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Sammanfattning 

Anställdas upplevda kontroll över sin arbetssituation varierar från person till person och kan 

till viss del bero på deras ålder och hur de upplever sin omgivning på arbetsplatsen. Studiens 

syfte var att undersöka eventuella samband mellan Work Locus of Control och upplevt 

organisationsstöd, arbetstillfredsställelse och ålder. Datainsamlingen genomfördes genom att 

dela ut en enkät till anställda tjänstemän med administrativa arbetsuppgifter inom offentlig 

och privat sektor i södra Sverige. Urvalet består av 74 deltagare (17 män och 57 kvinnor). För 

att mäta variablerna användes Work Locus of Control-skalan, items ur Survey of Perceived 

Organizational Support samt Overall Job Satisfaction. Enkäten inkluderade även 

bakgrundsfrågor. En korrelationsanalys med variablerna gav resultatet att Work Locus of 

Control har signifikanta samband med de undersökta variablerna. Resultaten går i linje med 

tidigare forskning och indikerar att personer som i större grad upplever sig kunna kontrollera 

sin arbetssituation även upplever högre organisationsstöd och högre arbetstillfredsställelse, 

samt att den upplevda kontrollen är högre hos äldre individer. En multipel regressionsanalys 

visar att hög arbetstillfredsställelse bäst predicerar en intern Work locus of Control. Resultaten 

visar inte någon signifikant skillnad i Work Locus of Control mellan anställda inom offentlig 

och privat sektor. 

 

Nyckelord: work locus of control, upplevt organisationsstöd, arbetstillfredsställelse, ålder 
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Abstract 

Employees' perceived control over their work situation varies from person to person and can 

to some extent depend on their age and how they perceive their environment in the workplace. 

The purpose of this study was to investigate possible connections between Work Locus of 

Control and Perceived Organizational Support, Job Satisfaction and age. Data collection was 

performed by handing out a survey to officials with administrative duties within the public 

and private sectors in southern Sweden. The sample consists of 74 participants (17 men and 

57 women). To measure the variables, the Work Locus of Control Scale, items from the 

Survey of Perceived Organizational Support and Overall Job Satisfaction, were used. The 

survey also included background questions. A correlation analysis of the variables yielded 

that the work locus of control scale has significant correlations with the studied variables. The 

results are in line with previous research, indicating that individuals which to a greater extent 

perceive themselves able to control their work situation also experience higher organizational 

support and higher job satisfaction, and that perceived control is higher for older individuals. 

A multiple regression analysis shows that a high Job Satisfaction is the best predictor of an 

internal Work Locus of Control. The results show no significant difference in Work Locus of 

Control between employees in the public and private sectors.  

 

Keywords: Work Locus of Control, Perceived Organizational Support, Job Satisfaction, age 
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Bakgrund 

 

Arbetsplatser står ofta i fokus när individers hälsa undersöks, då arbetet betyder mycket för 

människor, samtidigt som arbetet sammanfaller med andra livsfaktorer. Individer påverkas 

både av vad som händer på arbetsplatsen och av sina kollegor. Hur arbetsplatsen ser ut vad 

gäller krav, risker och störningsmoment samt personalens sammansättning påverkar trivsel 

och förmågan att arbeta tillsammans. Individens och arbetsplatsens påverkan på varandra är 

påtaglig, vilket är en av anledningarna till att det är ett intressant område att undersöka.  

I Sverige läggs stor vikt på anställdas sociala gemenskap och inflytande över arbetet. 

Det är något som kan påverka sambandet mellan arbetsplatsen och anställda. Vilka 

arbetslivsfaktorer som kan ha samband med hur människor upplever och beter sig på 

arbetsplatser kan därför vara av intresse att undersöka. Anställdas personligheter, beteende 

och upplevelser av tillvaron på sina arbetsplatser är viktiga för att de ska kunna utföra sina 

arbetsuppgifter utan att fara illa, vilket även är avgörande för att minska risken för stress och 

sjukskrivningar (Allvin, Aronsson, Hagström, Johansson & Lundberg, 2006). 

Människor uttrycker olika uppfattningar om vad som kontrollerar deras tillvaro. Ett 

sätt att mäta hur personer skiljer sig åt vad gäller detta utvecklades av Rotter (1966), som 

försöker förklara människors beteende med de förväntningar de har på om de själva kan 

påverka sin belöning eller om belöningen är helt oberoende av deras egen påverkan. 

Skillnaden i hur individer ser på det kan ha avgörande betydelse för hur människor beter sig 

för att få vad de vill ha. Rotter (1966) ansåg att uppfattningarna är inlärda och grundar sig på 

tidigare erfarenheter. Det behöver dock inte medföra att tankarna och beteendet är givet och 

alltid lika för varje individ.  

Vissa människor uppfattar sig kunna kontrollera och påverka sin omgivning mer, 

medan andra upplever en oförmåga att göra detsamma. Att anse sig kunna hantera sin egen 

situation kallas enligt Rotter för att ha en intern Locus of Control (LoC), medan en extern 

LoC handlar om att lägga över det ansvaret på andra personer eller på annat, som öde eller tur. 

Individer med intern LoC kallas för interna, och individer med extern LoC kallas för externa.  

Individer befinner sig ofta på olika delar av den skala som kan sägas finnas mellan 

ytterligheterna. Det som är avgörande för var på skalan man befinner sig är tolkningen av vad 

som påverkar situationen, inte om det går bra eller dåligt i sig (Rotter, 1966; Rydén & 

Stenström, 2015). Vissa människor kan därför uppleva att de kan påverka sin situation mer än 

andra, även om de inte möter mycket framgång. Uppfattningen om den egna förmågan att 



  
 

5 

påverka sin omgivning eller inte, kan i sin tur påverka många områden, bland annat personlig 

hälsa och upplevd stress. Människors förmåga att hantera stress kan påverkas av deras 

förmåga att uppleva kontroll över sin situation. Hög intern LoC kan fungera som en buffert 

mot stress och därmed minska risken för att gå in i väggen och få hälsoproblem.  

