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Denna kvantitativa tvärsnittsstudie bygger på data som samlades in i 
ett forskningsprojekt av Lars Häsänen vars resultat visade att 
målstyrning har betydelse för arbetsprestation, spänningar i arbetet 
och målengagemang på ett företag under nedläggning. Syftet med 
föreliggande studie var att undersöka om det också finns ett samband 
mellan å ena sidan personlighet (kontroll-lokus, självbemästring, 
neuroticism, samvetsgrannhet och prestationsbaserad självkänsla) och 
å andra sidan arbetsprestation, målengagemang och spänningar i 
arbetet. Syftet var även att ta reda på vilken av dessa, målstyrning eller 
personlighet, som förklarar mest. Enkäter delades ut till samtliga 
anställda på ett större svenskt läkemedelsföretag och 134-138 
deltagare kunde slutligen inkluderas i studien. De starkaste resultaten, 
från korrelationsanalyserna och regressionsanalyserna återfanns kring 
spänningar i arbetet där prestationsbaserad självkänsla och 
neuroticism visade sig ha ett positivt samband med spänningar i 
arbetet. Studien belyser vikten av att se till både målstyrning och 
personlighet i nedläggningssammanhang.  

 

Organisationsförändringar blir allt mer vanligt och en extrem variant av 
organisationsförändring är nedläggningar av arbetsställen. Ändå vet vi mycket lite om 
nedläggningar och hur de anställdas arbetsprestation, hälsa och målengagemang påverkas 
under nedläggningsperioden. Det finns mycket forskning (Albertsen, Rugulies, Garde & 
Burr, 2010; Barrick & Mount, 1991; Barrick, Mount & Judge, 2001; Erdheim, Wang & 
Zickar, 2006; Johnson, Batey & Holdsworth, 2009; Judge & Bono, 2001) som visar på att 
det finns ett samband mellan personlighet å ena sidan och arbetsprestation, 
målengagemang och hälsa å den andra sidan. Frågan är om den också har betydelse i 
nedläggningssammanhang. Eftersom det finns forskning (Albertsen et al., 2010; Barrick 
& Mount, 1991; Barrick et al., 2001; Erdheim et al., 2006; Johnson et al., 2009; Judge & 
Bono, 2001) som tyder på att personlighet påverkar arbetsprestation, målengagemang och 
hälsa och det är viktigt att dessa tre fungerar på en arbetsplats så är det intressant att 
studera företag som genomgår en nedläggningsperiod och se om detta gäller även här. 
Nedläggning av ett företag innebär att den anställde kan vara säker på att denne kommer 
att förlora sitt arbete. Då det kan ställas extra stora krav under sådana perioder borde det 
vara av stor betydelse för företaget att de anställda inte blir alltför stressade, att de 
motiveras till att prestera i arbetet och att målstyrning görs på ett sätt som skapar 
målengagemang så att arbetet på företaget fungerar under hela nedläggningsperioden. Det 
är viktigt att studera hur dessa faktorer samverkar för att få en gynnsam arbetsmiljö och 
särskilt intressant är det att kartlägga samspelet i nedläggningsdrabbade företag. Det är 
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trots allt viktigt under nedläggningsperioden, från att ledningen går ut med att företaget 
ska läggas ner till att själva nedläggningen sker, att arbetsprestation och målengagemang 
hålls uppe. Det är också av betydelse att spänningar i arbetet, dvs. spänning och 
överansträngning som kan härledas till arbetet, minskas i möjligaste mån. Det 
övergripande syftet med den här studien var således att undersöka om det finns ett 
samband mellan personlighet och anställdas arbetsprestation, hälsa och målengagemang i 
ett nedläggningssammanhang. En undersökning av Häsänen (2010) pekar mot att det 
finns en koppling mellan målstyrning och arbetsprestation, hälsa och målengagemang i 
nedläggningssammanhang. Syftet var därför också att ta reda på vilket som har störst 
betydelse för dessa tre: målstyrning eller personlighet? Genom att studera hur alla dessa 
faktorer samverkar under en nedläggningsperiod är förhoppningen med föreliggande 
studie att större företag som genomgår en nedläggning ska kunna dra nytta av studiens 
resultat. Det kan handla om att under denna period spara pengar, effektivisera arbetet 
eller motivera de anställda på bästa sätt, vilket kan underlättas om det finns vetskap kring 
hur de aktuella faktorerna samspelar och fungerar under nedläggningsperioder. 
 
Nedläggning 
Sutton (1987) studerade nedläggningar och kallade dem för “organizational deaths” och 
syftar då på den sista fasen i organisationens livscykel. Forskare är dock oense om vad 
“organizational deaths” utgör och det finns ett flertal olika definitioner. Häsänen (2010) 
definierar “organizational deaths” på följande vis: “Organizational death occurs when 
employees are faced with certainty of job loss due to closedown, which may have been 
preceded by perceptions of threat of closure”. Stora organisationsförändringar, såsom 
sammanslagningar och nedskärningar, associeras ofta med negativa följder såsom bland 
annat försämrad hälsa och prestation (Carr, Schmidt, & Ford, 2003). Detta kan bero på att 
det finns en stor osäkerhet hos de anställda (Bordia, Hobman, Jones, Gallois, & Callan, 
2004). Vid “organizational death”, som kan ses som en enorm organisationsförändring, 
verkar det motsatta ske. Prestation och produktivitet ser ut att öka trots vetskapen om att 
arbetet kommer att försvinna (Hansson and Wigblad, 2006). Detta fenomen kallas “the 
Closedown effect” och syftar på ökningen av produktiviteten efter vetskapen om 
nedläggning (Bergman & Wigblad, 1999, refererat i Häsänen, 2010). 
 
Personlighet  
Personlighet kan definieras som den uppsättning av karaktärsdrag och mekanismer inom 
individen som är relativt bestående och som påverkar individens interaktion med, och 
anpassning till, den intrapsykiska, fysiska och sociala omgivningen (Larsen & Buss, 
2008). Personlighet är ett mycket vitt begrepp som täcker ett stort område varför 
begreppet i denna uppsats begränsats till fem karaktärsdrag: Kontroll-lokus, 
självbemästring, neuroticism, samvetsgrannhet och prestationsbaserad självkänsla.  
 
