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Abstract 

Med utgångspunkt i det moderna arbetslivet och de krav som detta medför 

på dagens medarbetare har den aktuella studien valt att inrikta sig på den 

psykosociala arbetsmiljön. Studien utgår ifrån Julian Rotters teori om locus 

of control. Syftet med studien är att undersöka hur inre och yttre 

kontrollfokus påverkar upplevelserna av möjligheten till återhämtning och 

delaktighet. Studien är kvantitativ, och har genomförts på uppdrag av en 

medelstor kommun i Västsverige. Webbaserad enkät har använts. Resultatet 

visar att inre kontrollfokus har en signifikant positiv påverkan på både den 

upplevda möjligheten till återhämtning och den upplevda delaktigheten. Inre 

kontrollfokus är dessutom av större betydelse för den upplevda möjligheten 

till återhämtning och den upplevda delaktigheten hos medarbetarna i 

kommunen, jämfört med de som är chefer med budget- och/eller 

personalansvar. Således anses inre kontrollfokus kunna påverka den 

psykosociala arbetsmiljön i positiv riktning. 

 

Inledning 

Arbetsplatser idag ställer annorlunda krav på sina medarbetare än de gjorde för bara trettio år 

sedan (Kompier, 2006). Arbetet blir mer flexibelt med och lösare ramar då det gäller 

arbetstider och arbetsinnehåll. Detta medför att människor förväntas ta mer ansvar, vara mer 

flexibla och anpassningsbara till förändringar och drivande i sin egen utveckling. Arbete idag 

handlar mer om individuell utveckling, än om kollektiv nytta (Allvin, Aronsson, Hagström, 

Johansson & Lundberg, 2011). Detta skapar möjligheter för människor med ett inre driv och 

som vill förverkliga sig själva, men kan också innebära problem för människor som inte vill 

göra karriär och inte ser flexibiliteten som en möjlighet. Arbetsmiljön blir mer psykosocialt 

belastande, i takt med att arbetsinnehållet ändrats (Kompier, 2006). I och med 

Arbetsmiljölagen (1977:1160) som kom 1978 och de följande årens introduktion av psykiska 

och sociala aspekter på arbetsmiljön, blev Sverige världsledande inom arbetsmiljö (Allvin et 

al, 2011). Det är också den psykosociala arbetsmiljön, med fokus på möjlighet till 

återhämtning och delaktighet som vi valt att inrikta denna studie mot. Det har tidigare 

påvisats att medarbetare som ges möjlighet att vara delaktiga i beslut som rör deras eget 
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arbete, bättre kan hantera den stress och utmattning som arbetet och dess krav medför 

(Knudsen, Busck & Lind, 2011). Vidare har det visat sig att möjligheten till återhämtning i 

och utanför arbetet samt att ha en rimlig arbetsbelastning, påverkar människors hälsa positivt 

(Härmä, 2006; Siltaloppi, Kinnunen & Feldt, 2009). Det har också påvisats att internal locus 

of control kan påverka vissa upplevelser av arbetsförhållandena i positiv riktning (Gray-

Stanley & Muramatsu, 2011; Furnham & Drakeley, 2001; Judge & Bono, 2001; Kahn & 

Byosiere, 1992; Vijayashree & Jagdischchandra, 2011). Locus of control kan även vara 

avgörande för vilken typ av arbetsuppgifter en individ är lämpad för, samt hur mycket 

delaktighet en chef lyckas skapa hos sina medarbetare (Spector, 1982). Med bakgrund av det 

ovan anförda, har vi valt inriktningen på vår studie, vilken beskrivs ingående under rubriken 

”Frågeställning, syfte och hypoteser”.  

Utgångspunkten för vår studie kommer att vara Julian Rotters (1966) teori om locus of 

control. Detta är en vedertagen socialpsykologisk teori, som ofta återkommer i 

socialpsykologisk litteratur (se exempelvis Nilsson, 1996; Aronson, Wilkinson och Akert, 

2007). Människor kan ha antingen en internal locus of control (hädanefter inre kontrollfokus, 

efter översättning av Nilsson, 2007) eller en external locus of control (hädanefter yttre 

kontrollfokus, efter översättning av Nilsson, 2007). Tidigare forskning har undersökt vilken 

påverkan inre kontrollfokus har på medarbetares upplevelser av arbetet, så som 

arbetstillfredsställelse och förmågan att hantera stress. Det inre kontrollfokusets påverkan på 

arbetsbelastning och delaktighet i beslut har också undersökts. Vi kommer att titta närmare på 

medarbetares upplevelser av den psykosociala arbetsmiljön, mer specifikt möjlighet till 

återhämtning och delaktighet. Tidigare forskning (Gray-Stanley & Muramatsu, 2011) har 

funnit samband mellan hur inre kontrollfokus påverkar känslor av utbrändhet under vissa 

givna förhållanden som innebär låg respektive hög delaktighet. Vi vill även undersöka hur 

inre och yttre kontrollfokus påverkar upplevelsen av delaktighet, alltså hur mycket delaktighet 

medarbetaren anser sig ha. Vidare vill vi undersöka hur möjligheten till återhämtning 

påverkas av inre och yttre kontrollfokus. Detta är socialpsykologiskt relevant, eftersom det 

handlar om medarbetares upplevelser av sin egen kontroll och sitt välmående i arbetet. Det 

handlar om hur människan förhåller sig till sin omvärld; upplever individen sig ha kontroll 

över sin situation och sitt handlande? Förmodligen är svaret på dessa frågor att det beror på, 

vi människor är olika och reagerar olika beroende på hur situationen ser ut. Om det finns en 

påverkan av inre och yttre kontrollfokus på möjligheten till återhämtning och delaktighet, kan 

det ge underlag för fortsatt forskning om vikten av upplevd kontroll på arbetet.  
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Den största delen av den forskning vi tagit del av har utförts i andra länder som USA och 

Storbritannien. De verksamheter som undersökts har varit av varierande art, såväl offentliga 

som privata verksamheter i helt olika branscher. Vi har inte funnit mycket nordisk forskning 

gällande de samband vi vill undersöka. Tidigare forskning (Gallie, 2003) har dessutom visat 

att nordiska länder, i synnerhet Sverige och Norge, är bra på att skapa delaktighet på 

arbetsplatsen, vilket skiljer Sverige från de länder där den största delen av den tidigare 

forskningen har utförts.  

 

Frågeställning, syfte och hypoteser 

Denna studie ämnar undersöka om respondenternas upplevelser av möjligheten till 

återhämtning och delaktighet påverkas av inre och yttre kontrollfokus. Möjlighet till 

återhämtning sker både i och utanför arbetet. Delaktighet utgörs i vår studie av tillgång till 

information som rör arbetet, samt möjligheten att påverka de egna arbetsförhållandena.  

Syftet är att skapa förståelse för det upplevda kontrollfokusets påverkan på människors 

upplevelser av möjlighet till återhämtning och delaktighet i den kommun vi undersöker. 

Denna förståelse kan bidra till det framtida personalarbetet. Vidare är vi intresserade av att 

testa om sambanden mellan variablerna påverkas av huruvida respondenterna är chefer med 

budget- och/eller personalansvar (hädanefter ”chefer”) eller inte (hädanefter ”medarbetare”), 

vilket är den bakgrundsfråga vi är intresserade av att ta undersöka. Vi har inte hittat någon 

tidigare forskning som undersökt detta, varför det är intressant att titta vidare på. Vi vill även 

undersöka om medelvärdena för de olika variablerna skiljer sig mellan chefer och 

medarbetare. 

Våra hypoteser lyder som följer: 

Huvudhypotes 1: När det inre kontrollfokuset ökar, ökar också den upplevda 

möjligheten till återhämtning. 

Underhypotes 1: När det yttre kontrollfokuset ökar, minskar den upplevda möjligheten 

till återhämtning. 

Huvudhypotes 2: När det inre kontrollfokuset ökar, ökar också den upplevda 

delaktigheten. 
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Underhypotes 2: När det yttre kontrollfokuset ökar, minskar den upplevda 

delaktigheten. 