 

Work Locus of Control 

 

Enligt en meta-analys av Wang, Bowling och Eschleman (2010), visade sig en version av 

LoC anpassad för arbetsplatser vara bättre lämpat för att mäta samband mellan LoC på 

arbetsplatser och arbetsrelaterade faktorer. Denna version kallas Work Locus of Control 

(WLC). I studien framkom det att det finns samband mellan WLC och arbetstillfredsställelse, 

men även mellan WLC och organisationsstöd. WLC undersöktes då personligheten säger 

mycket om uppfattningen en person har om sin omgivning. 

Eisenberger, Cummings, Armeli, och Lynch, (1997) visar i sin undersökning att 

arbetstillfredsställelse och upplevda organisationsstöd är starkt relaterade, men två olika 

saker. Arbetstillfredsställelse antas påverka hur fördelaktiga arbetsförhållanden är. 

Organisationsstöd möter individens krav på att bli sedd och påverkar uppfattningen att 

individuella prestationer på arbetsplatsen lönar sig. 

Resultat från Anderson (1977) visar att den interna och extern personligheten kan 

förändras beroende på omgivningen. Genom att använda Rotters skala på entreprenörer vid en 

longitudinell studie visade undersökningens resultat att förhållandet mellan LoC och 

utförande är dynamiskt och reciprokt. LoC påverkar utförandet, vilket agerar som 

återkoppling och påverkar framtida LoC. 

Spector (1988) utvecklade WLC-skalan för att mäta arbetsrelaterad LoC. Ett nytt 

mätinstrument behövdes enligt Spector, då Rotters skala mäter LoC för individens hela 

omgivning och inte är speciellt anpassad för att mäta anställdas kontrolluppfattning på 

arbetsplatser. LoC och WLC samvarierar med olika faktorer med olika styrka. Faktorer som 

har större påverkan för arbetslivet påverkar WLC i större grad och får därmed större betydelse 

vid mätningen av WLC. 

Ålder har visat sig ha samband med vilken nivå på WLC-skalan en person har. 

Forskningsresultat av Knoop (1981) visar att äldre personer har en mer intern LoC, vilket 

förstärker antagandet att personligheten kan förändras med tiden. Skillnaden som framstår i 

resultatet att WLC beror på åldern kan dock misstänkas bli extra tydlig då två åldersgrupper, 

20 till 35 och 36 till 65, jämfördes mot varandra. Hur förändringen i LoC ser ut över livets 
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gång klargörs inte i undersökningen mer än att LoC ser ut att bli mer intern till 

sextioårsåldern. 

Enligt Wang, Bowling och Eschleman (2010) är intern eller extern WLC av betydelse 

för hur anställda upplever och beter sig på arbetsplatser och i förhållande till sin arbetsmiljö. 

De resonerar även i likhet med Rotter (1966) att interna ser mer positivt på sin omgivning på 

arbetsplatsen, når sina mål till högre grad och har högre sociala färdigheter än vad externa har. 

De uttrycker även uppfattningen att LoC har koppling till hälsan genom välbefinnande och 

stress.  

 

Privat och offentlig sektor 

 

I Sverige ingår anställda med stat, landsting eller kommun som arbetsgivare i den offentliga 

sektorn, medan anställda med annan arbetsgivare ingår i den privata sektorn. Anställning 

inom den privata sektorn kan förknippas med mer ekonomiska förmåner än anställning inom 

den offentliga sektorn. Graden av LoC och WLC kan således tänkas påverka valet av 

arbetsplats. Eftersom individer med intern WLC och LoC prioriterar ett visst typ av beteende 

kan de tänkas söka sig till arbetsplatser som lämpar sig för deras beteende och där deras 

beteende gynnas.  

Kontroll i arbetslivet och en meningsfull arbetssituation har enligt Erlandsson, 

Carlsson, Horstmann, Gard och Holmström (2012) en viss påverkan på svenska 

offentliganställdas hälsa och välbefinnande. Dock är förhållandevis lite känt om skillnader 

mellan anställda i offentlig och privat sektor, men Macklin, Smith och Dollard (2006) fann att 

anställda i offentlig sektor upplevde högre grad av kontroll än anställda i privat sektor. 

Studien är dock genomförd i Australien, och kan därefter inte med bestämdhet generaliseras 

till den svenska populationen och arbetskontexten.  

Eftersom individer med en mer intern WLC antas vara mer målinriktade, tar till sig 

och bearbetar information mer aktivt, samt är mer inställda på att lösa problem än vad 

personer med extern WLC är (Rotter, 1966), kan det även antas att de söker sig till 

arbetsplatser och positioner där sådana egenskaper belönas genom självständigt arbete, bättre 

förmåner efter prestation och personligt inflytande. Sådana förmåner är oftast förekommande 

i den privata sektorn. WLC har visat sig ha ett starkt signifikant samband med tillfredsställelse 

med karriärval (Ng, Sorensen & Eby, 2006). Tidigare forskning har som nämnts visat att 

anställdas upplevda kontroll kan skilja sig åt mellan offentliga och privata arbetsplatser. Hur 

det ser ut i de svenska förhållandena kan förtydligas med ytterligare forskning. 
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Upplevt organisationsstöd 

 

Organisationsstöd är viktigt för den anställde, då det påverkar en del av stödet som den 

anställde upplever sig ha på arbetsplatsen samt personalens känslotillstånd och den mentala 

hälsan. Frånvaro av organisationsstöd kan således leda till reducerad produktivitet, utbrändhet 

och problem med hälsan (Quick & Tetrick, 2003). Organisationsstödet kan därmed till viss 

del antas påverka anställdas beteenden på arbetsplatserna. 

Enligt resultat från meta-analysen av Wang, Bowling och Eschleman (2010)  verkar 

det upplevda organisationsstödet för de anställda på arbetsplatsen ha stor betydelse för deras 

WLC. Sambandet mellan WLC och upplevda organisationsstödet förklaras dock inte närmare.  