Kontroll-lokus är ett karaktärsdrag som handlar om en persons uppfattning av dennes 
kontroll över händelserna i hans eller hennes liv. Kontroll-lokus handlar om huruvida 
människor tenderar att placera det ansvaret internt, hos sig själva, eller externt, i tur, ödet 
eller slumpen. Tror individen att han/hon har personlig kontroll over händelserna i dennes 
liv och att han/hon kan påverka har individen en intern kontroll-lokus. Tror personen 
däremot att händelser sker av en slump eller av ren tur handlar det om en extern kontroll-
lokus (Larsen & Buss, 2008). I föreliggande undersökning studeras kontroll-lokus i 
arbetet som innebär upplevd kontroll i arbetet. 
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Självbemästring definieras som en uppfattning av hur väl individen kan utföra de 
specifika handlingar som krävs för att hantera eventuella framtida situationer (Bandura, 
1982). Förväntningar av självbemästring avgör huruvida en individs copingbeteende 
kommer att initieras, hur mycket kraftansträngning relaterat till uppgiften som denne 
kommer lägga ner, och under hur lång tid denna ansträngning kommer att vara trots att 
individen inte får stöd eller godkännande (Bandura, 1977). När individer stöter på 
svårigheter tror de som har en stark känsla av självbemästring att de har det som krävs för 
att klara av en viss uppgift eller handling och anstränger sig då. De som däremot tvivlar 
starkt på sin förmåga att klara uppgiften, anstränger sig inte så hårt eller ger till och med 
upp helt och hållet (Bandura & Schunk, 1981, refererat i Bandura, 1982). 
 
Neuroticism är motsatsen till emotionell stabilitet. Emotionell stabilitet är ett av de 
karaktärsdrag som ingår i ”The Big Five” och höga poäng på detta karaktärsdrag innebär 
att man är lugn, avslappnad och stabil till skillnad från individer som får låga poäng på 
emotionell stabilitet som är lynniga, oroliga och osäkra (Goldberg, 1990, refererat i 
Larsen & Buss, 2008).  
 
Samvetsgrannhet, ingår i ”The Big Five” (Barrick & Mount, 1991) och mäter i vilken 
utsträckning individer arbetar hårt, är organiserade, pålitliga och ihärdiga kontra lata, 
oorganiserade och opålitliga (Norman, 1963; Peabody & Goldberg, 1989).  
 
Prestationsbaserad självkänsla definieras som självkänsla som beror av hur väl individen 
presterar i roller som är centrala för individens självförverkligande (Hallsten et al., 2005, 
refererat i Albertsen et al., 2010) 
 
Arbetsprestation – Personlighet 
Tidigare forskning har genomgående visat att det finns ett positivt samband mellan 
samvetsgrannhet och arbetsprestation och att detta gäller för alla möjliga typer av arbeten 
(Barrick & Mount, 1991; Barrick et al., 2001; Tett, Jackson & Rothstein, 1991) 
Samvetsgrannhet verkar alltså vara en stark prediktor när det gäller arbetsprestation. De 
individer som har drag som associeras med en stark känsla av mening, skyldighet och 
envishet presterar generellt bättre än de som inte har dessa drag (Barrick & Mount, 1991). 
Att samvetsgranna presterar bättre beror sannolikt på att de inte skjuter upp saker och ting 
(Lee, Kelly & Edwards, 2005) och att de är arbetsamma och lägger ner de timmar som 
behövs för att saker ska bli gjorda (Lund et al., 2006, refererat i Larsen & Buss, 2008). 
Individer som uppfattar sig själva som mycket effektiva producerar ofta lyckade resultat, 
medan de som uppfattar sig själva som ineffektiva sannolikt upphör att anstränga sig i 
förtid och då misslyckas med uppgiften (Bandura, 1986, 1997b, refererat i Stajkovic & 
Luthans, 1998).  
 
Tidigare undersökningar har också visat att det finns ett positivt samband mellan 
arbetsprestation och självbemästring (Judge & Bono, 2001; Stajkovic & Luthans, 1998). 
En metaanalys utförd av Judge och Bono (2001) visade även på att en intern kontroll-
lokus ger högre arbetsprestation. En positiv korrelation visade sig också finnas mellan 
emotionell stabilitet och arbetsprestation vilket betyder att låg neuroticism ger hög 
arbetsprestation (Barrick et al., 2001). En studie av Persson, Albertsen, Garde och 
Rugulies (2011) pekar på att prestationsbaserad självkänsla har ett positivt samband med 
ansträngning och strävan på arbetet.  
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Hälsa – Personlighet 
Då hälsa är ett mycket vitt begrepp har det i denna uppsats smalnats av till spänning och 
överansträngning som kan härledas till arbetet. 
 
Kontroll-lokus i arbetet har visat sig ha ett samband med hälsoaspekter såsom stress 
(Botha & Pienaar, 2006) och generellt välmående (Spector et al., 2002). Johnson et al. 
(2009) erhöll ett positivt samband mellan kontroll-lokus i arbetet och generell hälsa som 
visar på att en intern kontroll-lokus är relaterad till bättre hälsa. En extern kontroll-lokus i 
arbetet relaterades också positivt till stressorer och symptom på ohälsa (Muhonen & 
Torkelsson, 2004).  
 
Johnson et al. (2009) fann också ett starkt samband mellan emotionell stabilitet och 
generell hälsa där emotionell stabilitet gav bättre hälsa. Neuroticism har också visat sig 
vara starkt relaterat till utbrändhet (Langelaan, Bakker, Doornen & Schaufeli, 2006). Ett 
starkt positivt samband verkar också finnas mellan samvetsgrannhet och generell hälsa 
(Johnson et al., 2009). 
 
Prestationsbaserad självkänsla visade sig vara associerat med kognitiva stressymptom 
(Albertsen et al., 2010). Enligt författarna verkar det sannolikt att det finns en ökad risk, 
för de individer som har ett stort behov av att prestera bra på arbetet och vars självkänsla 
beror mycket på prestation, för överbelastning och därmed en ökning av kognitiva 
stressymptom.   
 
När det gäller självbemästring är individer som upplever att de har förmågan att hantera 
eller kontrollera en stressor på ett sätt som förebygger skada, mindre oroliga och borde då 
visa reducerade fysiologiska responser till stressoren enligt Lazarus och Folkman (1984, 
refererat i O’Leary, 1992). Höga upplevelser av självbemästring gör alltså att individen 
inte reagerar lika starkt på stressorer.  
 
