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Sammanfattning 
Arbetstillfredsställelse är ett viktigt begrepp då människor tillbringar stor del av sitt liv på 
arbetsplatsen. Det är ett svårdefinierat och komplext begrepp, men kan ses som en individs 
syn på och värdering av sitt arbete och sin arbetsplats. Locke (1976) ser det som tillstånd och 
upplevelser och Kaufmann och Kaufmann (2005) som ett samspel mellan bland annat den 
anställdes tankar, förväntningar och själva arbetet. Det finns aspekter som kan kopplas till hur 
tillfreds en medarbetare är med sitt arbete och sin arbetsplats. I följande studie belyses 
förhållandet mellan Work Locus of Control och arbetstillfredsställelse samt anställningslängd 
och arbetstillfredsställelse. Work Locus of Control innebär att individer med intern WLoC 
anser sig kontrollera händelser och situationer i arbetslivet. De med extern WLoC lägger 
ansvaret för händelser i yttre omständigheter (Spector, 1982). I undersökningen framkom att 
WLoC tillsammans med anställningslängd signifikant predicerar graden av 
arbetstillfredsställelse (R2= ,430 , p< ,0005). När variablerna undersöktes separat predicerade 
Work Locus of Control signifikant graden av arbetstillfredsställelse (R2= ,418 , p< ,0005), 
men anställningslängd gjorde det inte (p= ,282). Förklaringar till resultaten diskuterades. 
 
Nyckelord: arbetstillfredsställelse, Work Locus of Control, anställningslängd 
 
 
Abstract 
Job satisfaction is an important concept nowadays considering people spend so much time at 
work. It is hard to define and it is very complex but can be seen as individuals view on values 
at work. Locke (1976) describes it as conditions and experiences while Kaufmann and 
Kaufmann (2005) describe it as an interaction between feelings and expectations among the 
employees. There are aspects that can link to how pleased an employee is with his work and 
workplace. In the following study, the relation is elucidated between Work Locus of Control 
and job satisfaction and between length of service and job satisfaction. Work Locus of 
Control means that individuals with internal WLoC consider themselves as individuals who 
need to control events and different situations that happen at their jobs. The ones with external 
WLoC put the responsibilities for different situations in extraneous circumstances (Spector, 
1982). In the survey it was revealed that WLoC along with length of service significantly 
predicts the degree of job satisfaction (R2= ,430 , p< ,0005). The variables were examined 
separately and showed that WLoC significantly predict the degree of job satisfaction (R2= 
,418 , p< ,0005), although length of service did not (p= ,282). Explanations to the results were 
discussed. 
 
Keywords: Job satisfaction, Work Locus of Control, length of service 
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Inledning 

I västvärlden tillbringar människan mycket av sin tid på arbetet under sin arbetsföra ålder. 

Därför är det av vikt att individen får chans att trivas och stimuleras på sin arbetsplats 

(Moriarty, 2007). Om och hur individen känner sig tillfreds med sitt arbete är kopplat till olika 

aspekter. En variabel som kan testas och kan relateras till arbetstillfredsställelse är begreppet 

Work Locus of Control som innebär i vilken utsträckning individen tror att händelser och 

situationer i arbetslivet kontrolleras av en själv eller av omständigheter runtomkring individen 

(Spector, 1982). En annan variabel som kan kopplas till arbetstillfredsställelse är hur länge en 

individ varit anställd inom en organisation. Följande studie vill undersöka om Work Locus of 

Control och anställningslängd predicerar arbetstillfredsställelse. Det är viktigt att behandla 

begreppet arbetstillfredsställelse eftersom det har visat sig finnas samband till både fysisk och 

psykiskt välmående hos de anställda (Oshagbemi, 1999). Cass, Cooper & Faragher (2005) 

genomförde en meta-analys som gav resultatet att ju högre grad av arbetstillfredsställelse 

desto bättre hälsa både fysiskt och psykiskt. Undersökningen gav också resultatet att 

arbetstillfredsställelse samspelar med andra hälsorelaterade tillstånd som till exempel 

depression och ångest (Cass et al, 2005). 

 

Begreppet arbetstillfredsställelse  

Begreppet arbetstillfredsställelse har haft stor betydelse när det gäller organisationspsykologi 

sedan flera årtionden (Kaufmann & Kaufmann, 2005, s 269-274). Arbetstillfredsställelse är ett 

brett och komplext begrepp som kan vara problematiskt att avgränsa. Det finns skilda åsikter 

om vad som ingår i begreppet (Kaufmann & Kaufmann, 2005, s 269-274; Smith, Tillman & 

Tillman, 2010). Locke (1976) definierar begreppet i termer av tillstånd och upplevelser: 

”arbetstillfredsställelse som ett positivt och lustfyllt tillstånd som kommer genom 

upplevelserna man får från sitt arbete” (Dunnette, 1976, s. 1297-1349). Kaufmann och 

Kaufmann (2005) beskriver begreppet i termer av samspel: ”samspelet mellan den anställdes 

önskan, känslor, tankar och förväntningar och det som själva arbetet i fråga faktiskt kräver, 

betyder och erbjuder” (Kaufmann & Kaufmann, 2005, s 269-274).  