 Eisenberger, Armeli, Rexwinkel, Lynch och Rhoades (2001) resonerar om sambandet 

mellan organisationsstöd och arbetsprestation genom att anta att anställda skapar sig en 

uppfattning om hur mycket organisationen de arbetar för bryr sig om deras välbefinnande och 

värdesätter deras bidrag. Detta upplevda organisationsstöd bidrar till att göra anställda mer 

villiga att arbeta för och hjälpa organisationen att nå sina mål. De undersökte dock endast 

amerikanska postanställda, så det är möjligt att förutsättningarna inte gäller för andra 

yrkesgrupper eller i andra länder.  

Enligt Eisenberger med flera (2001) bör det upplevda organisationsstödet även öka 

arbetsprestationerna genom att de anställda bryr sig mer om organisationen. Ett emotionellt 

engagemang finns hos den anställde till organisationen, vilken förstärks av ett starkt upplevt 

organisationsstöd. En organisation som uppvisar för sina anställda att de har betydelse för 

organisationen skulle öka de anställdas organisationsstöd. Det motsatta skulle hända en 

organisation som istället inte visar för sina anställda vilken betydelse de har eller att 

organisationen inte uppskattar vad de bidrar med. Organisationsstödet påverkas av relationen 

mellan anställda och organisationen och kan påverkas av organisationens agerande. Det 

upplevda organisationsstödet uppges vara sammankopplat med bland annat att hjälpa 

medarbetare och att komma med kreativa förslag för att uppnå organisationens mål, men även 

att minska arbetsfrånvaron och avsiktlig uppsägning. Organisationer som visar för sina 

anställda att deras bidrag uppskattas av organisationen också få mycket tillbaka av sina 

anställda. (Eisenberger med flera, 2001) 

Organisationer kan genom att påverka anställdas organisationsstöd tänkas ge signaler 

om det lönar sig för de anställda att påverka sin omgivning samt sina personliga mål och 

preferenser på arbetsplatsen, som exempelvis inflytande över arbetsuppgifter, arbetsmiljö, 
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relationen mellan chefer och anställda och på så sätt påverka eller uppmuntra visst internt 

eller externt WLC. Ett lågt upplevt organisationsstöd tenderar att leda till högre frånvaro från 

arbetet (Eisenberger m.fl., 1986).  

 

Arbetstillfredsställelse 

 

Anställda påverkas av sin arbetssituation, men har i varierande grad möjlighet att påverka den 

själva i olika utsträckning. Deras tillfredsställelse med sin omgivning på arbetsplatsen 

påverkas av flera faktorer, som lön, arbetstid, sociala relationer och stöd på arbetsplatsen. 

Arbetstillfredsställelse är avgörande för hur väl anställda utövar sina arbetsuppgifter och 

stannar kvar på arbetet (Mobley, 1977; de Moura, Abrams, Retter, Gunnarsdottir, & Ando, 

2009). Förutsättningarna för god arbetstillfredsställelse kan skilja sig åt mellan olika 

anställningsformer och yrkesgrupper. Arbetsrelaterade interventioner från arbetsledningen 

kan ge positiva effekter både för individer och för organisationerna som helhet. Förändringar 

på arbetsplatser kan påverka arbetstillfredsställelsen i hög grad. Arbetstillfredsställelse är ett 

av de områden som har störst chans att förbättras genom olika åtgärder från arbetsledningen 

(Quick & Tetrick, 2003).  

Wang, Bowling och Eschleman (2010)  fann stöd för samband mellan 

arbetstillfredsställelse och WLC. Global arbetstillfredsställelse visar sig enligt deras fynd ha 

ett starkare samband med WLC än med generella LoC som tar hänsyn till hela individens 

omgivning och inte bara arbetssituationen. Det betyder att arbetstillfredsställelsen har starkare 

koppling till LoC på arbetet än på LoC i vardagen. 

Enligt Eisenberger med flera (2001) påverkas arbetstillfredsställelsen av 

arbetsförhållanden, med mindre koppling till de val som arbetsgivaren gör och därmed det 

organisationsstöd som ges på arbetsplatsen. Arbetstillfredsställelse och organisationsstöd kan 

förändras oberoende av varandra, till exempel kan en anställd som inte får en förväntad 

löneförhöjning uppleva en sämre arbetstillfredsställelse, men på grund av insyn i 

organisationen och förståelse för organisationens finansiella svårigheter så påverkas inte det 

upplevda organisationsstödet. Arbetstillfredsställelse antas även vara beroende av nyligen 

inträffade förändringar, till skillnad från organisationsstöd som har sin grund i samlade 

upplevelser. (Eisenberger m.fl., 2001) 

Spector (1988) fann stöd för att sambandet som finns mellan arbetstillfredsställelse 

och WLC är signifikant. Spector med flera (2002) undersökte om det var någon skillnad 

mellan sambanden mellan WLC och faktorer, däribland arbetstillfredsställelse, i övriga länder 
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och inte bara i Västvärlden och fann att resultaten på WLC i övriga världen inte skilde sig åt 

jämfört med de från USA vad gäller arbetstillfredsställelse. Flera länder inkluderades i 

undersökningen, dock inte länder från Afrika, Sydamerika eller Mellanöstern. Det är främst 

resultat från europeiska och engelskspråkiga länder, samt Indien och Kina, som 

undersökningen grundar sig på. Sverige var dock inkluderat i forskningen, som kontrollerade 

för demografiska variabler som kön, utbildningsnivå och ålder. Förhållandet med 

psykologiskt välbefinnande verkade också korrelera med WLC och inte skilja sig åt mellan 

länderna, även om detta förhållande inte var lika tydligt som det mellan WLC och 

arbetstillfredsställelse. Enligt Knoop (1981) så har arbetstillfredsställelse samband med LoC 

för äldre såväl som yngre individer. 

