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Denna undersökning belyste sambanden mellan arbetstrivsel i relation 
till Locus of Control, chefens tillgänglighet för arbetstagaren och 
uppmuntran från chefen. Tidigare undersökningar har visat att det 
finns en positiv korrelation mellan intern Locus of Control och 
arbetstrivsel. Forskning har även visat att det finns samband mellan 
olika typer av ledarskap och arbetstrivsel men lite forskning är gjord 
för att undersöka vilket samband det finns mellan chefens 
tillgänglighet för arbetstagaren och arbetstrivseln. Av de 47 personer 
som deltog i undersökningen var alla kvinnor, vilka alla arbetade inom 
Vård och Omsorg men på två olika arbetsplatser där på den ena 
arbetsplatsen hade kontinuitet bland chefer och på den andra hade de 
varit olika chefer under samma period.  Studien visade att det finns ett 
signifikant samband mellan arbetstrivsel och chefens tillgänglighet, 
LOC, och uppmuntrande ledarskap, däremot fanns det inte någon 
signifikant skillnad i arbetstrivseln mellan de båda arbetsplatserna.  
 
Nyckelord: Locus of Control, chefens tillgänglighet, arbetstrivsel och 
uppmuntrande. 
 

Inledning 
 

Samband mellan arbetstrivsel och Locus of Control, har studerats av Judge, Joyce och Bono 
(2000). Ett positivt samband mellan arbetstrivsel och uppmuntran hittades av bland andra 
Martino (2004). Denna undersökning vill belysa det samband dessa faktorer har tillsammans 
med chefens tillgänglighet. 
 
Arbetstrivsel 
 
Arbetstrivseln baseras på olika faktorer; inre och yttre. Personligheten räknas som en inre 
faktor. Enligt forskare är arbetstrivseln stabil. Trots förändringar i lön, arbetsprestige och yrke 
är vår personlighet oförändrad och stabil i jämförelse med våra känslor (Bowling, Nathan A; 
Beehr, Terry A; Wagner, Stehen H; Libkuman, Terry M, 2005).  
De yttre faktorerna kan t ex vara ledarskap och uppmuntran. I en studie av lärares upplevelse 
av uppmuntran, arbetstrivsel, och organisatoriskt engagemang i kommunala skolor gjord av 
Wu Yueh-Yun (1995) visade sig, att det fanns en signifikant relation mellan uppmuntran och 
arbetstrivsel.  
 
Yttre faktorer, ledarskap 
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Attityden som en arbetsledare har, påverkar arbetstagarna. Relationen mellan trivseln för 
arbetstagarna och engagemanget i organisationen ligger till grund för en studie som Jernigan, 
Beggs och Joyce (2005) utförde. Resultatet visade att arbetstagarnas engagemang i 
organisationen var relaterad till arbetstagarnas belåtenhet med arbetsledaren. 
Att arbetsledarens moral och etik klimat påverkar arbetstagarnas attityder och arbetstrivsel 
positivt, visade en studie gjord 2005 (Schminke, Marshall, Ambrose, Maureen, Neubaum, 
Donald O, 2005)  
Arbetsutföranden, arbetstrivsel och uppmuntran är enligt forskning positiv korrelerade. 
(Hechanova, Alampay, Ramon Benedicto, Franco, & Edna P, 2006) 
Detta visade även en studie gjord 2004 av Sally Carless och Murat Hancer. 
 Det finns forsknings resultat av långvariga positiva effekter för arbetstrivseln av uppmuntran. 
( Laschinger, Spence, Finegan, Shamian, & Wilk, 2004).     
Detta innebär att det finns ett samband mellan arbetstrivseln och ledarskap. Det är därför 
intressant att undersöka om tillgänglighet på arbetsledaren påverkar arbetstrivseln.  
   