Målengagemang – Personlighet 
Undersökningar kring relationen mellan målengagemang, dvs. engagemang mot de mål 
som sätts upp i organisationen, och personlighet är få och därför tas här upp 
undersökningar som behandlar närliggande forskningsområden. En undersökning av 
Erdheim et al. (2006) visar på att ”The Big Five” har en påverkan på 
organisationsengagemang. I sin undersökning delar Erdheim et al. in 
organisationsengagemang i tre komponenter: fortsättande engagemang, känslomässigt 
engagemang och normativt engagemang. Intressant i detta sammanhang är fortsättande 
och känslomässigt engagemang. Fortsättande engagemang handlar om den anställdes 
uppfattning av de kostnader som associeras med att lämna organisationen. Kostnaderna 
kan vara arbetsrelaterade såsom upplevd bortkastad tid och ansträngning när den 
anställde skaffar sig färdigheter som sedan inte är överförbara till andra arbeten. 
Kostnaderna kan också vara icke-arbetsrelaterade, t.ex. kostnader som hänger ihop med 
omplacering. Det känslomässiga engagemanget hänvisar till en anställds emotionella 
hängivenhet till, identifiering med och involvering i en organisation (Myer & Allen, 
1991, refererat i Erdheim et al., 2006). Neuroticism och samvetsgrannhet relaterades 
positivt till komponenten fortsättande engagemang och samvetsgrannhet korrelerades 
även positivt med komponenten känslomässigt engagemang. Dessa resultat visar på att 
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personlighet verkar spela en viktig roll när det gäller utvecklandet av 
organisationsengagemang (Erdheim et al., 2006). 
 
Kontroll-lokus kan relateras till engagemang mot svåra mål (Hollenbeck, Williams & 
Klein, 1989). För de individer som har en extern kontroll-lokus kan uppnåendet av mål 
uppfattas som bortom deras kontroll. Individer med en intern kontroll-lokus, som får ett 
svårt mål, ser med större sannolikhet däremot uppnåendet av målet som inom deras 
kontroll, och att det endast kräver mer ansträngning (Hollenbeck et al., 1989). En 
undersökning av Wofford, Goodwin och Premack (1992) visar på att också 
självbemästring och målengagemang har ett samband. Ju högre självbemästring hos 
individen desto högre nivå av målengagemang.  
 
Målstyrning 
I föreliggande studie satte ledningen, i det studerade företaget, upp höga mål för 
produktivitet och effektivitet under nedläggningsperioden, till skillnad från tidigare 
studerade nedläggningar (Hansson & Wigblad, 2006, refererat i Häsänen, 2010).  
Forskning har genomgående visat att höga, svåra, utmanande och specifika mål ökar 
arbetsprestation mer än lätta och vaga mål (Latham & Locke, 1979). Teorin om 
målstyrning (theory of goal-setting) visar på att det finns ett positivt linjärt samband 
mellan ett specifikt, högt mål och prestation. Detta beror delvis på att ett högre mål kräver 
mer prestation för att individen ska uppleva en positiv effekt än ett lägre mål (Latham & 
Locke, 2007).  
 
För att målstyrning ska fungera måste ledningen försäkra sig om att de anställda 
accepterar målen och att det finns ett fortsättande engagemang mot målen. Enkla 
instruktioner tillsammans med positivt stöd och utan hot är vad som krävs för att 
målacceptans ska uppnås. De anställda måste lita på ledningen och uppleva målen som 
rättvisa och rimliga för att målstyrning ska fungera (Locke & Latham, 1979). Om de 
anställda får vara delaktiga i målstyrningsprocessen ökar det också målengagemanget 
(Campbell & Gingrich, 1986).  
 
Målstyrning kan också leda till ökad ångest och stress. Dysfunktionella delar av 
målstyrning såsom målstress och målkonflikt har associerats till negativt välmående som 
ångest, somatiska besvär och sömnlöshet (Lee, Bobko, Earley & Locke, 1991). Detta kan 
enligt författarna bero på att svårare mål kräver mer ansträngning. Målkonflikt kan också 
bero på att det finns motstridiga mål och en dålig kommunikation om vilka mål som ska 
prioriteras. Detta kan vara både psykiskt och fysiskt påfrestande för den anställde. 
 
Denna studie bygger på data som insamlades av Häsänen (2010) som visade att 
målstyrning har betydelse för arbetsprestation, målengagemang och hälsa i ett 
nedläggningssammanhang. Syftet med den här uppsatsen är att undersöka om även 
personlighet hos de anställda har betydelse för arbetsprestation, hälsa och 
målengagemang i detta nedläggningssammanhang och ta reda på vilken av dessa, 
målstyrning eller personlighet, som förklarar mest. Det finns ett antagande om att 
personlighet faktiskt har betydelse då tidigare forskning visar på detta (Albertsen et al., 
2010; Barrick & Mount, 1991; Barrick et al., 2001; Erdheim et al., 2006; Johnson et al., 
2009; Judge & Bono, 2001). Då personlighet är ett oerhört brett begrepp har det i 
föreliggande studie begränsats och fokus har lagts på ett antal karaktärsdrag som 
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studerats närmare. De utvalda karaktärsdragen är kontroll-lokus i arbetet, 
självbemästring, neuroticism, samvetsgrannhet och prestationsbaserad självkänsla. 
Genom att kontrollera för bakgrundsvariablerna kön, ålder och anställningsår undersöktes 
även dessa variablers betydelse för arbetsprestation, hälsa och engagemang mot mål.  De 
övergripande frågeställningarna är: Finns det ett samband mellan personlighet och 
anställdas arbetsprestation, hälsa och målengagemang i ett nedläggningssammanhang? 
Har kön, ålder och anställningsår betydelse för dessa tre variabler? Vilket har störst 
betydelse för arbetsprestation, målengagemang och hälsa: Målstyrning eller personlighet?  
 

Metod 
 
Bakgrund 
Denna studie baseras på data som samlades in i ett större longitudinellt forskningsprojekt 
av Lars Häsänen, doktorand vid Stockholms universitet. Föreliggande studie är dock en 
tvärsnittsstudie då den endast baseras på data som samlades in vid det första 
datainsamlingstillfället. Datainsamlingen riktades till anställda på en produktionsenhet 
som var ett dotterbolag till ett stort läkemedelsföretag beläget i stadsmiljö i Sverige.  En 
omfattande omstrukturering av företaget resulterade i en outsourcing av produktionen 
vilket vidare ledde till ett beslut om nedläggning av fabriken i juni 2005. Det slutgiltiga 
produktionsstoppet ägde rum i november 2007. Detta innebär alltså en 
nedläggningsperiod på 29 månader. Läkemedelsföretaget tvingades bygga upp ett lager 
av produkter som skulle kunna försörja marknaden under övergångstiden. Ledningen 
omarbetade och ökade även målen för produktivitets- och effektivitetsnivåerna under 
nedläggningsperioden.  
	  