 

WLC, arbetstillfredsställelse och organisationsstöd 

 

Det är därför av intresse att undersöka om arbetstillfredsställelse, organisationsstöd och ålder 

kan kopplas till WLC, då produktivitet, personalhälsan och inte minst personalens beteende 

kan tänkas ha samband med de anställdas kontrolluppfattning. Förutsättningar som finns på 

arbetsplatser samt arbetsmiljön är något som kan påverkas av de som arbetar på respektive 

arbetsplats. Därför är det av intresse att undersöka hur just dessa faktorer är kopplade till 

WLC och därmed anställdas personlighet och beteende. Studien fokuserar på att belysa 

förhållanden i en svensk kontext. Till skillnad från tidigare nämnd forskning som undersökt 

andra yrkesgrupper eller försökt ge generella samband, fokuserar denna studie på vilka 

samband som gäller för tjänstemän med administrativa arbetsuppgifter, då de finns i både den 

privata och offentliga sektorn, samt att det möjliggör en jämförelse mellan yrkesgrupper med 

liknande arbetsuppgifter och förhållanden på arbetsplatsen. Resultaten kan jämföras med 

andra yrkesgrupper och anställda i andra länder, något som den tidigare forskningen till stor 

del varit fokuserad på. 

 

Syfte och Hypoteser 

 

Syftet med uppsatsen är att undersöka vad som påverkar anställdas kontroll över sin 

arbetssituation. Samband mellan WLC och organisationsstöd skulle kunna betyda att om den 

anställde upplever hög eller låg nivå av organisationsstöd så kan det bero på om den anställde 

har en intern eller extern WLC. Ett samband mellan WLC och arbetstillfredsställelse skulle 

kunna betyda att graden av arbetstillfredsställelse har samband med graden av WLC. Ett 
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samband mellan WLC och ålder skulle kunna innebära att graden på WLC-skalan ändras med 

åldern. Anledningen till att dessa faktorer undersöks är att de har koppling till både arbetslivet 

och arbetsplatserna. De kan därmed påverkas genom själva arbetet, arbetets krav och 

förutsättningar och de anställda på arbetsplatsen. Skillnad i arbetssätt inom privata och 

offentliga sektorn kan i olika grad gynna personer med olika kontroll över sin arbetssituation. 

Frågeställningen blir hur mycket av sambandet med intern WLC som variablerna kan 

predicera. Forskningshypoteserna för denna undersökning är följande: 

 

 

Hypotes 1 = Ju högre grad av intern WLC desto högre upplevt organisationsstöd. 

 Hypotes 2 = Ju högre grad av intern WLC desto högre arbetstillfredsställelse.  

 Hypotes 3 = Ju högre grad av intern WLC desto högre ålder.  

Hypotes 4 = Det finns en skillnad i graden av WLC mellan anställda inom privat och 

offentlig sektor. 

 

 

Metod 

 

Deltagare 

 

Av de 100 enkäter som delades ut till de olika arbetsplatserna besvarades 79. Bortfallet blev 

21% och svarsfrekvensen acceptabla 79%. Visst internt bortfall förekom då vissa personer 

inte besvarat enkäten fullständigt. Slutligen kunde 74 svar användas för dataanalys och det 

interna bortfallet blev därmed 6%. Av de som deltog var 17 män (23%) och 57 kvinnor 

(77%). Deltagarnas ålder varierade mellan 18 och 64 år, med medelvärdet 36,1 år (SD = 

12,1). Av de som svarade hade 6 deltagare grundskola, 22 gymnasium och 43 

högskola/universitet som högst avslutade utbildning. Av deltagarna i undersökningen uppgav 

39 att de jobbar inom den privata sektorn (53%), 20 att de jobbar inom den kommunala 

sektorn (27%) och 15 att de jobbar inom den statliga sektorn (20%), ingen jobbade inom 

landsting. Det innebär att det är totalt 35 som jobbar inom den offentliga sektorn (47%), då 

denna utgörs av kommun, landsting och stat. Deskriptiv data för deltagarna i undersökningen 

anges i Tabell 1.  
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Tabell 1  

Deskriptiv data för deltagarna uppdelat i kön, utbildning och arbetssektor samt 

signifikansnivå. 

  Privat Offentlig Statistik 

Kön Män/Kvinnor 10/29 7/28 p = .565
1
 

Ålder  38.9 (13.3) 33.0 (9.9) p = .034
2
 

Utbildning Grundskola 4 2 p = .773
1
 

 Gymnasium 13 12  p = .773
1
 

 Högskola/Universitet 22 21  p = .773
1
 

1
 chi2 

2
 t-test 

 

 

Bortfall 

 

Enkätens svarsfrekvens hos respektive arbetsplats är; 15 av 25 för statlig, 20 av 25 för 

kommunal, 39 av 50 för privata företaget. Kontaktpersonerna förklarade bortfallet med 

sjukfrånvaro bland personalen samt att vissa avdelningar inte kunde medverka på grund av 

hög arbetsbelastning.  

 

Material 

 

Den enkät som deltagarna får besvara består av tre standardiserade och väl använda 

frågeskalor för att mäta WLC, organisationsstöd och arbetstillfredsställelse. Svarsskalorna 

mäts på Likertskala. Work Locus of Control-skalan är utvecklad och utformad av Spector 

(1988). Därutöver används även enkätfrågor och skalor från Eisenberger m.fl. (1997) för att 

mäta upplevt organisationsstöd genom perceived organizational support (POS) och 

arbetstillfredsställelse genom overall job satisfaction (OJS). De skalor som används från 

Eisenberger m.fl. (1997) användes tillsammans som komplement till varandra i deras 

undersökning för att mäta uppfattat organisationsstöd och arbetstillfredsställelse. Instrumenten 

som används är välbeprövade och har hög reliabilitet. 