Motsatsen till inre kontrollfokus är yttre kontrollfokus. Därför har vi även valt att undersöka 

hur yttre kontrollfokus påverkar den upplevda möjligheten till återhämtning och den upplevda 

delaktigheten. 

 

Bakgrund  

Den aktuella studien genomfördes i en medelstor kommun i Västsverige med en 

medarbetarenkät som grund. Kommunens syfte var att undersöka de kommunalanställdas 

attityder inom nio huvudområden, där delaktighet och arbetsbelastning utgör två av dessa. 

Huvudområdet arbetsbelastning bestod i enkäten av frågor som mäter möjlighet till 

återhämtning. Kommunen ville mäta Nöjt Medarbetarindex (NMI). Mätningen syftade till att 

skapa sig en uppfattning om de anställdas nöjdhet och för att kunna jämföra med andra 

kommuners NMI. Dessa resultat kommer också att ligga till grund för det fortsatta 

personalarbetet i kommunen. Kommunledningen utsåg en enkätgrupp, som kontaktade 

Högskolan i Skövde för att få kontakt med studenter. Tanken var att studenterna, utöver NMI, 

skulle bidra med mer information kring arbetsförhållandena i de olika förvaltningarna.  Denna 

information skulle tas fram utifrån ett socialpsykologiskt perspektiv och med enkäten som 

grund. Enkäten är framtagen av Stockholms Stads Utrednings- och Statistikkontor AB (USK) 

och kunde inte ändras i större utsträckning, detta för att kommunen skall kunna jämföra sig 

med andra kommuner. I projektet ingick fem studentgrupper med två studenter i varje grupp. 

Studentgrupperna delade upp de olika huvudområdena mellan sig, varför bara vissa frågor i 

enkäten blev relevanta i den aktuella studien. De övriga huvudområdena utöver möjlighet till 

återhämtning (som ingår i arbetsbelastning) och delaktighet berörs i andra studier. 

Kommunen anlitade ett statistikföretag för att administrera medarbetarenkäten och 

sammanställa resultatet till kommunen. Vi studenter hade ett nära samarbete med 

statistikföretaget och hade tillgång till deras databas. 

De anställda inom den aktuella kommunen, arbetar i sex olika förvaltningar: 

 Barn- och utbildningsförvaltningen 

 Kommunledningsförvaltningen 
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 Kulturförvaltningen 

 Miljö- och byggförvaltningen 

 Socialförvaltningen 

 Tekniska förvaltningen 

Urvalet beskrivs mer ingående under rubriken ”Urval”. 

 

Teoretiskt ramverk 

I vår studie kommer vi att utgå ifrån möjlighet till återhämtning och delaktighet som ingående 

delar i den psykosociala arbetsmiljön, samt Julian Rotters (1966) teori om inre och yttre 

kontrollfokus. Dessa teoretiska utgångspunkter beskrivs i närmare detalj nedan. 

 

Psykosocial arbetsmiljö 

Maslows (1943) teori om mänskliga behov innebär bland annat att människan först och främst 

strävar efter att tillfredsställa lägre behov som sömn, mat, trygghet och säkerhet, för att sedan 

fokusera på högre behov, där det högsta utgörs av självförverkligande. Rubenowitz (1984) 

menar att vi i Sverige i allt större utsträckning fått våra fysiologiska behov och 

trygghetsbehov tillfredsställda, varför fler och fler människor börjar ställa krav på 

tillfredsställelse av högre behov, så som meningsfulla arbeten och vidareutveckling i arbetet. 

För arbetsmiljön innebär denna strävan efter tillfredsställelse av högre behov, bland annat en 

vilja till utökad kontroll av arbetstakt och över arbetets utförande.  

Rubenowitz (1984) menar att den psykosociala arbetsmiljön utgörs av följande delar: 

 Egenkontroll i arbetet, att inom vissa gränser styra arbetstakten och utförandet 

 Positivt arbetsledningsklimat 

 Stimulans från själva arbetet 

 God arbetsgemenskap 

 Optimal arbetsbelastning, både i psykisk som fysisk bemärkelse 
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En något annorlunda syn på den psykosociala arbetsmiljön ges i AFS 1980:14, Psykiska och 

sociala aspekter på arbetsmiljön. Den psykosociala arbetsmiljön utgörs enligt denna 

föreskrift inte av några särskilda delar, utan av en betraktelse av arbetsmiljön ur psykologisk 

och sociologisk synvinkel. Viktiga aspekter i den psykosociala arbetsmiljön är medarbetarens 

möjlighet till påverkan då det gäller arbetstakt, arbetsmetod, mängden arbete och kvalitén på 

det egna arbetet. Vidare anses det viktigt att medarbetaren får en överblick över det egna 

arbetet och dess roll i ett större sammanhang, samt möjligheten att kontrollera resultatet av det 

egna arbetet.  

 

Även i Arbetsmiljölagen (1977:1160, 2 kap, 1§, tredje stycket) fastslås vikten av delaktighet; 

 

”Arbetstagaren skall ges möjlighet att medverka i utformningen av sin egen arbetssituation 

samt i förändrings- och utvecklingsarbete som rör hans eget arbete.” 

 

Rubenowitz framhåller att delaktighet och arbetsbelastning är viktiga aspekter i den 

psykosociala arbetsmiljön. Även AFS 1980:14 och Arbetsmiljölagen (1977:1160) framhåller 

vikten av delaktighet för den psykosociala arbetsmiljön. Arbetsbelastningen i sig diskuteras 

inte i AFS 1980:14 eller Arbetsmiljölagen (1977:1160), men möjligheten att ta de pauser som 

behövs lagstadgas i Arbetstidslagen (1982:673). Den ideella föreningen Prevent tar i sin bok 

”Bättre arbetsmiljö” (2010) dessutom upp möjlighet till återhämtning som en viktig del i den 

psykosociala arbetsmiljön. De menar att arbetsmiljön innefattar allt som påverkar oss på 

arbetsplatsen, där möjlighet till återhämtning är en viktig faktor. Möjlighet till återhämtning är 

nära sammankopplat med arbetsbelastning, vilket vi kommer att diskutera ytterligare under 

rubriken ”Möjlighet till återhämtning”.  

 

Såväl möjlighet till återhämtning som delaktighet utgör alltså viktiga delar av den 

psykosociala arbetsmiljön. 

 

Möjlighet till återhämtning. 

Dagens samhälle genomgår kontinuerliga förändringar. I och med dessa förändringar ändras 

också arbetsplatserna och arbetsuppgifterna. Nu jobbar de anställda på företagen mer och mer 

på kontor med direkt kundkontakt och informationsuppgifter (Kompier, 2006). Arbeten på 

kontor och inom serviceyrkena har ökat medan arbeten inom industrin har minskat. 
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Arbetsuppgifterna har således gått från fysiskt tunga till att mer och mer belasta de 

psykosociala aspekterna (Kompier, 2006). Denna syn på ändring på arbetsplatserna stärks 

också av Allvin et al (2011). Författarna menar att ovan nämnda ändringar leder till att 

organisationerna måste vara flexibla. Flexibiliteten innebär inte bara positiva saker för 

medarbetaren. Desto mer flexibla företagen måste vara, desto svårare är det för medarbetaren 

att kunna dra en klar gräns mellan arbete och fritid. Detta beror på att arbetsuppgifterna och 

arbetstiderna inte längre är lika precisa, det är i många fall upp till medarbetaren själv att 

avgränsa sitt arbete. Vidare blir det upp till varje enskild medarbetare att finna tid för sin 

återhämtning från arbetet (Allvin et al, 2011).  

Att kunna styra över sin egen tid på ett effektivt sätt har bevisade positiva effekter på det 

sociala livet samt på hälsan (Härmä, 2006). Vidare tyder annan forskning på att i desto större 

utsträckning en individ kan koppla bort de psykologiska aspekterna från jobbet på fritiden, 

desto bättre återhämtning får individen. Konsekvenserna av bristande psykologisk 

återhämtning kan visa sig i form av lägre motivation och utmattning (Siltaloppi et al, 2009). 