 

Arbetstillfredsställelsens beståndsdelar är alltså inte givna utan måste definieras vid varje 

studie. Då utgångspunkten kan vara att det är till vilken grad en individ är nöjd med sitt arbete 
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så kan aspekter som lön, arbetskamrater, överordnade och arbetsförhållanden spela in i. 

(Andersson, Laring, Neely, Nygren, Rosén & Åteg, 2007). Det kan ses som en generell och 

övergripande tillfredsställelse i arbetet och som i sin tur kan delas in i en inre och yttre 

arbetstillfredsställelse. Den inre kan beskrivas som individens känslor inför exempelvis 

avancemangsmöjligheter, kreativitet och arbetskamrater. Yttre arbetstillfredsställelsen är 

mindre kopplad till individens känslomässiga upplevelse av arbetet och är istället kopplad till 

faktiska omständligheter som exempelvis variation i arbetet, säkerhet och ansvar (Dawis, 

England, Lofquist & Weiss, 1967). Begreppet arbetstillfredsställelse är alltså brett och dess 

komplexitet kan kopplas till att det kan utgöra grund för så vitt skilda syften som att lokalisera 

och förbättra arbetsprestation, produktivitet i en organisation eller anställdas hälsa (Bono, 

Judge, Patton, Thoresen, 2001; Kalleberg, 1977). 

 

En kort historik 

Intresset för arbetstillfredsställelse började långsamt växa fram genom bland annat ett stort 

forskningsprojekt som bland annat utmynnade i resultat som senare kom att kallas 

Hawthorne-effekten. Projektet visade exempelvis att genom att förlänga arbetsdagen så ökade 

produktionen i företaget. Alltså visade det sig att även om det genomfördes drastiska 

förändringar i arbetsmiljön så ökade produktiviteten. Denna förbättring berodde på att 

medarbetarnas arbetsinsatser hade uppmärksammats av arbetsledningen vilket i sin tur hade 

lett till förbättrade attityderna hos de anställda. Studien visade att vikten av uppmärksamhet 

av de anställda var en nyckel till framgång och om arbetaren får uppmärksamhet så kan det 

ske förändringar. Hawthorne-studierna gav oväntade resultat och utgjorde grunden för övrig 

forskning som gjorde att begreppet arbetstillfredsställelse utvecklades (Conte & Landy, 2004, 

s 380-382). 

 

Modeller för studier av motivation 

Under många år har modeller tagits fram för att se hur motivationen kan öka på arbetsplatsen. 

Som exempel kan nämnas Maslows behovstrappa som beskriver i form av en trappa hur 

individers behov kan uppfyllas i olika steg. En individ behöver ha ett behov tillfredsställt 

innan nästa behov kan uppfyllas. Individen motiveras att tillfredsställa ett behov och sedan gå 

vidare till nästa steg (Maslow, 1954, s 15-31). Ett annat exempel på modeller över motivation 

är Hackman och Oldhams teorier om hur man kan motivera individer på arbetsplatsen. 
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Genom att använda tillvägagångssätt som anrikar arbetet, det vill säga kan ge möjlighet till en 

högre grad av tillfredsställelse, kan också motivation i arbetslivet öka och därmed ge bättre 

resultat (Conte & Landy, 2004, s, 372-373). 

 

Herzbergs (1959) utvecklade begreppet arbetstillfredsställelse och motivation ännu mer i en 

tvåfaktorsteori. Teorin bygger på motivationsfaktorer och hygienfaktorer (Herzberg 1959). 

Han ville visa att anställda som trivs på sitt jobb även kommer att vara drivande och 

produktiva. Med utgångspunkt i denna modell har man visat det är viktigt med lön men lön i 

sig skapar inte arbetstillfredsställelse. Däremot kan många faktorer som exempel ansvar och 

personlig utveckling ge ökad grad av arbetstillfredsställelse (Kaufmann & Kaufmann 2005,  

s 269-274).  

 

Cavender, McGee och Petty (1984) upptäckte i sin meta-analys av 20 studier samband mellan 

generell arbetstillfredsställelse och den enskildes arbetsprestationer. Resultatet visade positiva 

korrelationer mellan dessa variabler. Liknande resultat fick även Martin och McFarlane Shore 

(1989) fram i sin undersökning som även den mätte graden av arbetstillfredsställelse i 

förhållande till den arbetsprestation individen utför. Attityderna kring en individs arbete kan 

alltså kopplas till vilka arbetsuppgifter en anställd utför (Martin & McFarlane Shore, 1989). 

Vidare kan det argumentet stärkas av resultatet i en studie där man jämförde två olika 

grupper; personer som helt jobbar med klientmöten med personer som jobbar dels med 

klientmöten men också andra arbetsuppgifter. De som arbetade helt med klienter upplevde en 

lägre grad av arbetstillfredsställelse än den gruppen som delvis även hade andra 

arbetsuppgifter (Jönsson 2005).   