Enkäten som används i denna undersökning för att mäta dessa variabler består allt som 

allt av 20 frågor, samt bakgrundsfrågor där deltagarna får uppge ålder, kön, vilken sektor de 
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är anställda inom och deras högst avklarade utbildningsnivå. Svarsalternativen för 

utbildningsnivån är: grundskola, gymnasium och högskola/universitet. (Se bilaga I) 

WLC anses vara bättre lämpad för att mäta LoC på arbetsplatser. För att mäta WLC 

används kortversionen av WLC-skalan som är utvecklad av Spector (1988). Skalan uppges ha 

hög intern reliabilitet, enligt University of South Florida (2013). Kortversionen av svarsskalan 

består av åtta påståenden med svarsalternativ som mäts på en sexgradig skala från 1 till 6, där 

1 = tar helt avstånd och 6 = instämmer helt. Svaren för skalan summeras sedan ihop och bildar 

poäng på hur mycket extern WLC en person har. Varje deltagare kan få mellan 8 till 48 poäng 

på WLC-skalan. Höga poäng indikerar extern WLC, låga poäng indikerar intern WLC. Ett 

exempel på ett påstående i skalan är ”I de flesta arbeten kan människor i stort sett uppnå det 

som de bestämmer sig för att uppnå”. 

För det upplevda organisationsstödet består svarsskalan POS av åtta påståenden som 

mäts på en sjugradig skala med svar från 1 till 7 poäng på varje fråga, där 1 = instämmer helt, 

och 7 = Instämmer inte alls. Svaren på frågorna summeras ihop för skalan. Deltagarna kan 

därmed få mellan 8 och 56 poäng på POS. Höga poäng för POS indikerar lågt upplevt 

organisationsstöd och låga poäng indikerar högt upplevt organisationsstöd. Ett exempel på ett 

påstående i skalan är ”Organisationen jag arbetar för bryr sig om mitt välbefinnande”. 

OJS mäter arbetstillfredsställelse och består av fyra påståenden, och svarsskalan består 

av svar som mäts på en sjugradig skala från 1 till 7 poäng på varje fråga, där 1 = instämmer 

helt, och 7 = Instämmer inte alls. Svaren på frågorna summeras ihop för skalan. Deltagarna 

kan därmed få mellan 4 och 28 poäng på OJS. Höga poäng på OJS indikerar låg 

arbetstillfredsställelse och låga poäng indikerar hög arbetstillfredsställelse. Ett exempel på ett 

påstående i skalan är ”Allt som allt är jag mycket nöjd med mitt nuvarande jobb”. 

De tre faktorerna som denna undersökningens frågeformulär består av har översatts 

från engelska till svenska, då de engelska versionerna har uppnått hög reliabilitet och har visat 

sig även ge god reliabilitet som översatta till andra språk. Användning av dessa erkända 

formulär förenklar även jämförelse av resultatet med övriga resultat från andra studier.  

Den interna konsistensen (Cronbach's alfa) för skalorna som användes i 

undersökningen samt antalet respondenter, antalet items, medelvärde och standardavikelser 

för varje skala kan ses i Tabell 2.  
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Tabell 2 

Antal deltagare, Cronbachs alfa (α), antal items, medelvärden och standardavvikelser för 

skalorna  

Skala N α Items M SD 

WLC 74 .647 8 23.46 5.400 

POS 74 .759 8 27.69 8.161 

OJS 74 .879 4 13.01 5.651 

Not. WLC- Work Locus of Control-skalan, POS- Perceived Organizational Support, OJS- Overall Job 

Satisfaction. 

 

 

Procedur 

 

För att kunna besvara frågeställning och hypoteser så delades enkäten ut till anställda 

tjänstemän med administrativa arbetsuppgifter inom både offentliga och privata sektorn i 

södra Sverige.  

Kontakt togs via telefon och e-post med arbetsplatser som kunde tänkas delta i 

undersökningen. Personalchef eller personalansvarig på respektive arbetsplats blev 

kontaktpersoner. När de godkänt deltagande så bestämdes tid för genomförandet av 

enkätundersökningen. Enkäterna lämnades till kontaktpersonerna på tre olika arbetsplatser, 

som sedan delade ut enkäten till anställda som de ansåg ha möjlighet att deltaga. Med enkäten 

medföljde ett följebrev (se bilaga I), som alla respondenterna kunde läsa innan de började 

fylla i enkäten. Kontaktpersonerna meddelade senare när enkäterna hade fyllts i och var redo 

att hämtas. Tidsramen som sattes för hur lång tid respektive arbetsplats fick på sig att besvara 

enkäten var två veckor. Urvalet består således av bekvämlighetsurval, då enkäten delades ut 

till arbetsplatser med flera anställda och kontaktpersonerna fick avgöra och utse vilka som 

skulle få deltaga. Alla i populationen hade därmed inte lika stor chans att deltaga i 

enkätundersökningen. Enkäterna fylldes i utan att kompensation gavs för deltagandet. 

 

Etiska överväganden 

 

Deltagarna har via ett informationsbrev, som bifogades med enkäten (se bilaga I), informerats 

om att deras deltagande är frivilligt och att de garanteras anonymitet genom att delta, samt att 

alla uppgifter som samlas in genom enkäten hanteras konfidentiellt, så att inga individuella 
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svar ska kunna spåras till någon individ. Även arbetsplatserna som ställde upp på att delta i 

undersökningen hålls anonyma, vilket de har informerats om. Deltagarna informerades även 

om studiens syfte genom introduktionsbrevet. En etisk egengranskning från Etikkommittén 

Sydost (2015) har gjorts innan kontakt togs med arbetsplatserna för att säkerställa att ingen 

etikprövning av etisk nämnd behövde genomföras. 

 

 

Resultat 

 

För att besvara forskningshypoteserna om det finns samband mellan att ha intern WLC och 

högt upplevt organisationsstöd, hög arbetstillfredsställelse samt hög ålder så genomfördes en 

Pearson korrelationsanalys, där alla variablerna jämförs med varandra. Genom analys av 

diagram över datamaterialet antas det uppfylla antaganden för Pearson-korrelation, då 

skalorna är normalfördelade, mäts på intervallskala samt att det finns linjärt samband mellan 

variablerna. Inga outliers har hittats i datamaterialet. 