Undersökningsdeltagare och procedur 
Organisationen bestod av 450 anställda varav 123 var industriarbetare och 327 var 
tjänstemän. Dessa arbetade i sex olika enheter (produktion, kvalitetsstyrning, teknik och 
administration/HR/övergång). 
 
Data samlades in vid två tillfällen, men i denna uppsats har endast data från det första 
insamlingstillfället använts, med hjälp av enkäter som distribuerades dels via internet och 
dels som papperskopior. Samtliga anställda fick, före deltagandet i studien, information 
kring studiens övergripande mål. De fick också veta att deltagandet var frivilligt och att 
svaren skulle behandlas konfidentiellt. Inga belöningar erbjöds i samband med 
utdelningen av enkäterna. Första datainsamlingen skedde i februari 2006. 450 enkäter 
delades ut till anställda på alla nivåer i organisationen och 275 återlämnades till 
forskningsteamet, vilket gav en svarsfrekvens på 61 procent. Efter listwise deletion, där 
de enkäter där inte alla påståenden och frågor besvarats exkluderas ur studien, 
minimerades stickprovet till 134-138 undersökningsdeltagare. Listwise deletion gjordes 
för att säkerställa att samma individer användes genom hela studien. Genom att detta 
användes och då en rad fristående regressionsanalyser gjordes kan det innebära mer eller 
mindre bortfall på de olika analyserna. Vissa mått i studien saknade värden och därför 
togs individen bort från den specifika analysen. Där av var det olika 
undersökningsdeltagare i regressionsanalysen, från 134 till 138.  

Respondenternas ålder sträckte sig från 24 år till 60 år (M=43 år, SD=9,42 år). Kvinnor 
utgjorde 48 procent och genomsnittsåldern för kvinnor var 44 år och 42 år för män.  

6



Material 
I denna studie användes genomgående likertskalor. Kontroll-lokus i arbetet mättes med 
Spectors (1988) skala med påståenden som t.ex.: ”Ett jobb är vad man själv gör det till”, 
”I de flesta arbeten kan folk uträtta vad de föresätter sig att uträtta”, ”Om de anställda är 
missnöjda med ett beslut som fattats av deras chef, ska de göra något åt detta”. 
Prestationsbaserad självkänsla mättes med en skala som utvecklats av Hallsten, 
Josephson & Torgén (2005). Exempel på påståenden: ”Jag tror att jag ibland försöker 
bevisa mitt värde genom att vara duktig”, ”Min självkänsla är alltför mycket beroende av 
vad jag åstadkommer i mina dagliga sysslor”. Självbemästring mättes med en skala av 
Sherer, et al. (1982). Exempel på påståenden: ”När jag gör upp planer är jag säker på att 
jag kan få dem att fungera”, ”Jag har svårt att komma igång med saker när jag borde”, ” 
Om jag misslyckas med ett arbete första gången, håller jag på tills jag lyckas”. 
Neuroticism mättes med en skala utvecklad av Gustavsson, Jönsson, Linder och Weinryb 
(2003). Exempel på påståenden: ”Ibland känner jag mig olustig och obehaglig till mods 
utan påtaglig anledning”, ”Jag blir lätt stressad om jag blir uppmanad att skynda på med 
mitt arbete”, ”Jag spänner mig ofta så hårt att jag blir trött”. Samvetsgrannhet mättes 
också med en skala utvecklad av Gustavsson et al., (2003). Exempel på påståenden: ”Det 
händer ofta att jag lite förhastat ger mig in i saker”, ”Jag brukar tala först och tänka 
sedan”, ”Jag anses vara impulsiv”. 
 
Målstyrning mättes med en översatt version av Locke och Lathams (1984, refererat i 
Häsänen, 2010) frågeformulär om målstyrning. 
 
Arbetsprestation mättes genom att cheferna fick uppskatta de anställdas uppnående av 
mål under året. Målen inkluderade både arbetsrelaterade beteenden och arbetsuppgifter. 
Sedan gjordes en utvärdering efter halva tiden då de anställda fick feedback på hur deras 
prestation varit i relation till målen. I slutet av året värderades de anställdas prestation 
återigen. 6 olika punkter användes för att värdera prestation: 1=uppfyllde inte 
förväntningarna; 2=uppfylldes för det mesta; 3=uppfylldes ständigt; 4=överträffades 
genomgående; 5=extraordinärt och erkändes/värdesattes genom hela företaget; 
6=exceptionell och värdesattes genom hela företaget. Det var ovanligt för anställda att få 
en 5:a eller 6:a. När det gäller varians är det alltså möjligt att ha en räckvidd från 1 till 6 
men i detta specifika fall är det 1 till 5.  
 
Hälsa (spänningar som kan härledas till arbetet) mättes med House och Rizzos (1972) 
skala med 7 items, som avsåg att mäta påfrestningar som kan tillskrivas arbetet och som 
även använts i ett svenskt sammanhang (t.ex. Näswall, Sverke & Hellgren, 2005) 
Exempel på påståenden var: ”Jag arbetar under stor spänning/press”, ”Arbetet har 
resulterat i att jag känt mig nervös och rastlös”.    
 