Individer som i lägre grad fattar beslut på arbetet, har också större behov av återhämtning än 

de som har större grad av beslutsfattande som en del i sitt arbete. Forskning tyder också på att 

arbetare med höga psykologiska krav har större behov av återhämtning än de med lägre 

psykologiska krav (Jansen, Kant & Van Den Brandt, 2002). De psykologiska kraven delades i 

den studien in i generella psykologiska krav, rolltvetydighet, koncentration och avbrott i det 

mentala arbetet (efter Karasek, Brisson, Kawakami, Houtman, Bongers & Amick, 1998). 

Pauser i arbetet verkar enligt Strongman och Burt (2000) vara viktigare för individer med 

arbetsuppgifter som i större utsträckning utgörs utav psykologisk belastning, än fysisk 

belastning. Detta tros bero på att den psykologiska belastningen anses vara tyngre och således 

behöver mer utrymme för återhämtning än den fysiska. Vidare visar det sig vara lönsamt att ta 

flera kortare pauser på arbetet. Anledningar till att människor inte tar pauser i arbetet uppges 

ofta vara pressade tidscheman, för hög arbetsbelastning och deadlines som måste hållas 

(Strongman & Burt, 2000). Strongman och Burt menar alltså, att möjligheten till återhämtning 

i form av pauser är beroende av hur stor arbetsbelastningen är. Prevent (2010) menar att en 

kvantitativ överbelastning, det vill säga när arbetsuppgifterna utförs under svår tidspress, 

minskar möjligheterna till återhämtning. 
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Möjlighet till återhämtning är enligt den tidigare forskning vi redogjort för ovan mycket 

viktig för människors välmående och en viktig del i den psykosociala arbetsmiljön. Det är 

också därför den aktuella studien har valt att titta närmare på möjligheten till återhämtning.  

Delaktighet.  

Kalleberg, Nesheim och Olsen (2009) menar att det inte finns någon universell definition på 

delaktighet. Dock finns det mycket forskning som undersöker olika aspekter av delaktighet, 

och dess inverkan på medarbetare. Tidigare forskning har visat att delaktighet och autonomi, 

möjligheten att styra över den egna arbetssituationen och vara delaktig i beslut, har positiv 

inverkan på medarbetare och deras arbetstillfredsställelse (Appelbaum, Bailey, Berg & 

Kalleberg, 2000).  

Vidare har det visat sig att skandinaviska länder, i synnerhet Sverige och Norge, står ut i 

positiv bemärkelse då medarbetares möjlighet till delaktighet, i det här fallet möjligheten att 

delta i beslut som rör det egna arbetet, undersökts (Gallie, 2003). Att få tillgång till 

information som rör det egna arbetet är också en viktig faktor då det gäller medarbetares 

delaktighet (Wilkinson & Marchington, 2002). Tillgången till information och möjligheten att 

delta i beslut som direkt rör det egna arbetet (inte beslut på en högre organisatorisk nivå) 

utgör enligt Wilkinson och Marchington (2002) direct participation (direkt delaktighet). 

Knudsen et al (2011) undersökte hur direkt delaktighet, och då mer specifikt information från 

ledning och kontroll i det egna arbetet, påverkade stress, utmattning och balans mellan arbete 

och fritid. Även här visade sig delaktighet ha en positiv inverkan på människors upplevelser 

av arbetsklimatet. Enligt O’Brien (2002) kan direkt delaktighet även skapa förståelse och 

acceptans för förändringar, samt skapa möjligheter för medarbetare att bidra till sin 

organisation. 

Vi kommer i vår undersökning att utgå ifrån direkt delaktighet och dess beståndsdelar 

information från ledning och kontroll i det egna arbetet, då vi använder begreppet delaktighet. 

 

Inre och yttre kontrollfokus 

Julian Rotter (1966) menar att människor förklarar händelser som sker utifrån deras egna 

handlingar och personliga egenskaper, eller utifrån omständigheter som ligger utanför deras 

kontroll. När människan upplever kontroll över situationen och att denna kan påverkas av 
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honom eller henne, har människan ett inre kontrollfokus. Att istället uppleva att händelser 

sker på grund av tur, otur, slumpen, eller att någon annan påverkar det som sker, är typiska 

tecken på yttre kontrollfokus. Vidare menar Rotter att människor som har inre kontrollfokus, i 

större utsträckning än de med ett yttre kontrollfokus, försöker påverka sin omgivning till sin 

fördel istället för att påverkas av den. De kommer dessutom att vara mer uppmärksamma på 

sådant i omgivningen som kan vara till nytta för deras framtida handlande. Människor som 

upplever inre kontrollfokus ser fler möjligheter att påverka sin egen situation och resultatet av 

deras handlande, än människor med yttre kontrollfokus (Rotter, 1966; Vijayashree & 

Jagdischchandra, 2011). 

Inre och yttre kontrollfokus i arbetet.  

Tidigare forskning (Bono & Judge, 2001; Vijayashree & Jagdischchandra, 2011) har funnit ett 

kausalt samband mellan inre kontrollfokus och arbetstillfredsställelse, där inre kontrollfokus 

leder till ökad arbetstillfredsställelse. Vidare menar Kahn & Byosiere (1992) att inre 

kontrollfokus påverkar möjligheten att hantera stress i arbetet positivt. Det vill säga att 

medarbetare som upplever att de kan styra över sin situation också har bättre förutsättningar, 

att hantera stress som denna medför. Inre kontrollfokus kan alltså här sägas ha en positiv 

inverkan på hanteringen av arbetsbelastningen och upplevelser av arbetet. 

Inre kontrollfokus har även visats ha ett kausalt samband med upplevelser av 

organisationsklimat. Ju högre grad av inre kontrollfokus människor hade, desto mer positivt 

uppfattade de organisationsklimatet (Furnham & Drakeley, 2001). Organisationsklimatet 

delades i den studien in i ett antal underkategorier, bland annat planering och beslutsfattande. 

Kontroll över den egna arbetssituationen har i tidigare studier även haft en positiv inverkan på 

förebyggandet av symptom på utbrändhet, som cynism och utmattning (Hätinen, Kinnunen, 

Pekkonen & Kalimo, 2007). Även den mentala hälsan, sjukfrånvaron och arbetsprestationerna 

har kunnat förbättras genom att medarbetarna får kontroll över den egna arbetssituationen 

(Bond & Bunce, 2001). Gray-Stanley och Muramatsu (2011) visade i sin studie att inre 

kontrollfokus kan minska känslan av utbrändhet då graden av delaktighet i beslutsfattande är 

låg. Människor med inre kontrollfokus var mer benägna att hantera sin arbetssituation även då 

graden av delaktighet var låg. Om medarbetaren istället har yttre kontrollfokus och låg grad 

av delaktighet, förstärktes känslan av utbrändhet eftersom förmågan att hantera situationen 

minskade. Vidare fann Gray-Stanley och Muramatsu (2011) att inre kontrollfokus dock inte 

var tillräckligt för att minska upplevelserna av en hög arbetsbelastning. Vid hög 
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arbetsbelastning spelade istället fler faktorer, som exempelvis socialt stöd, stor roll. Prevent 

(2010) menar också att återhämtningen är extra viktig då arbetsbelastningen är hög. 

Möjligheten att ta pauser i arbetet framhålls som extra viktig för hur återhämtningen blir. 

Människor med yttre kontrollfokus tycks vara bättre lämpade för arbeten med lågt krav på 

initiativförmåga, där man istället förväntas följa regler och rutiner. Dessa typer av arbeten 

ökar möjligheterna för människor med yttre kontrollfokus att göra ett bra arbete. Motsatt 

arbetar människor med inre kontrollfokus bäst då de ges möjlighet till att ta egna initiativ och 

ges större möjlighet till inflytande och självstyre i sitt arbete. Vad gäller ledarskap, tenderar 

chefer med inre kontrollfokus ge större möjlighet till delaktighet för sina underordnade, än 

chefer med yttre kontrollfokus som hellre styr via order än deltagande (Spector, 1982). 