Tabell 3 ger information om variablerna. Resultaten visar att det finns ett signifikant 

positivt samband mellan WLC och organisationsstöd (p = .007), ett signifikant positivt 

samband mellan WLC och arbetstillfredsställelse (p = .002), ett signifikant negativt samband 

mellan WLC och ålder (p = .041) samt ett signifikant positivt samband mellan 

organisationsstöd och arbetstillfredsställelse (p < .001). Övriga samband mellan variablerna är 

inte signifikanta. 

 

 

Tabell 3 

Korrelationer (r) mellan de undersökta variablerna Work locus of control (WLC), 

organisationsstöd (POS), arbetstillfredsställelse (OJS) och ålder. 

 WLC POS OJS 

WLC -   

POS .309** -  

OJS .362** .554*** - 

Ålder -.239* -.066 -.061 

Not. *** p < .001, ** =  p < .01, * =  p < .05, N = 74 
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Sambandet mellan WLC och det upplevda organisationsstödet är positivt, vilket 

betyder att externa personer har en tendens att uppleva ett lägre organisationsstöd samt att 

interna personer har en tendens att uppleva högre organisationsstöd. Sambandet mellan WLC 

och arbetstillfredsställelse är positivt, vilket betyder att externa personer upplever lägre 

arbetstillfredsställelse. Interna personer upplever istället en högre arbetstillfredsställelse. 

Sambandet mellan WLC och ålder är negativt, vilket betyder att äldre personer har en tendens 

att vara mer interna än yngre personer. 

För att avgöra till vilken grad högt upplevt organisationsstöd, hög 

arbetstillfredsställelse samt hög ålder kan predicera intern WLC genomfördes en standard 

multipel regressionsanalys (Enter MRA), där alla variablerna lades in i regressionsanalysen 

samtidigt. Resultatet visar på en signifikant modell: F(3,70) = 5.585, p = .002. Variablerna 

förklarar tillsammans 19,3% av variansen i WLC (R² = .193, adjusted R² = .159). 

 

 

Tabell 4 

Icke-standardiserade och standardiserade regressionskoefficienter för variablerna i en multipel 

regressionsanalys. Kriterievariabeln är intern Work Locus of Control. 

Prediktorvariabel B SE B β p 

Organisationsstöd .097 .085 .146 .260 

Arbetstillfredsställelse .252 .122 .267 .042* 

Ålder -.094 .047 -.214 .051 

Not. N = 74, * = p < 0.05 

 

 

Arbetstillfredsställelse är den prediktorvariabel som signifikant  

predicerar intern WLC samt är den prediktorvariabel som har störst effekt på WLC, enligt  

standardiserade beta, vilket framgår av Tabell 4. Riktningen för arbetstillfredsställelse är 

positiv, vilket betyder att en person med högre arbetstillfredsställelse även uppger en mer 

intern WLC.  

För att jämföra eventuell skillnad mellan offentlig och privat sektor för deras 

respektive resultat för WLC, genomfördes ett t-test för oberoende grupper. Resultatet blev 

icke-signifikant: t = 1.292, df = 72, p = .201. Anställda inom den offentliga sektorn (N = 35, 

M = 16.26, SD = 5.288) skiljer sig inte signifikant från anställda inom den privata sektorn (N 

= 39, M = 14.67, SD = 5.288) när det gäller WLC. Effektstorleken var liten (d = .301). 
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Diskussion 

 

Resultatdiskussion 

 

Hypotes 1 bekräftas av ett signifikant samband mellan WLC och upplevt organisationsstöd då 

deltagare med en mer intern WLC även anger ett högre upplevt organisationsstöd. Resultatet 

går i linje med resultat från tidigare forskning som anger liknande samband (Wang, Bowling 

och Eschleman, 2010).  

Anställda tjänstemän med administrativa arbetsuppgifter som har uppfattningen att de 

kan påverka sin omgivning verkar vara mer nöjda med situationen på sina arbetsplatser. 

Tidigare forskning visar även på att interna personer upplever sin omgivning positivare än 

externa personer och inte låter sig påverkas lika lätt av sin omgivning, vilket kan vara ett 

resultat av att interna personer är mer målfokuserade och bättre på problemlösning (Rotter, 

1966). Sådana förmågor kan vara användbart för dem i arbetet, men även för organisationen 

de arbetar för, då det kan öka organisationens produktivitet. Organisationer kan dock vara 

uppbyggda på olika sätt med olika tyngdpunkt på hierarki, arbetskultur och kommunikation 

för de anställda, som är utformade för att nå organisationens egna uppsatta mål. Beroende på 

hur organisationen vill arbeta för att nå sina mål kan en spekulation vara att förutsättningarna 

för och viljan att ge organisationsstöd kan variera, även för organisationer där de anställda har 

liknande arbetsuppgifter. Organisationens utformning kan även tänkas ha betydelse för vilka 

personlighetstyper med intern eller extern WLC som rekryteras till arbetsplatsen. Då 

Organisationsstödet är beroende av de val som ledningen gör (Eisenberger med flera, 2001). 

Därför kan det upplevda organisationsstödet variera mellan olika yrkesgrupper som 

organiseras olika, vilket kan försvåra generaliseringen av resultaten från denna studie. 

Hypotes 2 bekräftas av ett signifikant samband mellan WLC och 

arbetstillfredsställelse då deltagare med en mer intern WLC tenderar att ange en högre 

arbetstillfredsställelse, vilket även går i linje med tidigare forskning (Wang, Bowling och 

Eschleman, 2010).  