Målengagemang mättes med en skala med 7 items som ämnade mäta accepterandet av 
nedläggningen och tidsschemat i samband med detta. Exempel på påståenden var: ”Jag 
tycker att det är svårt att ta nedläggningsdatumet på allvar”, ”Jag tycker att 
nedläggningsdatumet (slutet på 2007, början på 2008) är orealistisk”, ”Jag är fast bestämd 
att göra mitt bästa för att anläggningen ska nå sitt mål”. Detta är en modifierad version av 
Hollenbeck, Williams & Klein (1989) och har använts i ett svenskt sammanhang (Sverke 
and Hellgren, 2001; Sverke, Hellgren, Näswall, Göransson & Öhrming, 2008).      
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Databearbetning 
Korrelationsanalyser genomfördes för att ta reda på om det fanns några samband mellan 
några av de aktuella variablerna. Hierarkiska regressionsanalyser användes därefter för att 
studera relationen mellan de olika variablerna. Tre olika modeller testades för att se 
vilken av modellerna som förklarade mest av variansen i de tre beroende variablerna: 
arbetsprestation, målengagemang och spänningar i arbetet. Modell 1 inkluderade 
kontrollvariablerna: Kön, ålder och anställningsår. Modell 2 bestod av målstyrning. 
Modell 3 bestod av de fem personlighetsvariablerna: Prestationsbaserad självkänsla, 
självbemästring, kontroll-lokus i arbetet, självbemästring och neuroticism. Cronbachs 
Alfa genomfördes också för att få fram reliabilitetsmåtten hos variablerna.  
 
 

Resultat 
 

Korrelationsanalyser 
Korrelationsanalyser användes för att testa korrelationer mellan personlighet och 
arbetsprestation, hälsa och målengagemang för att se om det överhuvudtaget fanns någon 
koppling. I tabell 1 nedan presenteras korrelationerna samt medelvärde, 
standardavvikelse och reliabilitet för samtliga variabler. Sammanlagt bestod stickprovet 
av 134 personer.  
 
Arbetsprestation: Ingen signifikant korrelation erhölls mellan arbetsprestation och de tre 
variablerna prestationsbaserad självkänsla, självbemästring och samvetsgrannhet 
(p>0.05) En signifikant positiv korrelation (r = .29) erhölls dock mellan arbetsprestation 
och kontroll-lokus i arbetet och en signifikant negativ korrelation (r = -.17) erhölls mellan 
arbetsprestation och neuroticism.  
 
Målengagemang: Ingen signifikant korrelation erhölls mellan målengagemang och de två 
variablerna prestationsbaserad självkänsla och samvetsgrannhet (p>0.05). Dock erhölls 
signifikanta positiva korrelationer mellan målengagemang och variablerna 
självbemästring (r = .24) och kontroll-lokus i arbetet (r = .44). En signifikant negativ 
korrelation erhölls mellan målengagemang och neuroticism (r = -.34).  
 
Spänningar i arbetet: Ingen signifikant korrelation erhölls mellan spänningar i arbetet och 
samvetsgrannhet (p>0.05). Signifikanta positiva korrelationer erhölls dock mellan 
spänningar i arbetet och variablerna prestationsbaserad självkänsla (r = .50) och 
neuroticism (r = .57). Signifikanta negativa korrelationer erhölls mellan spänningar i 
arbetet och variablerna självbemästring (r = -.36) och kontroll-lokus i arbetet (r = -.23). 
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Tabell 1. Korrelationstabell med medelvärde, standardavvikelse och Cronbach alfa. 
Variabler Items 1 2 3 4 5 6 7 8 

1 Prestationsbaserad 
självkänsla 4 1        

2 Självbemästring 17 -.39*** 1       

3 Kontroll-lokus i arbetet 16 -.18* .36*** 1      

4 Samvetsgrannhet 4 .25** -.28** -.09 1     

5 Neuroticism 4 .52*** -.51*** -.37*** .51*** 1    

6 Arbetsprestation  -.02 .14 .29** .04 -.17* 1   

7 Målengagemang 7 -.13 .24** .44*** -.10 -.34*** .17* 1  

8 Spänningar i arbetet 7 .50*** -.36*** -.23** .12 .57*** -.10 -.20* 1 

 M  2.77 3.96 3.52 2.16 2.50 3.58 3.71 2.42 
 SD  .90 .56 .48 .85 .78 .65 .75 .98 
 Reliabilitet        .70 .87 

n=134, *p<0,05 **p<0,01 ***p<0,001 
  

Regressionsanalys 
Korrelationsanalysen visade att det finns samband mellan flera av variablerna. 
Hierarkiska regressionsanalyser gjordes då för att se hur relationen mellan variablerna såg 
ut. I tabell 2 nedan presenteras resultaten av regressionsanalyserna. 
 
Arbetsprestation. När endast bakgrundsvariabler och målstyrningsvariabeln analyserades 
visade det sig att anställningsår har en positiv relation till arbetsprestation (β = 0.18) 
vilket innebär att arbetsprestation ökar ju längre man varit anställd. Målstyrning visade 
sig här också ha en positiv relation till arbetsprestation (β = 0.22). Tillsammans med 
bakgrundsvariablerna förklarade målstyrning 6 procent av variansen i arbetsprestation (F 
(4,129) = 2.94, p<.05). När personlighetsvariablerna inkluderades i analysen relaterades 
ålder negativt till arbetsprestation (β = -0.20), där de yngre presterar bättre, och 
anställningsår relaterades fortfarande positivt till arbetsprestation (β = 0.19). Tillsammans 
förklarade bakgrundsvariablerna, målstyrningsvariabeln och personlighetsvariablerna 10 
procent av variansen i arbetsprestation (F (9,124) = 2.69, p<.05). 
 
Målengagemang. Vid analys av bakgrundsvariablerna och målstyrningsvariabeln 
relaterades kön negativt till målengagemang (β = -0.23), vilket innebär att kvinnor har 
större målengagemang än män. Målstyrning relaterades positivt till målengagemang (β = 
0.33). Tillsammans förklarade bakgrundsvariablerna och målstyrningsvariabeln 13 
procent av variansen i målengagemang (F (4,133) = 6,20, p<.001). När även 
personlighetsvariablerna inkluderades i analysen relaterades kön fortfarande negativt till 
målengagemang (β = -0.29) och målstyrning fortfarande positivt till målengagemang (β = 
0.17). Kontroll-lokus i arbetet relaterades positivt till målengagemang (β = 0.30), där en 
intern kontroll-lokus alltså ger högre målengagemang, och neuroticism relaterades 
negativt till målengagemang (β = -0.24). Låg neuroticism ger högt målengagemang. 
Bakgrundsvariablerna, målstyrningsvariabeln och personlighetsvariablerna förklarade 
tillsammans 29 procent av variansen i målengagemang (F (9,128) = 7.34, p<.001). 
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Spänningar i arbetet. Vid analys av endast bakgrundsvariablerna relaterades kön negativt 
till spänningar i arbetet (β = -0.16), vilket betyder att kvinnor upplever mer spänningar i 
arbetet än män. Likaså relaterades ålder negativt till spänningar i arbetet (β = -0.24) vilket 
innebär att yngre upplever högre spänningar i arbetet. Anställningsår relaterades positivt 
till spänningar i arbetet (β = 0.20) vilket betyder att ju fler anställningsår desto högre 
spänningar i arbetet. Bakgrundsvariablerna förklarade 6 procent av variansen i spänningar 
i arbetet (F (3,134) = 4.11, p<.01). Vid analys av bakgrundsvariablerna, 
målstyrningsvariabeln och personlighetsvariablerna relaterades anställningsår fortfarande 
positivt till spänningar i arbetet (β = 0.14) och målstyrning relaterades negativt till 
spänningar i arbetet (β = -0.20). Prestationsbaserad självkänsla relaterades positivt till 
spänningar i arbetet (β = 0.32) medan samvetsgrannhet relaterades negativt till 
spänningar i arbetet (β = -0.27). Neuroticism relaterades positivt till spänningar i arbetet 
(β = 0.52). Tillsammans förklarade bakgrundsvariablerna, målstyrningsvariabeln och 
personlighetsvariablerna 49 procent av variansen i spänningar i arbetet (F (9,128) = 13.58, 
p<.001). 
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Diskussion 
 