Tidigare forskning tyder således på att medarbetare med inre kontrollfokus i större 

utsträckning upplever sin arbetssituation, organisationsklimatet, den mentala hälsan och 

förmågan att hantera stress som positiva, jämfört med medarbetare med yttre kontrollfokus.  

Inre och yttre kontrollfokus innebär i vår studie den grad av kontroll över den egna 

situationen, som respondenten upplever sig ha. Det handlar alltså om upplevd förmåga till 

påverkan på den egna situationen och resultatet av det egna handlandet. Delaktigheten handlar 

istället om upplevelserna av möjligheten att vara delaktig; vilka möjligheter ges till påverkan 

och får respondenten den information hon eller han behöver, utifrån den struktur som finns på 

arbetsplatsen?  

 

Metod 

Vi var intresserade av att ställa ett antal mätbara variabler i relation till varandra för att leta 

efter samband, varför vi valde att använda oss av en kvantitativ metod (Hartman, 2004). Våra 

resultat samlades in med hjälp av en medarbetarenkät. Vi valde enkät eftersom vår 

uppdragsgivare ville genomföra en medarbetarenkät, och eftersom det var det enda rimliga 

alternativet att genomföra vår studie på med tanke på hur stor vår urvalsgrupp är (Hartman, 

2004). Enkäten innehöll, utöver de frågor som mäter våra variabler, också en mängd andra 

frågor som vår uppdragsgivare var intresserad av att undersöka. Dessa var frågor som rörde 

medarbetarnas arbetsplatser och deras arbetsförhållanden. De var inte relevanta för vår studie, 
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varför vi inte redogjort för dem. Dock berörs vissa av dem i några av de andra 

studentgruppernas studier. 

 

Urval 

Vår urvalsgrupp bestod av samtliga anställda inom de olika förvaltningarna i den aktuella 

kommunen, med undantag för dem som var långtidssjukskrivna eller tjänstlediga sedan mer 

än 60 dagar. De senare motsvarade ca 200 personer. Kommunen hade ca 2200 

tillsvidareanställda fördelade på sex förvaltningar. I kommunen arbetade både kvinnor och 

män i åldrarna 20 till 67 år. Utbildningsnivån hos de anställda varierade mellan allt från 

endast grundskola, till universitetsstudier längre än tre år. 

Av 2001 inbjudna, svarade 1108 personer på enkäten, vilket ger en svarsfrekvens på 55 %. 

Från socialförvaltningen svarade 383 personer, vilket motsvarade en svarsfrekvens på 51.8 %, 

Barn- och utbildningsförvaltningen hade 366 svar (49.8 %), Tekniska förvaltningen hade 84 

svar (35 %), Kulturförvaltningen hade 14 svar (93.3 %), Miljö- och byggnadsförvaltningen 

hade 18 svar (78.3 %) och Kommunledningsförvaltningen hade 65 svar (31.7 %). 178 

personer (16,1 % av det totala antalet respondenter) valde att inte ange 

förvaltningstillhörighet, vilket medför att den verkliga svarsfrekvensen för de olika 

förvaltningarna bör vara något högre. 

Av de som besvarade vår enkät var 94 respondenter chefer (8,5 % av totala antalet svar) och 

826 respondenter medarbetare (74,5 % av totala antalet svar). 188 respondenter (17 % av 

totala antalet svar) valde att inte ange huruvida de var chef eller medarbetare. 

 

Operationalisering och instrument 

Enkäten som användes baserades på en medarbetarenkät som tidigare använts av Stockholms 

stad, och som tagits fram av USK. Vi har alltså inte själva utformat enkäten och dess frågor, 

med undantag för vissa omformuleringar och tillägg. Vi formulerade om vissa frågor för att 

de bättre skulle mäta det vi ville mäta. De frågor vi valt att ändra från den ursprungliga 

enkäten löd: 

 På arbetsplatsträffarna (APT) förs diskussioner som gör att jag känner mig delaktig. 
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Vi ändrade frågan till: 

 På arbetsplatsträffarna (APT) förs diskussioner på ett sätt som gör att jag känner mig 

delaktig. 

Vi var inte intresserade av att mäta om det förs intressanta diskussioner på 

arbetsplatsträffarna, utan om sättet diskussionerna förs på skapar möjligheter för delaktighet. 

Vidare valde vi att ändra följande fråga: 

 Min närmaste chef uppmuntrar till dialog på våra möten. 

Vi ändrade frågan till: 

 Vi har en öppen dialog som skapar delaktighet på våra möten. 

Vi ville inte se om chefen i sig skapade dialog, utan om dialogen var av sådant slag att 

mötesdeltagarna kände sig delaktiga. Den sista frågan vi ändrade löd ursprungligen: 

 Jag kan på ett bra sätt förena mitt arbete med mitt privatliv. 

Vi ändrade frågan till: 

 Mitt privatliv påverkas inte negativt av mina arbetsuppgifter. 

Denna fråga ändrade vi för att förtydliga innebörden av den ursprungliga frågan.  

Vi lade också till frågor för att kunna mäta inre och yttre kontrollfokus. Dessa frågor samt 

övriga frågor gällande möjlighet till återhämtning och delaktighet redogörs för i tabell 1. 

Bakgrundsfrågorna låg sist i enkäten. Den enda bakgrundsfrågan som var relevant för vår 

studie, var den om respondenten var chef med budget- och/eller personalansvar eller inte. 

Enkätsvaren hanterades i första hand av statistikföretaget. Vi studenter hade egna 

inloggningsuppgifter till deras databas för att komma åt enkätsvaren. 

Enkätfrågorna som låg till grund för denna undersökning bestod av ett antal påståenden som 

besvarades på en tiogradig Likertskala (Bryman, 2001), där 1 motsvarade att påståendet 

stämde mycket dåligt med respondentens uppfattning, och 10 stämde mycket bra med 

respondentens uppfattning. Vidare fanns svarsalternativet ”Vet ej”. Fördelen med en skala är 

att svaren blir lättare att bearbeta. De behöver då inte kvantifieras, något vi hade behövt göra 

om vi till exempel hade haft öppna frågor, eller gjort en intervju (Hartman, 2004).  
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Enkäten var webbaserad och skickades ut via e-post. Fördelar med webbaserad enkät är att 

respondenterna kan välja när de ska besvara den och att anonymiteten stärks (Nachmias & 

Nachmias, 2008). Från början var det meningen att respondenterna skulle ha en månad på sig 

att besvara enkäten. Dock var svarsfrekvensen så låg med bara ett par dagar kvar att 

enkätgruppen beslöt, i samråd med oss studenter, att låta enkäten finnas tillgänglig ytterligare 

fem dagar. Enkätgruppen skickade också kontinuerligt påminnelser till de olika 

förvaltningarnas chefer och bad dem påminna sina medarbetare att besvara enkäten. Detta 

som ett led i att höja svarsfrekvensen (Bryman, 2001).  

Tabell 1. 

Operationalisering av begrepp 

Variabel Indikator Enkätfråga 

Inre 

kontrollfokus 

Människan upplever sig ha kontroll över och 

möjlighet till påverkan på den egna situationen 

och omgivningen 

”Jag kan själv påverka resultatet av 

mitt arbete” 

  ”Jag upplever att jag har kontroll 

över min arbetssituation” 

  ”Jag kan påverka det som sker på 

min arbetsplats” 

Yttre 

kontrollfokus 

Människan upplever att någon annan, tur, otur, 

slumpen eller andra utomliggande faktorer 

påverkar den egna situationen och omgivningen 

”Om jag misslyckas i mitt arbete, 

beror det på dåliga förutsättningar” 

  ”Då jag lyckas i mitt arbete, beror 

det till stor del på tur” 

  ”Mina arbetsresultat är till stor del 

beroende av min chef” 

Möjlighet till 

återhämtning 

Ger arbetssituationen utrymme för återhämtning i 

och utanför arbetet? 