 

Könsaspekter 

Det finns motstridiga resultat gällande förhållande mellan kön och arbetstillfredsställelse. Det 

finns studier som visar att kvinnor generellt har högre grad av arbetstillfredsställelse än män 

(Clark, 1997; Sloane & Williams, 1996). Kvinnor har även lägre förväntningar på ett arbete 

än vad män har (Clark, 1997). Det finns även undersökningar som visat att män känner högre 

grad av arbetstillfredsställelse än vad kvinnor gör (Chiu, 1998). Det är rimligt att anta att 

dessa motsatta resultat beror på komplexiteten hos begreppet såväl som fenomenet och 

grundar sig i den definition av arbetstillfredsställelse man använt.  
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Anställningslängd 
Anställningstid har befunnits ha samband med arbetstillfredsställelse. En undersökning som 

genomfördes på hotellarbetare i Thailand visade att graden av arbetstillfredsställelse 

signifikant korrelerar med tiden man arbetat inom organisationen (Chinmeteepituck, 

Crossman & Sarker, 2003). En undersökning av Oshagbemi (2000) visade att de som varit 

anställda på sitt arbete under en längre tid är mer nöjda än de som arbetat en kortare tid på sitt 

arbete. Det betyder att de som är nöjda på jobbet har tendens att stanna längre (Oshagbemi 

2000). Även Bedeian, Ferris och Kacmar (1992) fann att anställningslängd stabilt predicerar 

arbetstillfredsställelse. Enligt Hunt och Saul (1975) finns det forskning som visar att 

arbetstillfredsställelsen är hög i början av individens anställning, för att sedan sjunka under en 

period på några år. Därefter stiger den igen och förhållandet mellan arbetstillfredsställelse och 

anställningslängd blir U-format. Det kan hänga ihop med att individen till en början har höga 

förväntningar på sitt arbete, men när de inte uppfylls sjunker arbetstillfredsställelsen. Med 

tiden får individen erfarenheter och kunskap om arbetet och justeras sina förväntningar till en 

realistisk nivå och arbetstillfredsställelsen kan öka igen. 

 

Work Locus of Control 

Begreppet Locus of Control handlar om huruvida individen lägger ansvaret för, och 

kontrollen av, livshändelser hos sig själv eller hos andra. En individ med hög grad av intern 

(och låg grad av extern) Locus of Control lägger ansvaret hos den egna individen och anser 

sig själv vara anledning att handlingar får givna utgångar. Detta gäller såväl positiva som 

negativa händelser. Det motsatta gäller för individer med låg grad av intern Locus of Control 

(och då hög grad extern) som alltså tenderar att lägga ansvar hos exempelvis högre makter 

eller viktiga personer i omgivningen. Individer med extern Locus of Control tror på tur eller 

slumpen medan individer med intern Locus of Control tror sig vara ansvariga för vad som 

händer i livet (Spector, 1982).  

 

Rotter utvecklade begreppet Locus of Control efter att upptäckt att vissa individer inte 

reagerar som förväntat på bestraffningar och belöningar. Han utvecklade ett mätinstrument för 

självskattning där individen placeras på en skala mellan intern (I) och extern (E) Locus of 

Control (Rotter, 1966). En individ kan inneha hög grad av extern Locus of Control och har då 
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låg grad intern Locus of Control. (Muhonen, 1999; Muhonen & Torkelsson, 2004; Spector, 

1988). 

 

Det finns motsägelsefulla resultat inom forskningen gällande om Locus of Control är en 

bestående del av personligheten (trait) eller kan ändras med omständigheterna (state). Studier 

talar för att det kan ändras beroende på individers erfarenheter och med omständigheter. Dock 

har det varit problematiskt att finna precis vad som inverkar vid förändring av Locus of 

Control (Anderson, 1977; Andrisani & Nestel, 1976; Davis & Davis, 1972). Skillnader mellan 

individer med extern och intern Locus of Control är bland annat att de med extern Locus of 

Control tenderar att vara mer ängsliga. De verkar även påverkas lättare av intryck från andra 

individer än vad de med intern Locus of Control gör (Spector, 1982). Då de med intern Locus 

of Control tror att de själva har kontrollen tenderar de att ta mer ansvar för exempelvis sin 

egen hälsa (Lefcourt, 1981, s 189-243).  

 

Det har visat sig finnas behov av domänspecifika begrepp och mätinstrument för att utifrån 

Locus of Control kunna förutse individers beteende. Locus of Control för hälsa samt 

arbetsrelaterade aspekter är exempel på sådana domänspecifika indelningar som gjorts 

(Phares, 1976). Spector har utvecklat begreppet Work Locus of Control som innefattar var 

individen placerar kontroll och ansvar i organisationssammanhang och kan förutsäga 

individers beteende i arbetssituationer (Spector, 1982). Resultat framtagna med 

mätinstrumentet Work Locus of Control Scale har visat att det domänspecifika Work Locus of 

Control kan förutsäga individers beteende på arbetsplatsen och i arbetsrelaterade situationer 

mer än den generella Locus of Control Scale (Spector, 1988).  