Syftet med denna studie var att undersöka om det finns ett samband mellan personlighet å 
ena sidan och anställdas arbetsprestation, målengagemang och hälsa å den andra sidan i 
ett nedläggningssammanhang. Målstyrnings samband med arbetsprestation, 
målengagemang och spänningar i arbetet studerades också. Syftet var också att ta reda på 
vad som passar bäst för att förklara arbetsprestation, målengagemang och spänningar i 
arbetet: personlighet eller målengagemang? En kontroll gjordes även för 
bakgrundsvariablerna kön, ålder och anställningsår.  
 
När det gäller arbetsprestation erhölls i korrelationsanalyserna endast signifikanta resultat 
kring kontroll-lokus och neuroticism. Den positiva korrelationen mellan arbetsprestation 
och kontroll-lokus innebär att en intern kontroll-lokus hör ihop med hög arbetsprestation, 
vilket stämmer överens med tidigare forskning på området (Judge & Bono, 2001). Den 
negativa korrelationen mellan arbetsprestation och neuroticism var relativt låg men pekar 
ändå mot att hög grad av neuroticism ger låg arbetsprestation. Detta bekräftar tidigare 
forskning som visar på att emotionell stabilitet ger hög arbetsprestation och neuroticism 
ger låg arbetsprestation (Barrick et al., 2001; Judge & Bono, 2001). Neuroticism och 
kontroll-lokus ser alltså ut att ha ett samband med arbetsprestation hos de anställda även i 
ett nedläggningssammanhang. Kontroll-lokus korrelerar starkast med arbetsprestation och 
tyder på att individer som upplever att de har kontroll över händelser på arbetet presterar 
bättre. Intressant vore att ur ett HR-perspektiv titta på möjligheten att skapa situationer 
med tydlighet i nedläggingssammanhang för att öka den upplevda kontrollen och därmed 
arbetsprestationen.   
 
Målengagemang korrelerade positivt med självbemästring och kontroll-lokus. Ju högre 
självbemästring desto högre målengagemang vilket stämmer överens med tidigare 
forskning (Wofford et al., 1992) och en intern kontroll-lokus ger högre målengagemang. 
Detta stämmer också överens med tidigare forskning på området som visar på att de som 
har en extern kontroll-lokus kan uppfatta uppnåendet av svåra mål som bortom deras 
kontroll. De som har en intern kontroll-lokus däremot uppfattar antagligen att de har 
kontroll av uppnåendet av målet och endast anser att det kräver extra ansträngning 
(Hollenbeck et al. 1989). Den negativa korrelationen mellan målengagemang och 
neuroticism visar på att låg neuroticism ger högt målengagemang. Erdheim et al. (2006) 
fann att hög grad av neuroticism innebar högt fortsättande engagemang. Fortsättande 
engagemang är inte detsamma som målengagemang men de handlar båda om ett 
engagemang mot organisationen. Eftersom den aktuella studiens resultat skiljer sig helt 
från de resultat som Erdheim et al. fick, kan en tanke vara att det beror på att 
målengagemang och fortsättande engagemang definieras olika. I denna uppsats definieras 
målengagemang som engagemang mot de mål som sätts upp i organisationen medan 
fortsättande engagemang handlar om den anställdes uppfattning av de kostnader som 
associeras med att lämna organisationen, såsom bortkastad tid och ansträngning då den 
anställde förvärvar färdigheter som inte är användbara inom andra arbeten (Myer & 
Allen, 1991, refererat i Erdheim et al., 2006). De skiljer sig alltså åt på den punkten att 
målengagemang handlar specifikt om ett engagemang mot de mål som sätts upp i 
organisationen medan fortsättande engagemang har att göra med engagemanget i stort 
mot hela organisationen. Det sistnämnda kretsar därav inte endast kring organisationens 
mål. 
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Spänningar i arbetet korrelerade positivt med prestationsbaserad självkänsla och 
neuroticism vilket innebär att ju högre prestationsbaserad självkänsla och ju mer 
neuroticism desto mer spänningar i arbetet. Detta stämmer överens med tidigare 
forskning som visar på att neuroticism/emotionell stabilitet relaterar starkt till generell 
hälsa (Johnson et al., 2009) och utbrändhet (Langelaan et al., 2006). Prestationsbaserad 
självkänsla har också visat sig vara associerat till kognitiva stressymptom (Albertsen et 
al., 2010). Författarna menar att de individer vars självkänsla beror på prestation och har 
ett stort behov av att prestera riskerar överbelastning och därmed en ökning av kognitiva 
stressymptom. Negativa korrelationer erhölls mellan spänningar i arbetet och kontroll-
lokus och självbemästring. Kontroll-lokus handlar om en persons uppfattning av dennes 
kontroll över händelserna i hans eller hennes liv, huruvida människor tenderar att placera 
det ansvaret internt, hos sig själva, eller externt, i tur, ödet eller slumpen (Larsen & Buss, 
2008). Självbemästring definieras som en uppfattning av hur väl individen kan utföra de 
specifika handlingar som krävs för att hantera eventuella framtida situationer (Bandura, 
1982). En intern kontroll-lokus verkar alltså höra ihop med bra hälsa, närmare bestämt 
låg spänning och överansträngning som kan härledas till arbetet, och en extern kontroll-
lokus med sämre hälsa. Dessa resultat stämmer överens med tidigare undersökningar som 
visar att kontroll-lokus i arbetet har ett samband med hälsa såsom stress (Botha & 
Pienaar, 2006), symptom på ohälsa (Muhonen & Torkelsson, 2004) och generellt 
välmående (Spector et al., 2002). Enligt Johnson et al. (2009) verkar en intern kontroll-
lokus i arbetet relatera till bättre hälsa. Hög självbemästring verkar också höra ihop med 
bra hälsa. Lazarus och Folkman (1984, refererat i O’Leary, 1992) menar att höga 
upplevelser av självbemästring gör att individen inte reagerar lika starkt fysiskt på 
stressorer.  
 