”Jag har lätt att koppla av från 

arbetet när jag är ledig” 

  ”Jag har möjlighet till återhämtning i 

arbetet genom att ta pauser eller 

anpassa mitt arbete” 

  ”Jag har tillräckligt med tid för att 

hinna med mina arbetsuppgifter” 

  ”Mitt privatliv påverkas inte negativt 

av mina arbetsuppgifter” 
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Variabel   Indikator                    Enkätfråga 

Delaktighet Tillgång till information och möjlighet att 

påverka planeringen och utförandet av det egna 

arbetet 

”Arbetsplatsträffarna (APT) ger bra 

information” 

”På arbetsplatsträffarna (APT) förs 

diskussioner på ett sätt som gör att 

jag känner mig delaktig” 

  ”Jag vet var jag kan söka den 

information jag behöver för mitt 

arbete” 

  ”Jag är nöjd med hur jag kan 

påverka planeringen av mina 

arbetsuppgifter” 

  ”Jag är nöjd med mina 

möjligheter att påverka hur jag 

ska utföra mitt arbete” 

  ”Jag är nöjd med mina 

möjligheter att påverka 

förläggningen av min arbetstid” 

  ”Vi har en öppen dialog som 

skapar delaktighet på våra möten” 

 

Cronbachs Alpha-test utfördes för att kontrollera enkätfrågornas överensstämmande med 

varandra. För de enkätfrågor som mätte delaktighet fick vi ett värde på .88. För möjlighet till 

återhämtning fick vi ett värde på .85 och inre kontrollfokus hade värdet .77. Cronbachs 

Alpha-värdet ska ligga på minst .7 för att anses bra (Pallant, 2010). Våra värden anses således 

starka, vilket tyder på en hög inre konsistens mellan enkätfrågorna som mäter respektive 

variabel. För yttre kontrollfokus fick vi ett svagare Cronbachs Alpha-värde (.56). I de fall en 

variabel mäts med väldigt få enkätfrågor, kan istället medelvärdet för ”inter item correlation” 

avläsas (Pallant, 2010), vilket vi också gjorde i det här fallet. Det värdet anses starkt om det 

ligger mellan .2 och .4 (Pallant, 2010). Vårt värde var .3 vilket alltså var helt acceptabelt. 

Även för yttre kontrollfokus fanns alltså en stark inre konsistens mellan enkätfrågorna.  

För att testa de samband vi var intresserade av att undersöka, gjorde vi enkla linjära 

regressionsanalyser. Vi gjorde även t-test för att jämföra medelvärden på våra olika variabler 

mellan chefer och medarbetare.  
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Etiska aspekter 

De etiska aspekter vi tagit hänsyn till och som studentgruppen även informerat enkätgruppen 

om (eftersom det är de som har huvudansvaret för enkäten) utgår ifrån Bryman (2001) och 

stärks av Nachmias och Nachmias (2008): 

 Informationskravet: Detta handlar om att respondenten måste få information om 

enkätens syfte, att den är frivillig och vilka delar som ingår i den. Nachmias och 

Nachmias (2008) stärker detta i det de kallar ”full information”. Med detta menas att 

respondenten bör få reda på syftet med undersökningen, samt vad resultatet kommer 

att användas till. Utifrån den information vi fått ifrån enkätgruppen, lever vår studie 

upp till detta krav. Respondenterna visste om att syftet med studien är att skaffa ett 

underlag för personalarbetet i kommunens fortsatta utveckling. Respondenterna kände 

också till, att det enda de behövde göra för att delta i undersökningen var att besvara 

den aktuella medarbetarenkäten.  

 Samtyckeskravet: Respondenten väljer själv om han eller hon vill medverka. Detta 

krav nämns även av Nachmias och Nachmias (2008) som poängterar vikten av att 

respondenterna vet att undersökningen är frivillig. Denna information har 

respondenterna i vår studie fått. Utifrån den svarsfrekvens vi fick (55 %) kan vi dra 

slutsatsen att respondenterna förstod att undersökningen är frivillig. 

 Konfidentialitetskravet: Information om respondenterna skall behandlas konfidentiellt. 

I vårt fall visste varken vi, statistikföretaget eller enkätgruppen namnet på 

respondenten, eftersom enkäten var anonym. Dock visste vi studenter och 

statistikföretaget vilken avdelning respondenten tillhör, samt dennes ålder och om 

personen ifråga var chef med budget- och/eller personalansvaransvar, och i annat fall 

vem som var respondentens chef. Enkätgruppen hade inte tillgång till denna 

information, vi har inte heller lämnat denna information till någon utomstående. Även 

Nachmias och Nachmias (2008) lyfter konfidentialitet som en viktig etisk aspekt. 

 Nyttjandekravet: Den information vi har om och fått ifrån respondenterna kommer 

endast användas i undersökningens syfte.  

För att stärka anonymiteten valde vi, i enlighet med Nachmias och Nachmias (2008), att ta 

bort viss information i den insamlade datan som kan återkopplas till en viss respondent. Vi 

kunde inte se vilka e-postadresser som hörde till respektive besvarad enkät. Ytterligare ett 
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steg för att stärka anonymiteten var att vi hade ett lösenord för att kunna logga in och ta del av 

enkätsvaren. Detta för att vara säkra på att ingen obehörig fick tillgång till svaren. 

Vi valde även, utifrån god forskarsed, att inte namnge den aktuella kommunen i studien. Detta 

för att ytterligare säkerställa respondenternas anonymitet. Det är av yttersta vikt att 

respondenterna känner sig anonyma, så att de även i framtiden väljer att besvara kommande 

medarbetarenkäter. 

 

Resultat 

Här redogör vi för de hypoteser vi formulerat och för de resultat vår studie gett. 

Huvudhypotes 1 löd ”När det inre kontrollfokuset ökar, ökar också den upplevda möjligheten 

till återhämtning”. För att testa huvudhypotes 1 utfördes en enkel linjär regressionsanalys. 

Testet visade att inre kontrollfokus hade en signifikant påverkan på möjligheten till 

återhämtning (B (1, 853) = .63, p = .000). Detta innebär att då det inre kontrollfokuset ökade, 

ökade också den upplevda möjligheten till återhämtning. Inre kontrollfokus förklarade 22.5 % 

av variansen i möjlighet till återhämtning. Drygt en femtedel av variansen i återhämtningen 

kunde således förklaras utifrån inre kontrollfokus. Underhypotes 1 löd ”När det yttre 

kontrollfokuset ökar, minskar den upplevda möjligheten till återhämtning”. Yttre 

kontrollfokus hade ingen signifikant påverkan på möjligheten till återhämtning (B (1, 730) = 

.09, p = .084). Yttre kontrollfokus förklarade endast 0.4 % av variansen i möjligheten till 

återhämtning. Inre kontrollfokus hade alltså en signifikant positiv påverkan på möjligheten till 

återhämtning, vilket yttre kontrollfokus inte hade. Våra resultat gör att vi kan bekräfta 

huvudhypotes 1 men inte underhypotes 1. 

En sambandsanalys genomfördes för att testa om sambandet mellan inre kontrollfokus och 

möjligheten till återhämtning påverkas av huruvida respondenterna var chefer eller 

medarbetare. Testet visade att befattningstypen hade en påverkan på sambandet (r (852) = .49, 

p = .000). För att ytterligare utreda detta samband, gjordes en enkel linjär regressionsanalys 

med respondenterna uppdelade i antingen chefer (B (1, 87) = .49, p = .001), eller medarbetare 

(B (1, 750) = .66, p = .000). Det fanns alltså en signifikant påverkan av inre kontrollfokus på 

möjligheten till återhämtning i båda grupperna. Dock förklarade inre kontrollfokus endast 

12.5 % av variansen i möjligheten till återhämtning hos chefer, medan inre kontrollfokus 

förklarade 25.7 % av variansen i möjligheten till återhämtning hos de som är medarbetare. 
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Inre kontrollfokus hade alltså en betydligt större del i möjligheten till återhämtning hos dem 

som var medarbetare, än hos dem som var chefer. Hos cheferna var det således en större del 

andra faktorer som spelade roll för möjligheten till återhämtning än för medarbetarna. 