Att interna personer upplever högre arbetstillfredsställelse kan även grunda sig i deras 

fokus på själva arbetsuppgifterna och målsättningen samt tillit till den egna förmågan att lösa 

utmaningarna, inte förlita sig på sina kollegor. Själva arbetstillfredsställelsen kan dock vara 

kopplad till arbetsplatsen och därmed variera mellan olika arbetsplatser och den 

personalsammansättning som finns där, vilket kan påverka anställda att säga upp sig (Mobley, 
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1977; de Moura, Abrams, Retter, Gunnarsdottir, & Ando, 2009). Arbetstillfredsställelsen 

visade sig även ha ett samband med upplevda organisationsstödet, vilket även påvisats av 

Eisenberger m.fl. (1997). Anställda som trivs på arbetsplatsen tenderar att även uppleva sig ha 

ett högre organisationsstöd än anställda som inte trivs på arbetsplatsen. Sambandet kan ha sin 

grund i interna personers mer positiva uppfattning om sin omgivning.  

Hypotes 3 bekräftas av ett signifikant samband mellan WLC och ålder, då äldre 

deltagare tenderar att vara mer interna än yngre deltagare, vilket överensstämmer med 

resultaten från studien av Knoop (1981). Denna uppsats undersöker inte grunderna till varför 

personligheten går mot mer intern WLC med åldern, men sambandet kan dock påverkas av 

erfarenheter och mellanliggande faktorer, vilka skulle kunna utgöras av faktorer som 

inkluderar händelser såväl inom arbetslivet som inom privatlivet vilka individer lär sig av och 

bidrar till att utveckla deras personlighet.  

Sammanfattningsvis så visar sig samtliga tre hypoteser stämma. Enligt Cohen (1992) 

så kan effektstorleken för organisationsstöd respektive arbetstillfredsställelse betraktas som 

medelstor medan effektstorleken för ålder kan betraktas som liten. Graden av WLC under 

svenska förhållanden verkar inte skilja sig från den i övriga världen vad gäller sambanden 

med nivån av arbetstillfredsställelse, upplevt organisationsstöd och ålder.  

Frågeställningen besvaras av att upplevt organisationsstöd, arbetstillfredsställelse och 

ålder tillsammans ger en medelstor förklaring av anställdas interna WLC (Cohen, 1992). 

Enligt resultaten från den multipla regressionsanalysen är arbetstillfredsställelse den variabel 

som bäst predicerar WLC, då en hög arbetstillfredsställelse indikerar en intern WLC. Att 

studera anställdas arbetstillfredsställelse ger god indikation om den anställdes grad av WLC. 

Om personligheten påverkas beroende på omgivningen, vilket Anderson (1977) menar, verkar 

arbetstillfredsställelse vara en viktig grund för anställdas WLC. 

Vad gäller hypotes 4 finns det inget signifikant stöd för att det skulle vara någon 

skillnad mellan anställda i offentlig sektor och anställda i privat sektor vad gäller graden av 

WLC. Offentliganställda uppger dock ett något mer externt WLC än anställda inom den 

privata sektorn. Fyndet som Macklin, Smith och Dollard (2006) gjorde att offentliganställda 

skulle uppleva en högre kontroll stöds därmed inte. Arbetsuppgifterna är likartade för 

urvalsgrupperna, men eventuell skillnad i arbetssättet inom de olika sektorerna verkar inte 

vara till särskild fördel för personer med intern eller extern WLC. 
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Metoddiskussion 

 

Metoden brister då undersökningen grundar sig på ett bekvämlighetsurval, där personalchefer 

och personalansvariga har fått välja ut vilka personer som ska delta och besvara enkäten, 

vilket kan påverka validiteten. Alla anställda som representerar populationen anställda med 

administrativa arbetsuppgifter har inte haft samma chans att delta i undersökningen genom att 

besvara enkäten. Bekvämlighetsurvalet gör det svårt att generalisera resultaten. Att 

kontaktpersonerna fått dela ut enkäterna har försvårat kommunikationen med deltagarna och 

möjligtvis haft negativ påverkan på deras deltagande. Deltagarna kan då upplevt sig 

påtvingade att delta i undersökningen när de uppmanats av chefer och ansvariga på 

arbetsplatserna. De kan ha blivit uppmanade och påminda i olika stor utsträckning. 

Den interna reliabiliteten för WLC-skalan visade sig vara förhållandevis låg då den har 

erkänt hög intern reliabilitet och är väl använd i forskning. Det låga värdet kan delvis 

förklaras till viss del av att kortversionen användes, delvis på urvalet och urvalsstorleken. 

Skalorna för upplevda organisationsstödet och arbetstillfredsställelse ligger på acceptabel 

respektive god nivå. Frågeformuläret borde eventuellt ha testats på en studiegrupp innan det 

användes i enkäten för att möjliggöra skalor med god intern reliabilitet. Skalorna POS och 

OJS visar sig ha högre, godkänd, reliabilitet.  

Deltagarna i studien har en skev könsfördelning, där kvinnor är klart 

överrepresenterade som respondenter av enkäten. En orsak till det kan vara att kvinnor oftare 

arbetar med administrativa uppgifter än vad män gör eller att de är mer villiga att delta i 

enkätundersökningen. Eftersom enkäten delats ut till anställda på olika avdelningar på 

organisationerna, går det inte att säga något om deltagarnas könsfördelning stämmer överens 

med de anställda på arbetsplatserna. Bättre förarbete av arbetsplatser och framförande till 

kontaktpersonerna med önskan om jämn könsfördelning bland respondenterna hade möjligtvis 

kunnat resultera i en jämnare könsfördelning bland respondenterna. 

Eftersom det fanns en viss ovilja från vissa arbetsplatser att delta, både offentliga och 

privata så är det till viss del oklart till vilken grad sambanden kan generaliseras till anställda i 

övriga populationen. Dock påvisar undersökningens resultat samband som stämmer överens 

med vad som påträffats i flera andra undersökningar. 
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Vidare forskning 

 

Den här studien har fokuserat på några av de faktorer som kan samvariera med anställdas 

kontroll över sin arbetssituation. Vidare forskning kan komplettera med andra faktorer som 

kan antas ha påverkan på arbetsplatsen, som exempelvis anställningstid, det sociala stödet, 

och arbetskultur. Det skulle möjliggöra en mer fullständig bild av hur förhållanden på 

arbetsplatsen och individuella egenskaper och personlighet påverkar varandra. Det skulle vara 

intressant att jämföra hur sambanden ser ut för andra yrkesgrupper genom att inkludera dem i 

urvalet för att på så vis få större klarhet i eventuella specifika skillnader i sambanden inom 

olika yrken med varierande personalsammansättning. En vidare undersökning med ett större 

antal deltagare skulle kunna säkerställa resultaten. Det skulle även vara önskvärt med 

forskning som bidrar med förtydligande om hur variablerna samverkar och påverkar varandra. 
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Bilaga I 

 

Informationsbrev 
 

Hej! 