Regressionsanalysen visar vad som till största del, personlighet eller målstyrning, 
förklarar arbetsprestation, målengagemang och spänningar i arbetet.   
 
Det verkar finnas ett samband mellan anställningsår och arbetsprestation samt mellan 
ålder och arbetsprestation. De yngre ser ut att prestera bättre och ju längre en individ varit 
anställd på företaget desto högre är arbetsprestationen. Ett samband ser också ut att finnas 
mellan ålder och spänningar i arbetet samt mellan anställningsår och spänningar i arbetet. 
Enligt dessa resultat minskar spänningar i arbetet med åldern och ökar med antalet 
anställningsår. Det ser även ut att finnas ett samband mellan kön och målengagemang 
respektive spänningar i arbetet där kvinnor enligt dessa resultat upplever mer spänningar i 
arbetet samt har ett större målengagemang än män.  
 
Intressant är att resultaten från korrelationsanalyserna och regressionsanalysen inte 
stämmer helt överens. Korrelationsanalyserna visar bland annat på en positiv korrelation 
mellan arbetsprestation och kontroll-lokus och en negativ korrelation mellan 
arbetsprestation och neuroticism. Här ger regressionsanalysen inga signifikanta resultat 
kring dessa variabler. En möjlig förklaring till detta är att när också målstyrning och 
bakgrundsvariabler analyseras i regressionsanalysen får vi ytterligare variabler som 
påverkar vilket kan medföra andra resultat. Korrelationsanalyserna har endast gjorts kring 
personlighet och de tre oberoende variablerna medan regressionsanalysen gjorts kring 
personlighet, målstyrning och bakgrundsvariabler samt de tre oberoende variablerna. 
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Vid en analys av resultaten från både korrelationsanalyserna och regressionsanalysen 
framgår ändå vissa intressanta resultat där båda analyserna pekar åt samma håll. 
Målengagemang kan förklaras till viss del av både målstyrning och personlighet. Här ser 
vi att det specifikt är kontroll-lokus som påverkar positivt och neuroticism som påverkar 
negativt. Detta visar både korrelationsanalyserna och regressionsanalysen. Som 
diskuterats tidigare visar tidigare forskning att de som har en extern kontroll-lokus kan 
uppfatta uppnåendet av svåra mål som bortom deras kontroll, medan de som har en intern 
kontroll-lokus antagligen uppfattar att de har kontroll av uppnåendet av målet och endast 
kräver extra ansträngning (Hollenbeck et al., 1989). Resultaten i denna studie skiljer sig 
från tidigare forskning när det gäller kopplingen mellan neuroticism och målengagemang. 
Enligt Erdheim et al. (2006) relateras neuroticism positivt till komponenten fortsättande 
engagemang som handlar om den anställdes uppfattning av de kostnader som associeras 
med att lämna organisationen. Som tidigare sagts kan detta bero på att målengagemang 
och fortsättande engagemang definieras olika. En intressant tanke kring den positiva 
kopplingen mellan fortsättande engagemang och neuroticism är att det skulle kunna ha att 
göra med att individer med hög grad av neuroticism är mer nervösa och är måna om att 
göra bra ifrån sig. Detta behöver dock undersökas vidare.  
 
När det gäller arbetsprestation ger regressionsanalysen inga signifikanta resultat (p>0.05) 
kring kopplingen mellan personlighet och hälsa, arbetsprestation och målengagemang. 
Målstyrning verkar dock enligt dessa resultat påverka arbetsprestation och tidigare 
forskning har genomgående visat att höga, svåra, utmanande och specifika mål ökar 
arbetsprestation mer än lätta och vaga mål (Latham & Locke, 1979). Målstyrning ser 
alltså ut att starkare kunna predicera arbetsprestation än personlighet i detta 
nedläggningssammanhang.   
 
De starkaste resultaten återfinns kring spänningar i arbetet. I regressionsanalysen 
förklarar personlighetsvariablerna spänningar i arbetet i mycket högre grad än 
målstyrningsvariabeln. Både korrelationsanalyserna och regressionsanalysen visar på att 
det finns ett starkt positivt samband mellan spänningar i arbetet och prestationsbaserad 
självkänsla och neuroticism. Dessa resultat stöds av tidigare forskning (Johnson et al., 
2009) som fann att emotionell stabilitet gav bättre hälsa. Neuroticism har också visat sig 
vara starkt relaterat till utbrändhet (Langelaan et al., 2006). Tidigare forskning har också 
visat att prestationsbaserad självkänsla är associerat med kognitiva stressymptom 
(Albertsen et al., 2010) som stödjer resultaten i denna studie.  
 
Vilket har då störst betydelse för arbetsprestation, målengagemang och spänningar i 
arbetet: personlighet eller målstyrning? Resultaten pekar mot att målstyrning har störst 
betydelse när det gäller arbetsprestation. Målengagemang ser ut att kunna förklaras till 
stor del både av målstyrning och personlighet och spänningar i arbetet verkar kunna 
förklaras till största del av personlighet. Det är således av vikt att se till såväl målstyrning 
som personlighet i ett nedläggningssammanhang.  
 
Då de starkaste resultaten återfinns kring personlighet och spänningar i arbetet, vore det 
ur ett HR-perspektiv intressant att diskutera hur man kan agera för att minska spänningar 
i arbetet i organisationer överlag, men framförallt i detta fall i företag som genomgår en 
nedläggningsperiod. Målstyrning är säkerligen viktigt i nedläggningssammanhang, men 
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en intressant fråga att ställa här är om de anställdas personlighet möjligen redan satt 
riktlinjer för hur de anställda kommer att klara av en nedläggning. 
 