Eftersom det inte fanns någon signifikant påverkan mellan yttre kontrollfokus och upplevd 

möjlighet till återhämtning, gjorde vi inte någon sambandsanalys för att se om sambandet 

mellan yttre kontrollfokus och upplevd möjlighet till återhämtning påverkades av huruvida 

respondenterna var chefer eller medarbetare. 

Huvudhypotes 2 löd ” När det inre kontrollfokuset ökar, ökar också den upplevda 

delaktigheten”. För att testa huvudhypotes 2 utfördes en enkel linjär regressionsanalys. Testet 

visade att inre kontrollfokus hade en signifikant påverkan på den upplevda delaktigheten (B 

(1, 807) = .7, p = .000). Detta innebär att då det inre kontrollfokuset ökade, ökade också den 

upplevda delaktigheten. Det inre kontrollfokuset förklarade 54.1 % av variansen i den 

upplevda delaktigheten. Över hälften av variansen i respondenternas upplevda delaktighet 

kunde alltså härledas till inre kontrollfokus. Underhypotes 2 löd ”När det yttre kontrollfokuset 

ökar, minskar den upplevda delaktigheten”. Yttre kontrollfokus hade ingen signifikant 

påverkan på den upplevda delaktigheten (B (1, 689) = .07, p = .062). Yttre kontrollfokus 

förklarade endast 0.5 % av variansen i den upplevda delaktigheten. Inre kontrollfokus hade 

alltså en signifikant positiv påverkan på den upplevda delaktigheten, vilket yttre kontrollfokus 

inte hade. Vi kan alltså bekräfta huvudhypotes 2 men inte underhypotes 2.  

Även här genomfördes en sambandsanalys för att testa om sambandet mellan inre 

kontrollfokus och delaktighet påverkas av huruvida respondenterna var chefer eller 

medarbetare. Testet visade att befattningstypen har en påverkan på sambandet (r (806) = .73, 

p = .000). För att utreda detta samband ytterligare delades respondenterna in i två grupper 

beroende på om de var chefer eller medarbetare. En enkel linjär regressionsanalys 

genomfördes, vilken visade att det fanns en signifikant påverkan av inre kontrollfokus på den 

upplevda delaktigheten, både för de som var chefer (B (1, 77) = .58, p = .000) och för de som 

var medarbetare (B (1, 709) = .72, p = .000). Den upplevda delaktigheten ökade alltså då det 

inre kontrollfokuset ökade, i båda grupperna. För chefer svarade inre kontrollfokus för 51.6 % 

av variansen i delaktigheten, och för medarbetare svarade inre kontrollfokus för 54.2 % av 

variansen. Detta innebär att inre kontrollfokus påverkade variansen i delaktigheten i något 

större utsträckning hos de som är medarbetare, än hos de som är chefer. 
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Eftersom yttre kontrollfokus inte hade någon signifikant påverkan på den upplevda 

delaktigheten, gjorde vi inte någon sambandsanalys för chefers respektive medarbetares 

påverkan på sambandet mellan yttre kontrollfokus och delaktighet. 

Vi valde också att jämföra skillnader i medelvärden för våra variabler, mellan grupperna 

chefer och medarbetare. Ett oberoende t-test visade att det finns en skillnad i inre 

kontrollfokus beroende på om man är chef (M = 7.9, s = 1.68) eller medarbetare (M = 7.52, s 

= 1.72, t (862) = 1.99, p = .047). Cheferna hade ett signifikant högre inre kontrollfokus. Då 

det gällde yttre kontrollfokus, kunde ingen signifikant skillnad hittas mellan chefer (M = 4.22, 

s = 1.68) och medarbetare (M = 4.35, s = 1.7, t (735) = -.63, p = .529). Det yttre 

kontrollfokuset var alltså i princip lika i de båda grupperna. Det fanns en signifikant skillnad i 

delaktighet beroende på om man är chef (M = 7.96, s = 1.35) eller medarbetare (M = 7.62, s = 

1.7, t (112) = 2.14, p = .035). Cheferna hade högre grad av upplevd delaktighet. Slutligen 

fanns även en signifikant skillnad i möjlighet till återhämtning beroende på om man är chef 

(M = 5.49, s = 2.35) eller medarbetare (M = 6.6, s = 2.23, t (889) = -4.55, p = .000). Cheferna 

upplevde sig ha sämre möjlighet till återhämtning än medarbetarna upplevde sig ha. 

Resultatet av T-testerna åskådliggörs i Figur 1.  

 

Figur 1. Illustration av medelvärde för skillnader i variablerna, beroende på om respondenten 

är chef eller medarbetare. 
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Diskussion 

Den aktuella studien ämnade undersöka om inre och yttre kontrollfokus har någon påverkan 

på den upplevda möjligheten till återhämtning och den upplevda delaktigheten. Syftet var att 

skapa förståelse för det inre respektive det yttre kontrollfokusets påverkan på upplevd 

möjlighet till återhämtning och upplevd delaktighet, i den aktuella kommunen. Denna 

förståelse hoppas vi kan komma väl till pass, då vår uppdragsgivare fortsätter att utveckla 

arbetet med personalen i kommunen. Förhoppningsvis väcker våra fynd också nyfikenhet och 

en vilja hos andra studenter och forskare att undersöka området ytterligare.  

Vi har funnit stöd för båda våra huvudhypoteser då vi utfört enkla linjära regressionsanalyser. 

Dessa resultat ligger, som vi kommer att redogöra för nedan, också huvudsakligen i linje med 

tidigare forskning. 

Vår första huvudhypotes löd ”När det inre kontrollfokuset ökar, ökar också den upplevda 

möjligheten till återhämtning”. Vi fann att inre kontrollfokus har en positiv påverkan på 

möjligheten till återhämtning. De respondenter som svarat högt på inre kontrollfokus och 

därmed anser sig ha stor möjlighet att påverka sin egen situation, upplever sig alltså ha goda 

möjligheter till återhämtning i arbetet. Detta kan relateras till tidigare forskning (Kahn & 

Byosiere, 1992), som har visat att inre kontrollfokus kan leda till bättre hantering av stress 

och arbetsbelastning. Bond och Bunce (2001) fann dessutom, att inre kontrollfokus kan bidra 

till att minska sjukfrånvaro och förbättra den mentala hälsan, vilket också kan relateras till 

våra fynd. Detta eftersom det tidigare har påvisats (Siltaloppi et al, 2009) att möjlighet till 

återhämtning är mycket viktig för att individen inte skall drabbas av utmattning. Inre 

kontrollfokus påverkar alltså möjligheten till återhämtning, som i sin tur påverkar risken att 

individen skall drabbas av utmattning. 

Vi har under rubriken ”Psykosocial arbetsmiljö” visat att möjligheten till återhämtning är en 

viktig komponent i den psykosociala arbetsmiljön, vilket arbetsbelastning också är. Enligt 

Strongman och Burt (2000) samt Prevent (2010) kan en hög arbetsbelastning också leda till 

att människor inte hinner med återhämtning i form av pauser i arbetet. Gray-Stanley och 

Muramatsu (2011) fann i sin studie att inre kontrollfokus inte är tillräckligt för att minska 

upplevelserna av en hög arbetsbelastning. Vi fann dock att inre kontrollfokus har en positiv 

påverkan på möjligheten till återhämtning, som i sin tur är nära sammankopplad till 

arbetsbelastningen som vi visat ovan. Sambandet mellan inre kontrollfokus, arbetsbelastning 
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och möjlighet till återhämtning är dock inte helt tydligt. Vi vet att en hög arbetsbelastning kan 

påverka möjligheten till återhämtning genom pauser negativt (Strongman & Burt, 2000), men 

det är inte självklart att en god möjlighet till återhämtning innebär det motsatta förhållandet - 

alltså att arbetsbelastningen inte är hög.   