 

Studier har visat att individer med hög intern Work Locus of Control tror mer på sin egen 

förmåga, är mer ambitiösa samt tror sig kunna påverka sin situation mer än externa individer. 

Individer med intern Locus har även lägre grad av arbetsrelaterad stress (Furnham, Kirkcaldy 

& Shephard, 2002; Spector, 1988 ). Individer med extern Work Locus of Control tenderar att 

har en lägre grad av arbetstillfredsställelse än de med intern (Furnham & Drakeley, 1993, 

Mitchell, Smyser, & Weed, 1975). Individer med intern Work Locus of Control har högre 

grad av arbetstillfredsställelse, vilket kan hänga ihop med att de är angelägna om att inte 

stanna i organisationer de vantrivs i. De har en känsla av att kunna påverka i organisationen 

och även sin egen situation och då gör de något åt sin situation (Spector, 1982). Bono och 
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Judge (2001) fann då de genomförde meta-analys om förhållandet mellan Locus of Control 

och arbetstillfredsställelse att deras uppställda hypotes kunde godtas. De fann att de som har 

höga poäng på Locus of Control, och då innehar extern locus, har lägre grad av 

arbetstillfredsställelse (Bono & Judge, 2001).  

 

Det finns forskning som visar att Work Locus of Control kan ändras hos en individ som får 

möjlighet att utvecklas på exempelvis en chefsposition. Att inneha en chefsposition innebär 

större möjlighet att påverka arbetet och arbetsmiljön än som medarbetare. Om individen 

istället innehar en position utan chans att påverka finns möjlighet att externa drag och 

förväntningar förstärks. Det kan alltså ha effekt på individens inställning till och uppfattning 

av resultat av handlingar och beteende (Furnham & Drakeley, 1993).  

 

Muhonen och Torkelsson (2004) fick i sin studie om Work Locus of Control och kön i 

förhållande till arbetstillfredsställe och stress en effektstorlek på R2=0,3 för kvinnor och 

R2=0,21 för män på förhållandet mellan Work Locus of Control och arbetsillfredsställelse. 

Det innebar att 30 %  samt 21 % av variansen i arbetstillfredsställelsen bestämdes av 

variansen i graden av Work Locus of Control (Heinzen & Nolan, 2008, s 543-545). Liknade 

resultat fick Smith, Tillman och Tillman (2010) i sin studie gällande förhållandet mellan 

Work Locus of Control och arbetstillfredsställelsens där effektstorleken var R2=0,241, alltså 

bestämdes variansen i arbetstillfredsställelsen till 24 %  av variansen i graden av Work Locus 

of Control. 

 

Syfte 

Syftet med föreliggande studie var att undersöka om det fanns samband mellan graden av 

Work Locus of Control och arbetstillfredsställelse samt mellan anställningslängd och 

arbetstillfredsställelse. 

Hypotes 

Ur tidigare forskningsresultat har två hypoteser i studien formats.  

Hypotes 1. Det finns samband mellan Work Locus of Control och arbetsstillfredsställelse. 

Sambandet innebär att Work Locus of Control predicerar graden av arbetstillfredsställelse. 

Hypotes 2. Det finns samband mellan anställningslängd och arbetstillfredsställelse. 

Sambandet innebär att anställningslängd predicerar graden av arbetstillfredsställelse.  
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Metod  

Deltagare 

Studien var en totalundersökning av ett produktionsföretag i södra Sverige med omkring 85 

anställda. Sammanlagt ingick 61 deltagare i studien. Det var en stor variation i 

anställningslängden på företaget. Den som arbetat kortast tid hade varit där mindre än ett år 

och den som varit anställd längst hade varit det i 37 år. Av deltagarna i studien var endast 

11% kvinnor. På grund av den sneda könsfördelningen på företaget var det inte aktuellt att 

undersöka kön i förhållande till arbetstillfredsställelse.  

 
Tabell 1. Fördelning av ålder samt anställningslängd i förhållande till anställningsform. 
      Ålder    anställningslängd 
  n % M SD m SD 
Produktion 38 62 37,7 9,5 8 9 
Administration 23 38 40 11,5 11,5 12 
Totalt i företaget 61 100 39 10,3 9,4 9,3 
 
Antalet individer som deltog i studien baserades på en poweranalys. Statistisk power är ett 

begrepp som innebär vilken möjlighet designen har att avfärda nollhypotesen om den visar sig 

falsk. Den ska vara så hög som möjligt och bör ligga på 0,80 vilket betyder att det är 80 % 

chans att man hittar effekt av prediktorn på kriteriet. Risken med att inte undersöka krav på 

stickprovsstorlek ligger i att undersökningsledaren riskerar att anta att det finns mönster i 

resultaten trots att det inte gör det (typ 1-fel) eller missa eventuella mönster (typ 2-fel). Ökas 

storleken på stickproven minskar risken och möjligheten till korrekta statistiska resultat ökar 

(Heinzen & Nolan, 2008, s 527-578). Poweranalys enligt Cohens modell visade att för att 

kunna genomföra en multipel regressionsanalys med två oberoende variabler vid medium 

effektstorlek krävdes 67 deltagare i studien vid en power på 0,80 (80%).  