Ledarskap 
 
Vilka är de grundläggande uppgifterna och egenskaperna, som präglar det goda ledarskapet? 
Det finns många olika teorier och definitioner på ett bra ledarskap. Forskning från mer än sju 
decennier har försökt avgöra vilka slags beteenden som är mest effektiva i olika typer av 
uppgifter.  
Det har under de senaste åren publicerats en rad forskningsrapporter omkring det ”goda 
ledarskapet” i en organisation (Bennis & Nanus, 1985; Clifford & Cavanagh, 1985; Collins & 
Porras, 1994; Congar, 1989, Farkas & De Backer, 1996; Kotter, 1982, 1988; Kouzes & 
Posner, 1987; Levinson & Rosenthal, 1984; Maccoby, 1981; Peter & Austin, 1985; Vaill, 
1982). De flesta undersökningarna har rört sig om kvalitativa studier av ledare, oftast inom 
affärsvärlden. Metoderna har varierat från mer eller mindre tillfälliga notiser till systematiska 
intervjuer och strukturerade observationer. 
Vi kan inte hitta någon universell ledaregenskap i dessa undersökningar, även om förmågan 
att skapa visioner är en tänkbar kandidat. Effektiva ledare bidrar till att skapa visioner, sätta 
upp kriterier för prestationerna och skapa fokus för och inriktning på de kollektiva 
handlingarna. En besläktad egenskap som finns uttalad i vissa rapporter (Clifford & 
Cavanagh, 1985; Kouzes & Posner, 1987; Peter & Austin, 1985), och mer underförstått i de 
flesta andra, är förmågan att kommunicera denna vision på ett effektivt sätt – ofta via bruk av 
symboler. Ett annat kännetecken som ofta nämns är engagemang eller passion (Clifford & 
Cavanagh, 1985; Vaill, 1982; Peters & Austin, 1985).  Transformational Leadership är det 
begrepp som innefattar dessa karaktärer. I en studie gjord av Anne Marie Martino 2004 
belystes korrelationen mellan tranformational leadership och arbetstrivsel. Goda ledare är 
mycket engagerade i vad deras grupper eller organisationer tar sig för. En tredje faktor som 
ofta nämns är förmågan att skapa tillit och att utveckla fungerande relationer (Kotter, 1988; 
Maccoby, 1981; Bennis & Nanus, 1985). Kouzes & Posner (1987) fann att ärlighet kom först 
på en lista av egenskaper som chefer sade sig beundra hos en bra ledare. 
 
90-taletsbesparingar i kombination med en allt plattare organisation har lett till, att många 
chefer inom kommuner och landsting är ansvariga för verksamheter med 50- 70 anställda.  
Stora enheter med många anställda kräver, att det finns tid för att hantera personal- och 
verksamhetsutveckling. Chefen skall ansvara både för att verksamheten fungerar på ett bra 
sätt utåt mot kunderna och inåt mot personalen och processerna (Hansson, Magnusson, 2001). 
Tillgängligheten till arbetsledaren för arbetstagaren är därför begränsad i flera organisationer. 

 2



Studien vill undersöka om det finns någon skillnad mellan två arbetsplatser som skiljer sig när 
det gäller deras arbetsledares tillgänglighet och om dessa bidrar till arbetstrivseln. 
Personalen från två institutioner inom vård och omsorg deltog i denna studie som avsåg att 
belysa sambanden mellan arbetstrivsel, Locus of Control, chefs tillgänglighet och uppmuntran 
där tillgängligheten till chefen varierade. 
 
Inre faktorer, Locus of Control 
 
Locus of Control. 
 
1954 la Julian Rotter grunden till dagens sociala kognitiva syn. Enligt honom var 
sannolikheten att vi engagerar oss i speciella beteenden i en situation beroende av två 
faktorer: förväntan och reinforcement value. Förväntan är uppfattningen av hur sannolikt det 
är att en speciell konsekvens förverkligas om vi beter oss på ett speciellt sätt i en given 
situation. Reinforcement value är grunden till hur mycket vi vill att resultatet blir som vi 
förväntar oss. Reinforcement value, förväntningens styrka, uttrycker hur stark vår önskan är 
att resultatet blir det förväntade. 
 
