
motivationen på fabriken genom CET, då CET antyder att autonomin borde minska i 
och med att den kontrollerande aspekten ökar. Dessutom påverkas även graden av 
kompetens negativt då det finns brister i den informerande aspekten. Viktigt att 
understryka är att upplevelsen av den kontrollerande och informerande aspekten är 
individuell, vilket exempelvis kan innebära att en individ inte upplever en deadline som 
kontrollerande. 
 
Eftersom nedläggningar är vanligt förkommande är det viktigt att reda ut och förstå 
vilka faktorer som har betydelse vid en nedläggning. Denna studie har försökt kartlägga 
delar av motivationen hos de anställda under en nedläggning samt se motivationens 
samband med andra arbetsrelaterade faktorer. Studiens resultat har visat att autonomi 
har en betydande roll under en nedläggning. Även om det finns aspekter av en 
nedläggning som bör resultera i en minskning av autonomin, indikerar den erhållna 
ökningen i resultatet att chefernas minskade kontroll är kärnan i att främja autonomi. 
Resultaten kan användas som en del i att förstå nedläggningseffektens samband med 
motivation och hur detta i sin tur påverkar andra arbetsrelaterade variabler. Denna 
kunskap kan sedan appliceras på levande organisationer i ett försök att öka deras 
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produktivitet och prestation. På en levande organisation skulle delegering och eget 
ansvar i kombination med lärande och kompetensutveckling antagligen bidragit till en 
ytterligare ökning av motivation. Vidare forskning på området är därför relevant. 
 
Framtida forskning 
Förslag på framtida forskning är att göra mätningar innan beskedet om nedläggning 
offentliggörs. Detta för att få kunskap om de anställdas ursprungsvärde i de olika 
måtten. Generellt kan en sådan studie tydliggöra förändringarna i de studerade 
variablerna och även belysa andra bakomliggande variabler. Att den första mätningen i 
studien genomfördes åtta månader efter att beslutet om nedläggning offentliggjordes var 
inte optimalt. Därför kan det i framtida forskning vara fördelaktigt att göra en mätning i 
samband med beskedet. Detta för att få en uppfattning om hur beslutet i sig, och inte de 
implementerade förändringarna, påverkar de anställda. Ytterligare bör fler aspekter av 
motivation och arbetsrelaterade variabler studeras för att bredda och fördjupa 
förståelsen av nedläggningseffekten. Det är även av intresse att mäta 
anställningsotryggheten hos de anställda under en nedläggning för att ytterligare belysa 
skillnaden mellan nedläggning och nedskärning. Vidare kan det vara relevant att studera 
nedläggningseffekten i olika branscher och geografiska områden. Olika branscher och 
områden attraherar olika individer vilket kan ha en tänkbar effekt på resultatet. Till sist 
kan det även vara värdefullt att undersöka förändringar i autonomi på 
nedläggningsdrabbade organisationer där produktiviteten går ner. Detta för att få en 
djupare förståelse av autonomins effekt på motivation och produktivitet.  
 
Sammanfattning 
Sammanfattningsvis kan konstateras att studiens resultat kan relateras till tidigare 
forskning. Fabriksnedläggningen påverkade och förändrade de anställdas motivation. 
Framförallt autonomi men även goal efficacy visade sig vara betydelsefulla variabler. 
Studien belyser fördelarna med att tillämpa kunskapen kring nedläggningseffekten och 
dess samband med motivation på levande organisationer. Förslag på vidare forskning är 
därför hur detta skulle kunna möjliggöras och även göra mätningar innan beskedet om 
nedläggning offentliggörs. 
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