 

Jag heter Daniel Johansson och studerar psykologi vid Linnéuniversitetet i Växjö. Under 

hösten skriver jag en kandidatuppsats med arbetspsykologisk inriktning.  

Syftet med uppsatsen är att undersöka vad som påverkar anställdas kontroll över sin 

arbetssituation. 

 

Deltagandet är såklart frivilligt, men Din medverkan skulle betyda mycket eftersom Du har 

värdefull erfarenhet inom detta område. 

 

Svaren som lämnas in behandlas anonymt och konfidentiellt. Inga individuella svar kommer 

att kunna urskiljas i resultaten, så ingen kan utläsa hur just Du har svarat. 

 

Resultaten av undersökningen kommer att presenteras som helhet enligt överenskommelse 

med personalansvarig. 

 

Tack på förhand! 

 

Daniel Johansson 

djonm09@student.lnu.se 
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Enkätundersökning 

 

 

Vänligen kryssa i och besvara nedanstående frågor. 

 

Kön:    

 

Ålder:______år 

 

 

 

 

 

 

 

Följande frågor gäller Dina uppfattningar om arbete i allmänhet. Det gäller alltså inte enbart 

Ditt nuvarande arbete. Markera de svarsalternativ som stämmer bäst överens med Din åsikt på 

en skala mellan 1 och 6, där 1 = tar helt avstånd och 6 = instämmer helt. 

 

 

1.  I de flesta arbeten kan människor i stort sett uppnå det som debestämmer sig för att 

uppnå.  

 

Tar helt avstånd     1            2            3            4            5            6     Instämmer helt 

 

2.  Om Du vet vad Du vill få ut av ett arbete så kan Du hitta ett som uppfyller dessa krav. 

 

Tar helt avstånd     1            2            3            4            5            6     Instämmer helt 

 

3.  Huruvida Du får det jobb Du vill ha beror till största delen på turen. 

 

Tar helt avstånd     1            2            3            4            5            6     Instämmer helt 

 

4.  Att bli befordrad handlar till större delen om att ha tur. 

 

Tar helt avstånd     1            2            3            4            5            6     Instämmer helt 
 

5.  Befordringar ges till anställda som presterar bra på jobbet. 
 

Tar helt avstånd     1            2            3            4            5            6     Instämmer helt 
 

6.  Det krävs mycket tur för att räknas som en enastående anställd på de flesta 

arbetsplatser. 

 

Tar helt avstånd     1            2            3            4            5            6     Instämmer helt 

 

7.  Människor som utför sina arbeten väl kommer i allmänhet att belönas för detta. 

 

Tar helt avstånd     1            2            3            4            5            6     Instämmer helt 
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8.  Den stora skillnaden mellan de som tjänar mycket och de som tjänar lite är huruvida 

de har tur eller inte. 

 

Tar helt avstånd     1            2            3            4            5            6     Instämmer helt 

 

 

Markera de svarsalternativ som stämmer bäst överens Din åsikt på en skala mellan 1 och 7, 

där 1 = instämmer helt och 7 = instämmer inte alls. 

 

 

9.  Organisationen jag arbetar för bryr sig om mina åsikter. 

 

Instämmer helt     1          2          3          4          5          6          7      Instämmer inte alls 

 

10.  Organisationen jag arbetar för bryr sig om mitt välbefinnande. 

 

Instämmer helt     1          2          3          4          5          6          7      Instämmer inte alls 

 

11.  Organisationen jag arbetar för värderar mina mål och värderingar starkt. 

 

Instämmer helt     1          2          3          4          5          6          7      Instämmer inte alls 

 

12.  Hjälp finns tillgänglig från organisationen jag arbetar för när jag har problem. 

 

Instämmer helt     1          2          3          4          5          6          7      Instämmer inte alls 

 

13.  Organisationen jag arbetar för skulle förlåta ett misstag från min sida. 

 

Instämmer helt     1          2          3          4          5          6          7      Instämmer inte alls 

 

14.  Om given möjlighet, skulle organisationen jag arbetar för dra fördel av mig. 

 

Instämmer helt     1          2          3          4          5          6          7      Instämmer inte alls 

 

15.  Organisationen jag arbetar för visar väldigt lite omtanke om mig. 

 

Instämmer helt     1          2          3          4          5          6          7      Instämmer inte alls 

 

16.  Organisationen jag arbetar för är villig att hjälpa mig om jag behöver hjälp.  

 

Instämmer helt     1          2          3          4          5          6          7      Instämmer inte alls 

 

 

17.  Om en god vän till mig berättade att han / hon var intresserad av att arbeta på ett jobb 

som mitt skulle jag starkt rekommendera det.  

 

Instämmer helt     1          2          3          4          5          6          7      Instämmer inte alls 
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18.  Allt som allt är jag mycket nöjd med mitt nuvarande jobb. 

 

Instämmer helt     1          2          3          4          5          6          7      Instämmer inte alls 

 

19.  I allmänhet lever mitt jobb upp till den typ av jobb jag ville ha när jag tog det. 

 

Instämmer helt     1          2          3          4          5          6          7      Instämmer inte alls 

 

20.  Med de kunskaper jag har nu skulle jag välja mitt jobb igen om jag var tvungen att 

bestämma mig på nytt. 

 

Instämmer helt     1          2          3          4          5          6          7      Instämmer inte alls 

 

 

 

 

Tack för Din medverkan! 
 

 