Ett av Rotters begrepp är internal-external Locus of Control, en förväntan som innebär graden 
av personlig kontroll i våra liv. Människor med en internal Locus of Control tror att livets 
resultat utformas tack vare egna personliga val och att de har kontroll över dessa. I kontrast 
till detta har människor med en external Locus of Control en tro om att livets öde beror 
mindre på egna insatser och påverkan och mer på slump, tur och externa krafter som inte de 
inte har någon som helst påverkan på. 
De uppfattar sig ofta som en bricka i spelet och känner att de har svårt att kunna påverka olika 
skeenden. Tvärtom ser sig personer med inre Locus of Control; de anser att deras framgångar 
respektive misslyckande beror på deras egen förmåga eller handlingar. Dock påpekar Rotter 
att detta inte är några tydliga personlighetstyper. Det är få personer som har antingen extremt 
inre eller yttre Locus of Control. De allra flesta ligger där emellan med drag åt något håll 
(Hjelle & Ziegler, 1992). 
Locus of Control är en mycket använd personlighetsvariabel inom forskningen. Ganska ofta 
har personer med en internal locus of control betett sig på ett mer självdeterminerat sätt 
(Burger 2000). Enligt Ingold (1989) hade studenter med internal Locus of Control bättre 
betyg än de som hade external Locus of Control. En gissning är att de associerar att studera 
hårdare och söka kunskapen själva med att få bättre betyg. Personer med internal Locus of 
Control verkar vara mer självständiga och har mer samarbete med andra personer och är mer 
resistenta mot social påverkan. Externa påverkas av hög status, och personer som de ser som 
starka. 
Personer med Internal Locus of Control verkar engagerar sig mer i friskvårds främjande 
beteenden som att motionera kontinuerligt, diet och kost medvetenhet, de röker inte och 
använder säkerhetsbälte (Marshall 1991, Wallston 1993).  Personer med internal Locus of 
Control har positiv självkänsla, de tenderar att hantera stress mer aktivt och är 
problemfokuserade (Jennings 1990). De är mindre benägna att få depressioner eller ångest 
(Hoffart & Martison 1991). Locus of Control är kallad en ”generell förväntan” eftersom det är 
användbart på många av livets nivåer, enligt Passer och Smith (2001). 
 
Med tanke på att Rotters originalbegrepp om internal-external control har citerats  över 4700 
gånger från 1985 till 2006, ett respektingivande antal gånger, är det intressant att konstatera 
att begreppet är lika aktuellt idag  som för tjugo år sen. En del forskning har visat att personer 
med internal Locus of Control är mer handlingskraftiga än personer med external Locus of 
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Control; t ex studenter som är interna använder preventivmedel mer än externa (Mac Donald 
1970). Interna är mer politisk engagerade (Abrowowitz, 1973). Förutom att interna är bättre 
studenter har de mer realistiska mål (Lefcourt 1982). De är duktigare än externa på att sätta 
uppnåbara mål. (Gilmer & Reid, 1978, 1979). Tendensen för äldre personer att ha ett mer 
internt Locus of Control är känd (Lefcourt, 1976) vilket innebär att ålder har en positiv 
korrelation med intern Locus of Control. 
 
 I en forsknings rapport av Judge, Joyce och Bono från universiteten i Iowa presenterades i en 
metaanalys av relationen mellan av fyra egenskaper; självkänsla, generell själveffektivitet, 
Locus of Control och emotionell stabilitet och deras inverkan på arbetstillfredsställelse och 
arbetsutförande. I relation till arbetstillfredsställelse var korrelationen med självkänslan .26, 
generell själveffektivitet .45, intern Locus of Control .32 och emotionell effektivitet .24. Med 
relation till arbetets utförande var korrelationen för självkänsla .26, för generell själv 
effektivitet .23, för intern Locus of Control .22, och för emotionell stabilitet .19. 
Resultatet baseras totalt på 274 korrelationer och det föreslogs att dessa egenskaper är bland 
de bäst predicerande förutsägelserna för arbetstillfredsställelse och arbetsutförande.  
Resultatet visade att det fanns positiva korrelationer mellan dessa fyra karaktärer och 
arbetstillfredsställelse och arbetsutförandet som redovisats ovan.  
 
Judge, Bono, Erez och Locke fortsatte att undersöka självevaluering och 
arbetstillfredsställelse och livstillfredsställelse.  
Undersökningen testade en modell för att förklara hur självevalueringsbegreppet är relaterat 
till arbetstillfredsställelse och livstillfredsställelse. Resultatet visade att de individer med 
positiv självbild sannolikt uppnådde sina mål. 
 