 

Instrument 

Två olika instrument användes för denna undersökning, nämligen Minnesota Satisfaction 

Questionnaire och Work Locus of Control Scale. Minnesota Satisfaction Questionnaire 

(MSQ) mäter arbetstillfredsställelse. Testet består av 100 frågor som svarar på hur nöjd eller 

missnöjd man är med olika situationer på sin arbetsplats (Dawis et al, 1967). En meta-analys 

gjord av Cass et al (2005) visade att MSQ är ett av de vanligaste testerna som använts bland 

de studier som undersöktes för att mäta arbetstillfredsställelse. MSQ används för att mäta 

arbetstillfredsställelse i olika kulturer som till exempel i Canada (Devine Kausilas & 
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Markiewicz, 2000) och Sverige (Johansson Hanse & Wallgren, 2007). I den svenska studien 

använde man den korta versionen av MSQ i en undersökning om motivation och stress. Testet 

har goda psykometriska värden. I instrumentets manual framgår det att testet har hög validitet 

samt hög relibilitet. Reliabilitetstcoefficienten Chronbach's alpha har befunnits vara 0,86 för 

inre arbetstillfredsställelse och 0,80 för yttre samt 0,90 för generell arbetstillfredsställelse 

(Dawis et al, 1967). Devine et al (2000) berättar att MSQ enligt Bolton har hög test-retest 

reliabilitet.  

 

Den långa versionen av MSQ består av 20 kategorier med fem frågor vardera. Ur varje 

kategori har en representativ fråga arbetats fram som resulterat i den korta formen av MSQ 

som består av 20 frågor. I vår studie användes en kort version av MSQ som översattes till 

svenska. Varje påstående motsvarar en kategori. Ett exempel är frågan på kategorin aktivitet: 

”På min nuvarande arbetsplats känner jag så här om…att kunna hålla sig sysselsatt hela 

tiden”. Svarsalternativen utgör en skala från ett till fem där siffran ett motsvarar mycket 

missnöjd och fem motsvarar mycket nöjd. Maxpoängen för generell arbetstillfredsställelse är 

således 100 poäng. Utöver detta mått på övergripande (generell) arbetstillfredsställelse så 

delas arbetstillfredsställelse i inre och yttre arbetstillfredsställelse och där är maxpoängen för 

inre arbetstillfredsställelsen 60 poäng och maxpoängen för den yttre arbetstillfredsställelsen är 

30 poäng. Resterande tio poäng ingår i den generella arbetstillfredsställelsen. För att veta om 

arbetstillfredsställelsen är hög eller låg delas svarspoängen in i percentiler. Hamnar man på 75 

poäng eller högre motsvarar det hög grad av arbetstillfredsställelse, 25 poäng eller lägre 

motsvarar låg grad av arbetstillfredsställelse och poäng mellan 25 och 75 motsvarar 

medelgrad av arbetstillfredsställelse (Dawis et al, 1967).  

 

För att mäta graden av work locus of control i studien användes ett test utvecklat av Spector 

(1988) som kallas Work Locus of Control Scale. En svensk version av testet bestående av 16 

påståenden användes i studien. Exempel på påstående är ”Befordran ges till anställda som 

presterar bra på sitt arbete” och ”Att tjäna pengar handlar först och främst om att ha tur”. 

Det först nämnda representerar intern Work Locus of Control och den andra extern 

(Muhonen, 1999). 

 

Svarsalternativen finns på en sexgradig självskattningsskala från instämmer inte alls till 

instämmer helt. Varje svar ger poäng och maxpoäng på varje fråga är sex poäng. Den totala 
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poängen man kan få är 96 poäng. Påståenden som representerar intern Work Locus of Control 

inverteras vid dataanalys och resultatet tolkas som att en individ med hög poäng har extern 

Work Locus of Control (Spector, 1988).  

 

 

Spectors (1988) Work Locus of Control Scale är ett väl använt instrument och anses mäta 

förhållanden mellan variablerna intern samt extern Work Locus Of Control och kan sättas i 

förhållande till individers beteende i organisationer (Furnham et al, 2002; Leung, Siu & 

Spector, 2000; Muhonen & Torkelsson, 2004, Muhonen, 1999,). Instrumentet anses ha god 

reliabilitet och validitet. Spectors studier visar att testet har en hög reliabilitet på 0,85 (Spector 

1988). Dock har kritik riktats mot instrumentet menande att det borde vara multidimensionellt 

och visa på delskalor. I formen som Spector skapat det visar det endast om en individ innehar 

hög extern eller hög intern Work Locus of Control (Brough, Jose & Oliver, 2006). En svensk 

version  av Spectors (1988) Work Locus of Control Scale har använts i studier av bland annat 

samband mellan arbetstillfredsställelse och Work Locus of Control (Muhonen, 1999, 

Muhonen & Torkelsson, 2004).  