Det absolut starkaste resultatet som denna studie visar är att neuroticism påverkar 
spänningar i arbetet. Korrelationsanalysen gav (r = .57) och regressionsanalysen (β = .52) 
vilket visar att neuroticism är en stark prediktor av spänningar i arbetet i ett 
nedläggningssammanhang. Intressant att fundera över är hur HR-funktionen i 
organisationen kan gå in och stötta de anställda. Det kan tänkas att det i en 
nedläggningssituation krävs mer av ett individfokus, där man ser till de anställdas 
personlighet. Det är viktigt att det finns en medvetenhet om och en förståelse för att 
personlighet faktiskt kan ha en stor påverkan på hur en nedläggningsperiod klaras av. Det 
kanske inte enbart räcker med en stark målstyrning uppifrån som ska gälla för alla 
anställda. Kan det vara behjälpligt att dela in de anställda i mindre grupper och anpassa 
målen efter dessa? 
 
En möjlig slutsats som kan dras är alltså att även om det aktuella företaget under 
nedläggningsperioden arbetar hårt med målstyrning, är det viktigt att bejaka individen 
och dess personlighet.  De anställda har olika personligheter vilket kan påverka t ex 
huruvida de kommer att uppleva spänningar i arbetet eller inte. Även om målstyrning har 
visat sig ha en inverkan på arbetsprestation, målengagemang och spänningar i arbetet 
kanske inte detta alltid räcker för att se till att dessa tre variabler påverkas åt rätt håll. De 
anställdas personlighet påverkar också. Om en person har hög grad av neuroticism är 
risken större att han eller hon upplever spänningar i arbetet under företagets 
nedläggningsperiod än om personen inte har det. Detta verkar gälla trots att det finns en 
stark målstyrning inom företaget under den aktuella perioden. Frågan är vad som skulle 
kunna göras för att underlätta för dessa individer. Kan tydlighet kring de mål som är satta 
och tydligt kommunicerande av dessa mål, underlätta? HR-funktionen, som ofta fungerar 
som en länk mellan ledningen och de anställda, skulle kunna dra nytta av studiens resultat 
genom att tillförskaffa sig kunskap kring personlighet och målstyrning i ett 
nedläggningssammanhang. Genom att vara medveten om vilken effekt personlighet och 
målstyrning kan ha på arbetsprestation, hälsa och målengagemang kan det skapas 
intressanta och givande diskussioner kring hur nedläggningsperioden kan bli så smärtfri 
och produktiv som möjligt. Kan mål implementeras och anpassas till mindre grupper? 
Spelar tydlighet i målstyrning en viktig roll? Kan ett individfokus implementeras där 
hänsyn tas till att alla anställda inte påverkas på samma sätt av en nedläggning och där 
ledningens mål inte tas emot på samma sätt av alla, utan kan påverkas av individens 
personlighet?  
 
Av vikt för företagets ledning och hr-funktion är att inte vara naiv och tro att en stark 
målstyrning påverkar samtliga anställda på samma sätt. Det är viktigt att se individen och 
dennes enskilda egenskaper som också kan påverka.  
 
Studiens begränsningar 
En begränsning i studien är det bakomliggande variabel problemet. Det kan finnas 
ytterligare variabler som påverkar de studerade variablerna. Personlighetsdragen som 
studeras kan vara korrelerade med andra saker som till exempel andra personlighetsdrag. 
Det går alltså inte att säga om det är till exempel just neuroticism som påverkar 
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arbetsprestation negativt eller om det finns någon annan variabel som påverkar 
arbetsprestation och som är den egentliga orsaken.  
 
Undersökningen har endast gjorts på ett företag. Om flera olika typer av företag i 
nedläggningssituation hade undersökts hade fler slutsatser kunnat dras. Den externa 
validiteten påverkas här eftersom vi endast kan generalisera dessa resultat till liknande 
företag i nedläggningssammanhang som det som undersöktes här. Vi kan alltså inte 
generalisera resultaten till en helt annan typ av företag, men generaliseringar kan med 
tillförsikt göras till andra arbetsplatsmiljöer som liknar den som i detta fall undersökts.  
 
Svarsfrekvensen ska helst också vara högre än i detta fall (62 procent vid första 
datainsamlingstillfället). Vid en jämförelse av befolkningsstatistiken av de som deltog 
och de som inte gjorde det fann man dock ingen skillnad mellan grupperna, vilket 
minskar risken för bias (Häsänen, 2010). Efter listwise deletion minimerades stickprovet 
till 134-138 undersökningsdeltagare. Det är inte sannolikt att organisatoriska frågor, av de 
slag som användes i denna studie, upplevs som känsliga utan det troliga är att deltagare 
har missat att fylla i av olika anledningar. Utan en bortfallsanalys går det dock inte att 
utesluta något.  
 
Studien bygger på självskattning där deltagarna själva skattar t.ex. vilken personlighet de 
upplever att de har och hur de upplever att målstyrningen i företaget fungerar. För att få 
ett ännu mer pålitligt resultat kan det vara bra att använda flera olika tillvägagångssätt för 
att mäta de aktuella variablerna.  
 
Till studiens fördel är att reliabiliteten är god vilket stödjer att de data som framkommit är 
tillförlitlig. 
 
Förslag till vidare forskning 
Ytterligare forskning krävs kring området då forskning är mycket bristfällig kring dessa 
variabler just i nedläggningssammanhang. Replikering av denna undersökning krävs för 
att ordentliga slutsatser ska kunna dras. Undersökningar får gärna göras på flera olika 
typer av företag i olika områden och olika delar av Sverige för att generaliseringen ska 
kunna breddas.  

Intressant vore att studera företag som genomgår en nedläggningsperiod och då samla in 
data på annat sätt, tex genom kvalitativa intervjuer. Detta kan fungera som ett bra 
komplement till den kvantitativa datan.  

I den aktuella studien begränsades personlighet till ett antal karaktärsdrag. I en större 
studie skulle personlighet kunna breddas till att innefatta fler karaktärsdrag för att få en 
mer täckande bild. 

Det krävs alltså flera studier inom detta område och replikeringar av denna specifika 
studie. Det krävs också att området breddas och att olika typer av företag i skilda 
områden undersöks. Både kvantitativa och kvalitativa studier behöver göras och allt detta 
för att starkare slutsatser ska kunna kan dras. 
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