Relationen mellan olika typer av personligheter (Typ A och typ B), Locus of Control, 
arbetstillfredsställelse och hälsa är något som Kirkcaldy, Shephard och Furnham har 
undersökt lite närmare. Typ A individer är typiskt tävlingsinriktade, otåliga, aggressiva och 
kontrollorienterade. Typ B individer är mer tålmodiga, avslappnande och inte 
tävlingsinriktade. Typ A individer tycks hantera stress effektivt och aggressivt, de tenderar att 
få bra betyg i skolan och har framgångsrika karriärer. (Kleiner, Lepore, & Evans, 1990; 
Oucharchyn, Johnson, & Petzel, 1981) Resultatet visade att människor med Typ A 
personlighet och med en external Locus of Control associeras med högre upplevelse av stress, 
lägre arbetstillfredsställelse och sämre hälsa än de ledare som hade typ B personlighet och 
med intern Locus of Control.  
Locus of Control har även blivit empiriskt korrelerad med ledarskapsbeteende och utförande. 
(Bass, 1981, 1985; Runyon, 1973). Interna locus of Control ledare agerar med större 
självförtroende och har större påverkan på arbetsmiljön, är mer kapabla att hantera stressfulla 
situationer, agerar stödjande och använder sig av mer innovativa och riskfyllda strategier för 
att generera ökade grupp prestationer.  
Judge, Locke, Durham, och Kluger (1998) bevisade att individer med positiv själv 
evalueringar hade större arbetstrivsel än individer med negativ självevaluering.   
Undersökningen visade även att det fanns en signifikant korrelation med arbetstrivsel och 
arbetskomplexibilitet.  
Forskning har trots kritik presenterat att det finns samband mellan arbetstrivsel och individens 
karaktär och temperament (House, Shane, & Herold, 1996; Motowidlo, 1996). Det finns även 
bevis att arbetstrivsel är liknande hos tvillingar vilket antyder att det finns en genetisk 
komponent i arbetstrivsel. (Arvey, Bouchard, Segal, & Abraham, 1989). 
Det finns därför flera komponenter som påverkar arbetstrivseln, dels yttre faktorer som t ex 
ledarskap och uppmuntran och inre faktorer som individens karaktär, temperament, och 
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personlighet som t ex Locus of Control. Det är därför intressant att undersöka om det finns 
någon komponent som är mer betydelsefull än någon annan för arbetstrivseln. 
 

Syfte 
 

Forskning visar att det finns samband mellan vår personlighet och arbetstrivsel, och 
arbetsutförande. Ytterligare en dimension som påverkar vår arbetsmiljö är vilket ledarskap 
som bedrivs. Forskning bedrivs även i dessa ämnen men det finns inte mycket forskat om hur 
det påverkar oss när man byter arbetsledare kontinuerligt.  
Arbetsplatserna som deltog i undersökningen skilde sig åt i vissa aspekter. Vård boende 1 har 
cirka 70 fast anställda och huset har sju avdelningar spridda på en stor yta. Vård boende 1 har 
haft flera olika arbetsledare under de senaste fyra åren. Vård boende 2 har cirka 50 fast 
anställda och har fyra avdelningar i en mindre yta. Arbetsledaren på Vård boende 2 har varit 
den samma under de fyra senaste åren.  
Finns det en huvudeffekt på arbetstrivsel av hur länge man har en och samma arbetsledare?  
Finns det någon korrelationseffekt mellan Locus of Control, chefens tillgänglighet för 
arbetstagaren, arbetstrivsel, och uppmuntra från chefen? 
Forskningshypotesen är: 
Det finns ett positivt samband mellan Locus of Control och arbetstrivsel.  
Det finns ett positivt samband mellan chefens tillgänglighet för arbetstagaren och 
arbetstrivsel. 
Det finns ett positivt samband mellan uppmuntra från chefen och arbetstrivseln. 
 

Metod 
 
Undersökningsdeltagare 
 
Deltagarna i denna undersökning arbetar inom Vård och Omsorg i en Kommun i Skåne. Två 
arbetsplatser undersöktes. Valet av arbetsplatsen baserades på att det skilde i arbetsledarens 
kontinuitet. Vård boende 2 hade samma arbetsledare under det senaste fyra åren. Vård boende 
1 hade under samma period haft flera arbetsledare. 35 enkäter delades ut på vård boende 1 och 
35 enkäter på Vård boende 2 den 11 april 2006. Enkätsvaren hämtades den 13 april 2006. 47 
stycken av dom 75 utdelade enkäterna besvarades, 29 enkäter från Vård boende 1 och 18 
enkäter från Vård boende 2. Alla deltagare som deltog i undersökningen var kvinnor.   
 