 

Procedur 

Undersökningsledarna tog kontakt med verksamhetssamordnaren på företaget och vid ett 

första möte diskuterades hur undersökningen skulle kunna genomföras. Lämpliga 

mätinstrument togs fram och därefter bokades ny tid för en första utdelning samt insamling av 

enkäterna. På plats på företaget delades självskattningsformulären vid två tillfällen ut till 61 

anställda på företaget. Trettiofem enkäter delades ut till medarbetare vid första tillfället och de 

fick fylla i dem under ordnade former i grupper om cirka åtta personer. Vid andra 

utdelningstillfället delade undersökningsledarna ut enkäterna till medarbetare på deras 

arbetsstationer och de fick en halvtimma på sig att fylla i dem.  

 

Försättsbladet innehöll information om att formuläret var frivilligt och anonymt. Därefter 

följde en demografisk del innehållande frågor om kön, ålder, anställningslängd och avdelning 

(Bilaga 1). Dessa uppgifter blev dock inte tillgängliga för arbetsgivaren, utan användes bara 

för undersökningen. Data samlades in och sammanställdes i programmet Statistical Package 

for the Social Sciences (SPSS). Den analytiska metoden som valdes för undersökningen var 
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en multipel regressions analys. Två prediktorer användes, nämligen Work Locus of Control 

samt anställningslängd och den beroende variabeln var arbetstillfredsställelse.  

 

Vissa svarsvärden gällandes Work Locus of Control inverterades för att möjliggöra korrekt 

summering av svarspoängen. Det gjordes på de frågor som var ställda för att mäta intern 

Work Locus of Control. Därefter summerades varje individs totala Work Locus of Control-

poäng och ju högre poäng en individ fick, desto mer extern Work Locus of Control hade den. 

Även för arbetstillfredsställelse summerades varje individs svarspoäng. 

 

Ur sammanställning av variabeln Work Locus of Control såg vi att värdena varierade mellan 

20 poäng och 80 poäng och för arbetstillfredsställelse varierade poängen mellan 39 poäng och 

99 poäng. För att kunna gå vidare krävdes testning av variablernas normalfördelning och 

varians. Variabeln anställningslängd var skevt fördelad vilket innebar att den var tvungen att 

rangordnas före statistisk prövning. 

Bortfall 

Av de 61 deltagarna saknades uppgift om ålder för två deltagare samt anställningslängd för 

en. De saknade värdena ersattes med ett totalt medelvärde för respektive variabel.  

Resultat 

Hypotes 1, att det finns samband mellan Work Locus of Control och arbetstillfredsställelse 

där Work Locus of Control predicerar arbetstillfredsställelse testades med en standard 

multipel regressionsanalys. Hypotes 2, att det finns samband mellan anställningslängd och 

arbetstillfredsställelse, testades i samma multipla regressionssanalys. Work Locus of Control 

och anställningslängd utgjorde prediktorer och arbetstillfredsställelse kriterium (beroende 

variabel). I resultatet framkom att det fanns signifikant samband mellan prediktorerna (Work 

Locus of Control samt anställningslängd) och arbetstillfredsställelse (R= ,656, p< ,0005). Vi 

fann att den gemensamma variansen i prediktorerna (anställningslängd och Work Locus of 

Control) förklarade 43 % av variansen i arbetstillfredsställelse (R2= ,430). Den variabel som 

signifikant predicerade arbetstillfredsställelse var Work Locus of Control (p< ,0005) men 

variabeln anställningslängd gjorde det inte (p= ,282).   
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Tabell 2. Icke standardiserade och standardiserade regressionskoefficienter för variablerna 
som ingick i standard multipel regressionsanalys. 
Variabel B SE B β 

Anställningslängd 0,08 0,074 0,108* 

Work Locus of Control -0,767 0,116  -0,658** 

*p= ,282. **p< ,0005    

 
För att utreda förhållandet mellan den signifikanta prediktorn Work Locus of Control 

genomfördes en stegvis multipel regressionsanalys. I resultatet framkom att Work Locus of 

Control fortfarande signifikant predicerade arbetstillfredsställelse (R= ,647, p< ,0005). 

Effektstorleken minskade något när Work Locus of Control placerades som enda prediktor, 

men var fortfarande stor (R2= ,418). Variansen i arbetstillfredsställelse bestämdes alltså till 

41, 8% av variansen i graden av Work Locus of Control. Resultaten visade att ju högre extern 

Work Locus of Control-poäng desto lägre grad av arbetstillfredsställelse. 