Tidigare forskning (Rotter, 1966; Vijayashree & Jagdischchandra, 2011) har funnit att 

människor med inre kontrollfokus försöker påverka sin omgivning och sin egen situation i 

större utsträckning, än människor med yttre kontrollfokus. Detta skulle kunna vara en del i 

förklaringen till varför inre kontrollfokus har en större påverkan på den upplevda möjligheten 

till återhämtning än yttre kontrollfokus i den aktuella studien. De med inre kontrollfokus 

upplever sig ha större möjlighet att påverka sin omgivning till sin fördel. En möjlig förklaring 

i den aktuella studien skulle kunna vara att människor med inre kontrollfokus är bättre på att 

prioritera och planera sitt arbete, så att de får mer utrymme att ta de pauser som behövs för att 

återhämtningen ska bli tillräcklig. I det här fallet består omgivningen både av arbetsplatsen 

och där man befinner sig på sin fritid, eftersom återhämtningen sker både i arbetet och 

utanför. Människor med inre kontrollfokus påverkar alltså sin omgivning så att de får 

möjlighet till återhämtning. Detta ligger även i linje med vad Kahn och Byosiere (1992) 

funnit angående människor med inre kontrollfokus och deras hantering av arbetsbelastning.  

Vidare fann vi i vår sambandsanalys med uppföljande regressionsanalys att sambandet mellan 

inre kontrollfokus och möjlighet till återhämtning påverkas av huruvida respondenten är chef 

eller medarbetare. För att definieras som chef, skulle man som vi sett tidigare ha budget- 

och/eller personalansvar. Inre kontrollfokus förklarar en betydligt större del av variansen i 

möjligheten till återhämtning hos de som medarbetare än hos de som är chefer. Hos dem som 

är chefer förklarar inre kontrollfokus endast drygt en tiondel av variansen och för dem som är 

medarbetare en fjärdedel. Detta innebär att det finns en större mängd andra faktorer som 

spelar roll för chefernas återhämtning än för medarbetarnas. Enligt Gray-Stanley och 

Muramatsu (2011) spelar faktorer som socialt stöd en större roll för upplevelser av 

arbetsbelastning än vad inre kontrollfokus gör. Vi har tidigare sett (Jansen, Kant & Van Den 

Brandt, 2002) att behovet av återhämtning är större då arbetsuppgifterna innebär stora 

psykologiska krav. Chefer har ett stort ansvar, tvingas fatta beslut som de kanske inte alltid är 

bekväma med och är oftast de som hamnar i skottlinjen om något går fel, varför de skulle 

kunna anses ha stora psykologiska krav på sig och därför vara i större behov av återhämtning.  

Å andra sidan menar Jansen, Kant och van den Brandt (2002) att individer med lägre grad av 

beslutsfattande behöver mer återhämtning.  Intressant i sammanhanget är att vi fann att chefer 
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hade betydligt lägre upplevd möjlighet till återhämtning i den kommun vi undersökte. Vad 

detta beror på kan vi inte vara säkra på. Detta är något som skulle kunna vara intressant att 

undersöka i framtiden. Kanske kan det vara så att de faktiska möjligheterna till återhämtning 

är små eftersom arbetsbelastningen är hög. Vidare är en möjlig förklaring att chefer har högre 

krav på sig att prestera och leverera resultat, varför de också har svårare att koppla bort 

tankarna från jobbet på sin fritid. Cheferna har högre grad av inre kontrollfokus, men som vi 

sett tidigare är detta inte tillräckligt för att minska upplevelserna av en hög arbetsbelastning 

(Gray-Stanley & Muramatsu, 2011).  

Vidare fann vi att inre kontrollfokus har en signifikant positiv påverkan på den upplevda 

delaktigheten, vilket ligger i linje med vår andra huvudhypotes (”När det inre kontrollfokuset 

ökar, ökar också den upplevda delaktigheten”). Detta innebär, utifrån de svar vi fått, att de 

respondenter som svarat högt på inre kontrollfokus också anser sig ha goda möjligheter att 

vara delaktiga i skapandet av sin egen arbetssituation, samt anser sig få bra information 

gällande det egna arbetet. Vårt resultat ligger i linje med tidigare forskning (Furnham & 

Drakeley, 2001) som visade att människor med inre kontrollfokus också upplever större 

möjligheter att delta i beslutsfattande och planering av arbetet. Det kan dock nämnas att 

Furnham och Drakeley hade ett medelmåttigt Cronbachs Alphavärde (.57) för de frågor som 

mätte planering och beslutsfattande, vilket kan innebära att deras resultat inte är helt och 

hållet tillförligt. Andra studier har funnit positiva samband mellan inre kontrollfokus och 

arbetstillfredsställelse (Judge & Bono, 2001; Vijayashree & Jagdischchandra, 2011).  

Appelbaum, Bailey, Berg och Kalleberg, (2000) har visat att delaktighet är viktigt för 

arbetstillfredsställelsen. Detta skulle kunna tolkas som, att våra resultat ligger i linje med 

Judge och Bono (2001) samt Vijayashree och Jagdischchandra (2011), eftersom inre 

kontrollfokus indirekt påverkar arbetstillfredsställelsen genom delaktighet. Det vill säga, inre 

kontrollfokus kan påverka delaktigheten som i sin tur kan påverka arbetstillfredsställelsen. 

Även då det gäller förhållandet mellan inre kontrollfokus och delaktighet, skulle en förklaring 

kunna finnas i det både Rotter (1966) och Vijayashree och Jagdischchandra (2011) visat. 

Eftersom människor med inre kontrollfokus i större utsträckning försöker påverka sin 

omgivning till sin fördel och ser större möjligheter till detta, bör de också vara mer benägna 

att ”ta för sig” och vara delaktiga i sitt arbete. Att tro på sin förmåga att förändra sin situation, 

bör också kunna skapa en vilja att delta i utformandet av arbetet. Tvärtom bör också kunna 

sägas att människor som inte tror sig kunna påverka sin situation också struntar i att försöka, 

eftersom det ”ändå inte är någon idé”. De får då sin uppfattning bekräftad. 
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Vi fann också att sambandet mellan inre kontrollfokus och delaktighet påverkas av huruvida 

respondenten är chef eller medarbetare. Skillnaden mellan de båda grupperna var liten, där 

inre kontrollfokus förklarar en något större del av variansen i delaktighet hos de som är 

medarbetare. För cheferna skulle det kunna vara så att de naturliga inslagen av beslutsfattande 

förklarar en större del av den upplevda delaktigheten än för medarbetarna. I båda grupperna 

stod dock inre kontrollfokus för över hälften av variansen i delaktighet, vilket är väldigt 

mycket. Ett sätt att tolka detta resultat, är utifrån Rotter (1966) som menar att människor med 

inre kontrollfokus aktivt försöker påverka sin situation. Att påverka sin situation skulle i detta 

fall kunna vara att söka information för att känna sig delaktig. Tillgång till information är 

enligt Wilkinson och Marchington (2002) en viktig del i delaktighet. Chefer har naturligt 

tillgång till mer information i arbetet, varför de inte behöver använda sitt inre kontrollfokus 

för att känna delaktighet genom tillgång till information. Medarbetarna däremot, måste aktivt 

söka information för att få tillgång till samma mängd information som cheferna, varför deras 

inre kontrollfokus kan komma att spela en större roll i förklarandet av variansen i delaktighet. 

Vidare var vi intresserade av att se huruvida graden av inre och yttre kontrollfokus skiljer sig 

mellan de som är chefer och de som är medarbetare. Vi fann en signifikant skillnad mellan de 

båda grupperna, där cheferna hade en högre grad av inre kontrollfokus. Dock fanns ingen 

signifikant skillnad för yttre kontrollfokus mellan grupperna. Vi har inte lyckats finna någon 

tidigare forskning att ställa skillnaden i inre kontrollfokus i relation till, varför det blir 

intressant att fråga sig vad denna skillnad i beror på. Är det så att det är en viss typ av 

människor som blir chefer, eller är det kanske så att chefspositionen i sig stärker en människas 

tro på sin egen förmåga att påverka? Kanske har även organisationens art betydelse för 

chefernas inre kontrollfokus? En organisation som är bra på att återkoppla resultat till utförda 

arbetsinsatser, bör kunna stärka det inre kontrollfokuset eftersom kopplingen mellan den egna 

handlingen och dess resultat då tydliggörs. Vårt fynd väcker intressanta frågor som kan vara 

ett bra underlag för framtida forskning inom området. Det kan dock sägas att det är bra att 

cheferna i kommunen har ett starkt inre kontrollfokus, eftersom chefer med inre kontrollfokus 

enligt Spector (1982) är bättre på att skapa delaktighet hos medarbetarna.  