Material 
 
För att mäta det som avsågs konstruerades ett frågeformulär (se bilaga 1) som bestod av 49 
påståenden, med en svarsskala från 1 (inte alls) till 5 (helt och hållet) på de första 23 
påståendena, en svarsskala från stämmer (kodat 1) till stämmer ej (kodat 2) från frågorna 24 
till 43 och en svarsskala från mycket sällan eller aldrig (kodat 1), ganska sällan (kodat 2), 
ibland (kodat 3), ganska ofta, (kodat 4), till mycket ofta eller alltid (kodat 5), från påstående 
44 till 49. Utöver påståendena skulle deltagarna även ange arbetsplats (Vård boende 1 eller 
Vård boende 2), hur länge de hade arbetat på nuvarande arbetsplats samt hur länge de hade 
arbetat under nuvarande chef. Påstående 1-20 avsåg att mäta de anställdas arbetstrivsel, dessa 
påståenden är hämtade från Internet och har utformats av Åteg, Hedlund och Pontén (2004) 
vid Tema Arbetsliv på Högskolan i Dalarna. Påståendena berörde t.ex. Om man känner sig 
behövd, om arbetet är positivt utmanade, om arbetet stärker yrkesidentiteten osv. Påstående 
21-23 avser att mäta chefens tillgänglighet och kontakt med medarbetare. Påståendena 
konstruerades av författaren till denna artikel och berörde om chefen är tillgänglig, om man 
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har mycket kontakt med nuvarande chef. Påstående 24-43 avser att mäta inre och yttre Locus 
of Control, dessa påståenden är hämtade från Rotter´s Internal-External scale: Confirmatory 
Factor Analysis and correlation with Social Desirability for alternative scale formats Neal M 
Askanasy, och översatta till svenska, och från Measures in personality and social psychology. 
Exempel på påståenden som mätte intern LOC var ”det beror på mig själv vad som sker med 
mig” och ” i mitt fall har slumpen lite eller inget att göra med om det går bra för mig”. 
Exempel på påståenden som mätte extern LOC var ”mitt liv kontrolleras i huvudsak av 
människor med makt” och ” världen styrs av ett lite fåtal betydande personer och den lilla 
människan kan inte påverka detta så mycket”. Påstående 44-49 avsåg att mäta uppmuntran 
från chefen och är hämtad från Användarmanual för QPS Nordic, frågeformulär om 
psykologiska och sociala faktorer i arbetslivet utprovat i Danmark, Finland, Norge och 
Sverige. Dallner M, Lindström K, Elo A, Skogstad A, Gamberale F, Hottinen V, Knardahl S 
och Orhede E.  Exempel på påståenden som mätte uppmuntrande från chefen var ”uppmuntrar 
din närmaste chef dig att säga ifrån när du har en annan åsikt?”. Exempel på påstående som 
mäter stöd från sin chef var ”om du behöver, är din närmaste chef då villig att lyssna på 
problem som rör ditt arbete?”. Högt svar på påståendena 1-23 svarar mot hög arbetstrivsel och 
högt kontakt och cheftillgänglighet. Högt svar på påstående 27,28,29,30,31,32,34,36,37,39 
och 40 svarar mot högt internt LOC. Högt svar på påstående 24,25,26,33,35,38,41,42,och 43 
svarar mot högt externt LOC. Dessa vändes i materialet till högt internt LOC då det är en av 
undersöknings fokus. 
 
Procedur 
 
Deltagarna informerades om syftet med undersökningen, att det var frivilligt att deltaga och 
att de kommer att vara anonyma i undersökningen i enlighet med Trots (1994) 
rekommendationer för enkäter.  
 