 
Tabell 3. Icke standardiserade och standardiserade regressionskoefficienter för variablerna 
som ingick i stegvis multipel regressionsanalys. 
Variabel B SE B Β 

Work Locus of Control -0,754     0,116 -0,647 

*p< ,0005    

Diskussion 

Analys och diskussion 

Syftet med studien var att undersöka om det fanns samband mellan graden av Work Locus of 

Control och arbetstillfredsställelse samt mellan anställningslängd och arbetstillfredsställelse. 

Resultat visade att det fanns signifikant samband mellan graden av Work Locus of Control 

och arbetstillfredsställelse. Resultatet i undersökningen stämde överens med tidigare 

forskning gällande förhållandet mellan Work Locus of Control och arbetstillfredsställelse där 

de individer med hög grad intern Work Locus of Control hade högre grad av 

arbetstillfredsställelse (Spector, 1982) . Individer med intern Locus tror sig kunna påverka 

sina arbetssituationer, om de inte är nöjda med den, och är mer benägna att förändra sina 

förutsättningar i högre grad än individer med extern Work Locus of Control (Bono & Judge, 

2001; Furnham & Drakeley, 1993). Det framkom inga samband mellan anställningslängd och 

arbetstillfredsställelse vilket inte stämde med tidigare forskning (Chinmeteepituck et al, 2003, 

Oshagbemi 2000). 

11 
 



C-uppsats, arbetslivspsykologi  Martina Bjelling  
Linnéuniversitetet, Institutionen för pedagogik,    Emilia Lindegård 
psykologi och idrottsvetenskap   
HT 2010 
 

Förhållandet mellan Work Locus of Control och arbetstillfredsställelse skulle kunna kopplas 

till organisationens utformning beroende på om organisationen i fråga är toppstyrd och 

hierarkiskt indelad eller om den är platt. I en platt organisation är det få steg mellan 

beslutsfattande och verkställande. Individer med intern Work Locus of Control som känner att 

de kan och vill påverka sin situation kan ha större möjlighet att göra det i en platt organisation 

än i en toppstyrd. Företaget som undersöktes i studien hade en platt organisation. Det kan 

tolkas som att de uppmuntrade individer med intern Work Locus of Control att ta kontroll 

över sin arbetssituation. De fick känna att de kunde påverka och alltså fanns det större 

möjlighet för de med intern Work Locus of Control att finna sig tillfreds på sitt arbete än de 

med extern Work Locus of Control. Då det finns forskning som visar att det är möjligt att 

individer ändrar sin Work Locus of Control efter förutsättningar kan det vara så att den platt 

utformade organisationen bidrar till förändringen i Work Locus of Control. Individerna med 

extern Work Locus of Control kan alltså få möjlighet att utveckla en mer intern Work Locus 

of Control och ges då chans till höjd arbetstillfredsställelse (Anderson, 1977, Andrisani & 

Nestel, 1976, Davis & Davis, 1972). 

 

Över tid skulle förhållandena mellan Work Locus of Control och arbetstillfredsställelse kunna 

ändras på företaget. Då det är en platt organisation som undersökts finns möjlighet för de med 

dragning mot intern Work Locus of Control att genom sina möjligheter till påverkan kunna 

utveckla en än mer intern Work Locus of Control. Det i sin tur skulle kunna bidra till att nivån 

på arbetstillfredsställelse höjs (Anderson, 1977, Andrisani & Nestel, 1976, Davis & Davis, 

1972). Vi tolkar det som att det skulle kunna vara så att om de hämmas i sin möjlighet till 

påverkan och kontroll förflyttas deras Work Locus of Control åt det externa hållet. De 

individer som ligger på en stark extern Work Locus of Control kan ha problem med den platta 

organisationsstrukturen och alltså vara mycket missnöjda då det inte stämmer överens med 

deras förväntningar på en organisation. Däremot kan de som ligger närmare mitten på skalan 

gynnas av den platta organisationen och ha möjlighet att utveckla mer intern Work Locus of 

Control vilket i sin tur kan bidra till ökad arbetstillfredsställelse.  

  
Man bör vara medveten om att det var ett relativt litet stickprov i studien och alltså fanns 

risken för ett så kallat typ 2-fel. De 61 deltagare som ingick i studien var egentligen för få för 

regressionsanalys av det slag som genomfördes. Undersökningen gällde dock ett välkänt 
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fenomen, Work Locus of Control och arbetstillfredsställelse, med mycket tidigare forskning 

som visat på stor effektstorlek. Effektstorleken anses låg om den ligger inom spannet 0,02-

0,05, medium inom spannet 0,06-0,14 och stor om den är 0,15-1 (Heinzen & Nolan, 2008, s 

547). Det fanns anledning att anta att utgångspunkten för poweranalysen i studien kunde varit 

en hög effektstorlek istället för medium, grundat på tidigare forskning, och då hade det krävts 

endast 30 deltagare i studien. Vi fick i undersökningen hög effektstorlek på Work Locus of 

Control jämfört med tidigare forskning, vilket skulle kunna kopplas till stickprovets storlek 

och typ 1-fel (Heinzen & Nolan, 2008, s 527-578).  