Det fanns även en signifikant skillnad i delaktighet mellan chefer och medarbetare. Chefer 

hade högre grad av delaktighet, vilket vi inte anser vara särskilt uppseendeväckande, med 

tanke på att de har beslutsfattande som en naturlig del i arbetet. Wilkinson och Marchington 

(2002) menar att tillgång till information som rör det egna arbetet är en viktig faktor då det 

gäller delaktighet. Chefer får ofta mer information kring arbetet, som de sedan sållar ur och 
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förmedlar nedåt i organisationen. Detta skulle kunna vara en del i förklaringen till varför de 

upplever sig ha större delaktighet. 

Inre kontrollfokus har alltså en signifikant påverkan på både den upplevda möjligheten till 

återhämtning och den upplevda delaktigheten, i vår studie. Dessa är två viktiga delar i den 

psykosociala arbetsmiljön (Rubenowitz, 1984), som i sig blir allt viktigare att ta hänsyn till i 

det moderna arbetslivet, som vi diskuterat inledningsvis i studien. Genom att skapa en känsla 

av kontroll och möjlighet till påverkan hos anställda, bör också den psykosociala arbetsmiljön 

kunna förbättras. Exempelvis menar Kahn och Byosiere (1992) att inre kontrollfokus kan 

påverka möjligheten att hantera stress i arbetet, i positiv riktning. Möjlighet till påverkan och 

delaktighet i arbetet har också visat sig ha positiva effekter för engagemanget och 

initiativkraften hos människor i organisationer (Karlsson & Lovén, 2006). Vidare kan 

delaktighet bli en framgångsfaktor för att hålla sjukfrånvaron låg, eller ytterligare sänka den 

(Angelöw, 2002). 

Vi har valt att inte diskutera yttre kontrollfokus ytterligare, eftersom vi inte funnit signifikanta 

skillnader mellan vare sig yttre kontrollfokus och upplevd möjlighet till återhämtning eller 

upplevd delaktighet. Den tidigare forskning vi läst, har dessutom främst fokuserat på inre 

kontrollfokus som påverkansfaktor.  

Vår studie visar alltså att inre kontrollfokus har en signifikant positiv påverkan på 

upplevelserna av möjligheten till återhämtning och delaktighet. Yttre kontrollfokus hade 

ingen sådan påverkan. Vi fann även skillnader beroende på om respondenten var chef eller 

medarbetare, där inre kontrollfokus spelade större roll för medarbetarnas möjlighet till 

återhämtning och delaktighet än för chefernas. Cheferna hade ett signifikant högre inre 

kontrollfokus och delaktighet. De hade även en signifikant lägre upplevd möjlighet till 

återhämtning än medarbetarna. Utifrån våra resultat hoppas vi nu kunna bidra till det framtida 

personalarbetet i den kommun vi undersökt. Vi har sett att inre kontrollfokus är mycket 

viktigt för upplevelserna av möjlighet till återhämtning och delaktighet, som i sin tur är 

viktiga delar i den psykosociala arbetsmiljön. Därför är det viktigt att jobba med inre 

kontrollfokus, särskilt i de yrken som kräver större ansvarsförmåga och självständighet. Yttre 

kontrollfokus behövs också (Spector, 1982), i de yrken där arbetsinnehållet är mer styrt och 

monotont. Även sådana yrken finns inom kommunen.   

Eftersom vi gjort Cronbachs Alpha-tester på samtliga variabler med goda resultat, anser vi att 

vår studie har en god intern reliabilitet (Bryman, 2001; Pallant, 2010). En stor faktor som kan 
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ha påverkat resultatet är att den aktuella kommunen står inför stora besparingar, vilket skulle 

kunna få dess anställda att svara mer negativt än de skulle gjort annars. Vidare är 

svarsfrekvensen relativt låg (55 %). Enligt de representanter för de olika förvaltningarna i 

kommunen som vi talat med, kan detta bero på tidsbrist, att anställda inom vissa 

yrkeskategorier helt enkelt inte har tid att besvara enkäten. Den låga svarsfrekvensen kan 

också vara ett tecken på att respondenterna inte tror sig vara anonyma i enkäten. Med tanke på 

att de fick fylla i ålder, avdelningstillhörighet och om de är chefer eller i annat fall vem som är 

deras närmaste chef, är detta förståeligt. Ett stort bortfall kan ge ett missvisande resultat 

(Djurfeldt, Larsson & Stiernhagen, 2010). Vidare kan sägas att det är ett antal år sedan 

kommunen senast genomförde en medarbetarenkät, vilket skulle kunna innebära att många 

anställda aldrig gjort det förut och därför känner sig osäkra och låter bli att besvara enkäten. 

Med utgångspunkt i detta, tycker vi att det vore intressant att göra en ny enkät inom ett eller 

två år för att se om svaren ändras. 

Validiteten i vår studie anser vi vara relativt god. Vi har varit mycket noggranna då vi 

operationaliserat våra frågeställningar ner till enkätfrågor, vilket påverkar validiteten 

(Djurfeldt, Larsson & Stiernhagen, 2010). Då det gäller frågorna som mäter inre och yttre 

kontrollfokus, har vi utgått ifrån Rotters (1966) teori om inre och yttre kontrollfokus. Dock 

har vi endast haft tre frågor som mätt inre kontrollfokus och tre frågor som mätt yttre 

kontrollfokus. Detta anser vi vara för lite. Vi var dock tvungna att begränsa antalet frågor vi 

lade till, för att inte enkäten skulle bli alltför stor och avskräckande för respondenterna. Vi 

hade en relativt låg svarsfrekvens (55 %) vilken kanske skulle varit ännu lägre om vi ökat 

antalet frågor ytterligare och därmed gjort enkäten mer tidskrävande. Om vi skulle göra om 

studien i framtiden, skulle vi ha fler frågor för att mäta inre och yttre kontrollfokus. Det låga 

antalet frågor till trots, har vi som vi visat tidigare, fått bra värden i våra Cronbachs Alpha-test 

för både inre och yttre kontrollfokus. 

En annan svaghet som följer med valet av metod, är att eftersom vi valt att använda enkät kan 

vi inte försäkra oss om att respondenterna förstått frågorna på rätt sätt. De har inte haft 

möjlighet att fråga vad frågan innebär, vilket de skulle kunnat göra om vi valt att istället göra 

intervjuer (Nachmias & Nachmias, 2008). Vi kan inte heller vara säkra på, att ingen obehörig 

har besvarat enkäten, med hjälp av någon behörigs inloggningsuppgifter (Nachmias & 

Nachmias, 2008). Dock stärks, som vi tidigare diskuterat, anonymiteten när enkäten är 

webbaserad (Nachmias & Nachmias, 2008). 
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Förslag till framtida forskning är, att ytterligare undersöka skillnaden i möjligheten till 

återhämtning mellan chefer och medarbetare. Vidare kan det vara intressant att, som vi 

diskuterat tidigare, undersöka vad det är som gör att chefer har ett betydligt högre inre 

kontrollfokus. Vilka faktorer påverkar detta? Och varför spelar inre kontrollfokus en större 

roll för den upplevda möjligheten till återhämtning respektive den upplevda delaktigheten hos 

de som är medarbetare, jämfört med de som är chefer? Det kan också vara intressant att forska 

vidare i hur man kan skapa inre kontrollfokus hos medarbetare. Detta eftersom vi sett att inre 

kontrollfokus kan påverka både möjligheten till återhämtning och den upplevda delaktigheten 

i positiv rikting, vilket i sig gynnar både medarbetare och organisation. Slutligen kan 

sambandet mellan möjlighet till återhämtning och arbetsbelastning utredas ytterligare, för att 

se om en god möjlighet till återhämtning ger ökade möjligheter att hantera en hög 

arbetsbelastning. 
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