Bearbetning 
 
Betoningen har legat på att få fram korrelationer (Pearsons) mellan olika variabler. Utifrån de 
olika påstående skapades sex olika variabler, arbetstrivseln (20 item), uppmuntrande 
ledarskap (6 item), chefs tillgänglighet och kontakt (2 item), anställningstid (1 item), hur 
länge man har arbetat med nuvarande chef (1 item), och Locus of Control (LOC) (13 item). 
Ett reliabilitetstest genomfördes vilket gav Cronbachs alpha på .89 för arbetstrivseln, .96 för 
uppmuntrande ledarskap, .79 för chefs tillgänglighet och kontakt. Påstående 
24,25,26,33,35,38,41,42,och 43 vändes för att höga poäng skulle representera intern LOC. 
Cronbach alpha blev .62 för LOC, efter att påstående 26,27,33,34,38,41,42 tagits bort. 
 

Resultat 
 
Medelvärden räknades fram för arbetstrivseln, uppmuntrande ledarskap, chefs tillgänglighet 
och kontakt, anställningstid, hur länge man har arbetat med nuvarande chef, och Locus of 
Control, och en Pearsons-korrelations analys genomfördes (se tabell 1) mellan dessa sex 
variabler.  
En T-test genomfördes för att jämföra arbetstrivsel på vård boende 1 och 2. Det fanns ingen 
signifikant skillnad mellan vård boende 1 (M=3.54, SD=0.61), och vård boende 2 (M=3.41, 
SD=0.49; t(45)=0.75, p=0.45. Effekten på skillnaderna mellan medelvärden var små (E2= 
0.01). 
En T-test genomfördes för att jämföra uppmuntran från chefen på vård boende 1 och vård 
boende 2. Det fanns en signifikant skillnad mellan vård boende 1 (M=2.88, SD=1.27), och 
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vård boende 2 (M=4.11, SD=0.76; t (45)=-4.14, p=0.00). Effekten på skillnaderna var stor 
(E2=0.27). 
En T-test genomfördes för att jämföra tillgänglighet av arbetsledare på vård boende 1 och 2. 
Det fanns en signifikant skillnad mellan vård boende 1 (M=2.91, SD=1.16), och vård boende 
2 (M=3.91, SD=0.80; t (45)=-3.48, p=0.001). Effekten på skillnaderna mellan medel var stor 
(E2=0,21). 
En T-test genomfördes för att jämföra Locus of Control mellan vård boende 1 och 2. Det 
fanns ingen signifikant skillnad mellan vård boende 1 (M=1.52, SD=0.19), och vård boende 2 
(M=1.43, SD=0.20; t (45) 1.40, p=0.17). Effekten på skillnaden mellan medel var små 
(E2=0.04).  
Slutligen genomfördes en T-test för att jämföra hur länge man hade arbetat med nuvarande 
arbetsledare på vård boende 1 och 2. Det fanns en signifikant skillnad mellan vård boende 1 
(M=8.89, SD=2.00) och vård boende 2 (M=44.77, SD=20.25; t(45)=-7.50, p=0.00). Effekten 
på skillnaden mellan medel var stor (E2=0.5).  
 
 
 
 
 
Tabell 1.  Medelvärden, standar avvikelser och korrelationer för aktuella variabler. 
  
 
Nr variabel N M SD 1 2 3 4 5 6  
1. Arbetstrivsel   47 3.49 .57        

2. Uppmuntrande från 
chefen 

47 3.35 1.24 .45**       

3. Cheftillgänglighet och 
kontakt 

47 3.29 1.14 .34* .82**      

4. Anställningstid på 
nuvarande arbetsplats 

47 106.48 101.84 -.34* .02 -.04     

5. Hur länge man har 
arbetat med nuvarande 
chef. 

47 22.63 21.55 -.09 .41** .250 .26    

6. LOC  47 1.48 .19 .34* 0.16 .127 -.04 -.06   

           
* p<.05.  **p<.01. 
 