  
 

Med stöd i tidigare forskning fanns det anledning att tro att anställningslängd predicerade 

arbetstillfredsställelse men det framkom inte i resultatet av studien. Frånvaron av samband 

mellan anställningslängd och arbetstillfredsställelse skulle kunna kopplas till organisationens 

utformning. Enligt vår kontaktperson på företaget var organisationen platt utformad och det 

finns forskning som visar att medarbetare i platta organisationer har högre 

arbetstillfredsställelse än medarbetare i hierarkiska organisationer (Blum, Finlay, Martin, 

Roman, 1995; Donnelly Jr & Ivancevich, 1975). Medelvärdet för poängen av 

arbetstillfredsställelse var 71,2 poäng, vilket ligger på gränsen till att vara hög 

arbetstillfredsställelse. Den var alltså relativt hög för de flesta medarbetarna i organisationen 

och det innebar att även de som arbetat en kort tid var nöjda med arbetsplatsen och arbetet i 

sig. 

 

På företaget som undersöktes fanns ett brett spann av antal år medarbetarna arbetat i 

organisationen och det skulle kunna ha varit så att det fanns ett ”tak” i arbetstillfredsställelsen. 

Vi tolkade det som att det är många individer som arbetat en stor del av sitt arbetsföra liv 

inom organisationen och att de flesta var nöjda och därför ökar arbetstillfredsställelsen inte 

med anställningslängden.  

 

Ett förslag på varför vi i studien inte fick ett signifikant samband mellan anställningslängd 

och arbetstillfredsställelse kan vara kopplat till tidigare forskning som menar att sambandet 

kan vara U-format. Det innebär arbetstillfredsställelsen är hög hos individen till en början, för 

att sedan sjunka drastiskt och så öka igen kontinuerligt. Skäl till att arbetstillfredsställelsen 

sjunker och ökar igen kan vara att individen till en början har höga förväntningar som inte 
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uppfylls, men med arbetserfarenhet och mognad ser individen mer realistiskt på sitt jobb och 

arbetstillfredsställelsen har en chans att öka (Hunt & Saul, 1975). Ett annat förslag är att i 

undersökningen användes självskattningsfomulär för att operationalisera 

arbetstillfredsställelse samt Work Locus of Control och det kan ha bidragit till de resultat som 

framkom. Undersökningen genomfördes på ett företag och då fanns risken att medarbetarna 

trodde att deras svar kunde komma arbetsgivaren tillhanda. Det finns en tendens att 

människor överskattar sig själva i självskattningsformulär eller svarar som de tror att chefen 

vill att de ska svara. Man vill alltså framstå som så bra som möjligt och det kan ha bidragit till 

resultaten (Bernstein, Clarke-Stewart, Penner & Roy, 2008, s 37-38). 

Förslag till vidare forskning 

Begreppet arbetstillfredsställelse är ju som vi tidigare nämnt ett brett och komplicerat 

begrepp. Ett förslag till vidare forskning kan vara att fortsätta reda ut vad som bör ingå i 

begrepp och bedriva fortsatta undersökningar på de eventuella delarna som 

arbetstillfredsställelse anses bestå av (Anderson et al., 2007). Då kan organisationer gå in på 

detaljnivå och ändra det som anses mindre bra för att ge möjlighet att öka 

arbetstillfredsställelse.  

 

Förslag på vidare forskning skulle kunna vara att titta på kulturella skillnader i Work Locus of 

Control samt anställningslängd i förhållande till arbetstillfredsställelse. I det sammanhanget 

skulle själva begreppet Work Locus of Control utredas, om det har samma betydelse i olika 

slags kulturer och om det skiljer sig åt i grad av extern respektive intern Locus mellan länder.  

Sousa-Poza & Sousa-Poza, (2000) har undersökt skillnad i arbetstillfredsställelse mellan 

länder och fann bland annat att Danmark är det land där människor är mest tillfreds med sitt 

arbete. Över lag var de viktigaste aspekterna av hög arbetstillfredsställelse att ha ett intressant 

arbete samt bra kontakt med chefer. Det kunde vara intressant att gå i deras fotspår. 

 

Det skulle även vara intressant att titta på förhållandet mellan de tre variablerna Work Locus 

of Control, anställningslängd och arbetstillfredsställelse. Då vi tidigare nämnt att individer 

med intern Work Locus of Control har en tendens att vilja göra något åt sin situation och byter 

organisation om de inte är nöjda kan ju anställningslängden hänga ihop med vilken Work 

Locus of Control man har som i sin tur förutsäger arbetstillfredsställelsen. 
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En longitudinell studie på ett och samma företag gällande Work Locus of Control kunde vara 

av intresse för att se om utgångspunkterna för Locus ändras hos individer som ges exempelvis 

möjlighet till ansvar och kontroll. Det skulle kunna bidra till att bestämma om Work Locus of 

Control är en variabel som är beständig eller föränderlig hos individen och ge möjlighet att 

kartlägga vad som inverkar i förändring av en individs Work Locus of Control. 
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