Tabell 1 visar att det finns signifikanta samband mellan uppmuntran från chefen och 
arbetstrivsel. Ju starkare uppmuntran från chefen man får desto högre arbetstrivsel. 
Arbetstrivseln ökade också i samband med chefstillgängligheten och kontakten.  
Chefstillgängligheten och uppmuntrande från chefen har ett positiv samband. Detta innebär 
att om chefstillgängligheten är hög så kan ett uppmuntrande från chefen bedrivas vilket ökar 
arbetstrivsel.  Det finns ett signifikant samband mellan hur länge man har arbetat med 
nuvarande chef och uppmuntrande från chefen. Det innebär att ju längre man har arbetat med 
nuvarande chef desto mer uppmuntrande från chefen har man upplevt. Det finns ett samband 
mellan arbetsplatsen och uppmuntrande från chefen, chefstillgänglighet, och hur länge man 
har arbetat med nuvarande chef, men inte ett samband mellan arbetsplatsen och arbetstrivsel. 
Det innebär att arbetstrivsel inte är direkt beroende på arbetsplatsen (i denna undersökning 
vård boende 1, vård boende 2). Anställningstiden på nuvarande arbetsplats har ett negativt 
signifikant samband med arbetstrivsel vilket innebär att ju längre man har arbetat på 
nuvarande arbetsplats desto sämre trivs man. Locus of Control har ett positivt samband med 
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arbetstrivseln. Eftersom höga poäng innebar intern locus of Control så innebär det att personer 
med intern locus of Control har en ökad arbetstrivsel. 
 
Tabell 2. Regressionsanalys mot arbetstrivsel med de variabler som korrelerade med 
arbetstrivsel enligt Tabell 1 
 
Modell R2 β t p 
Modell1 
Anställningstid 

0.11 
 

 
- .336 

 
- 2.395 

 
.02 

Modell 2 
Anställningstid 
LOC 

0.22 
 
 

 
-.324 
0.329 

 
-2.434 
2.475 

 
0.019 
0.01 

Modell 3 
Anställningstid 
LOC 
Uppmuntran 

0.38 
 
 
 

 
-.334 
0.263 
0.412 

 
-2.793 
2.168 
3.399 

 
0.008 
0.036 
0.001 

 
En hierarkisk regressions analys genomfördes för att undersöka hur anställningstiden på 
nuvarande arbetsplats, LOC och uppmuntrande från chefen påverkade arbetstrivsel. De 
variabler som korrelerade med arbetstrivseln användes här. En bakgrundsvariabel användes 
(anställningstid) och lades in först, sedan infogades en personlighetsvariabel LOC för att 
undersöka om detta tillförde något i regressionsanalysen som tidigare forskning har visat och 
sist infogades uppmuntran. Eftersom  tillgänglighet och uppmuntran hade starkt samband 
sinsemellan användes bara den variabel som hade högre korrelation med arbetstrivsel, vilket 
var uppmuntran. 
 
I modell 1 var Sig. F change 0,021. I modell 2 var Sig. F change 0,017, vilket innebär att 
modell 2 är signifikant bättre än modell 1, vilket innebär att LOC ger ett signifikant bidrag 
utöver det som anställningstid gett. I modell 3 var Sig. F change 0,001 vilket är signifikant 
bättre än modell 2 , vilket innebär att uppmuntran ger ett signifikant bidrag utöver vad 
anställningstid och LOC gett. 
  
I modell 1 jämfördes anställningstiden på nuvarande arbetsplats och arbetstrivseln.  
Det visade en signifikant effekt av anställningstiden på arbetstrivsel. 
I modell 2 infördes LOC till anställningstiden och arbetstrivseln. Det visade att det finns 
ytterligare ett signifikant samband mellan arbetstrivsel och LOC. 
Slutligen i modell 3 infördes uppmuntrande från chefen till anställningstiden och LOC och 
arbetstrivsel. Resultatet visade att av de variabler som testades hade uppmuntrande från 
chefen den största effekten på arbetstrivseln.    
 

Diskussion 
 
Studien visade att det inte fanns någon signifikant skillnad mellan vård boendena när det 
gäller arbetstrivseln, när man genomförde en T-test. Däremot fanns det ett signifikant 
samband när man korrelerade arbetstrivsel och uppmuntrande ledarskap och chefs 
tillgänglighet och kontakt. När man genomförde T-test för uppmuntrande från chefen och 
tillgänglighet av chefen hade vård boende 2 högre värden. Här fanns en arbetsledare som var 
mer tillgänglig och uppmuntrade mer än på vård boende 1, dessutom var det tydligt att vård 
boende 2 arbetsledare hade personal som hade arbetat med den under längre tid än på vård 
boende 1. Resultatet är paradoxalt eftersom vid korrelations undersökningen finns en positiv 
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och signifikant skillnad mellan uppmuntrande ledarskap och tillgänglighet av chefen till 
arbetstrivsel men det finns trots stora skillnader av dessa faktorer på vård boende 1 och 2 inte 
någon signifikant skillnad mellan arbetstrivsel på vård boende 1 och 2. Därför kan vi inte 
förkasta hypotesen eller bekräfta den, när det gäller arbetstrivsel och tillgänglighet av 
arbetsledaren. I denna studie visar det att det inte finns något samband mellan arbetstrivsel 
och tillgänglighet av arbetsledaren. Det kan diskuteras varför resultatet blev sådant. Troligtvis 
finns andra faktorer som påverkar resultatet. Arbetshistoriken kan medge andra faktorer som 
inte studien har undersökt som t.ex. vårdtyngden, och som kan påverka arbetstrivseln.     
Arbetstrivsel minskade ju längre individerna hade arbetat. Locus of Control var också positivt 
korrelerad till arbetstrivsel. Dessa resultat överenskommer med den tidigare forskning som är 
gjord.  
Studien visar att individer med intern Locus of Control har en högre arbetstrivsel. Resultat 
som Judge och Bono (2000) också fick fram i sin studie. Anledningen till detta är inte känt. I 
Bass och Runyons undersökning av arbetsledare som hade internal Locus of Control visade 
sig att dessa individer agerade med större självförtroende, och var mer kapabla att hantera 
stressfulla situationer. Detta är sannolikt också sant för personer som inte är arbetsledare. 
Personer med intern Locus of Control kan hantera stressfulla situationer bättre. I dagens 
arbetssituation när tempot är högt kan det finnas en förklaring att personer med intern Locus 
of Control som hanterar stressen bättre än personer med extern Locus of Control, upplever en 
ökad arbetstrivsel pga de kan hantera stressfulla situationer bättre. Individer med intern Locus 
of Control är duktigare på att sätta uppnåbara mål enligt Gilmer & Reid, och har mer 
realistiska mål, vilket kan påverka arbetstrivsel genom att själva välja att befinna sig på en 
arbetsplats som kanske har varit ett mål att uppnå. Individer med intern Locus of Control är 
enligt flera forskare mer handlingskraftiga. Detta kan betyda att om individer inte trivs på sin 
arbetsplats så agerar de för att förändra sin situation.  
Det finns andra faktorer i ens personlighet som kan påverkar arbetstrivsel som Judge, Joyce 
och Bono visade i sin undersökning där självkänslan, själveffektivitet, Locus of Control och 
emotionell stabilitet var positivt korrelerade med arbetstrivsel.  
Studien visar att den starkaste variabel för arbetstrivsel är uppmuntran från arbetsledaren. 
Tidigare forskning har visat samma resultat på olika arbetsplatser.    
 
Forskningshypoteserna kan bekräftas med de korrelationerna som studien visar.  
Det finns ett positivt samband mellan Locus of Control och arbetstrivsel. 
Forskningshypotesen om ett positivt samband mellan chefens tillgänglighet och arbetstrivsel 
och en positive samband mellan uppmuntrande av chefen och arbetstrivseln kan bekräftas när 
man gör en korrelations test men inte när man genomför en T-test som jämför de två olika 
vård boende 1 och 2. 
 
Studien tog inte fram åldern hos individerna. Detta bör ingå i frågeformuläret. Tendensen för 
äldre personer att ha ett mer intern Locus of Control är känd. Åldern kan även ha betydelse i 
arbetstrivsel om arbetsplatserna är fysiskt krävande.  
Med ett relativt litet och specifikt underlag så får man generalisera med stor försiktighet.  
Enligt Carmines och Zeller (1979) påverkas reliabiliteten av hur bra interkorrelationen mellan 
items är, men även av antalet items som används för att mäta något. Eftersom Locus of 
Control mättes med ett relativt litet antal items, kan detta vara en bidragande orsak till de låga 
alfa-värdena.  
Studien visade ingen effekt av de olika arbetsplatserna, trots att de skiljde i tillgängligheten 
till arbetsledaren. Det kan bero på andra faktorer som studien inte fick fram. 
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Framtida studier hade kunnat innebära fortlöpandeundersökningar för att minskat andra 
faktorer som kan påverka resultatet. Undersökningar på varierande arbetsplatser kan ge större 
validitet. Undersökningar på arbetsledarens Locus of Control i samband med arbetstrivsel kan 
belysa en ny faktor för arbetstrivsel.  
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