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Sammanfattning 
En kvantitativ studie gjordes på en grupp anställda på ett medelstort svenskt företag för 
att undersöka om det fanns skillnader mellan olika anställningstyper vad gäller graden 
av MPP (motiverande potentialpoäng) och de fem motivationsfaktorer MPP består av. 
Vi har även undersökt i vilken grad de olika motivationsfaktorerna predicerar MPP 
inom de två grupperna. Det undersöktes också om det fanns något samband mellan ar-
betskontrollokus och MPP samt om intern arbetskontrollokus eller MPP ökar med ål-
dern. Då företaget arbetar med de delar som ingår i Hackman och Oldhams jobbkarak-
tärmodell, valdes denna som teori att utgå från i undersökningen. Dessutom ingår  
Spectors teori om arbetskontrollokus. 125 personer deltog i undersökningen, varav 49 
var kollektivanställda och 76 var tjänstemän. Deltagandet bestod i att besvara en enkät 
med påståenden utifrån de teorier som låg till grund för studien. Resultatet visade att 
MPP var lägre hos kollektivanställda än hos tjänstemän. Dessutom hade tjänstemän en 
högre grad av autonomi, färdighetsvariation samt uppgiftssignifikans. Det fanns också 
ett samband mellan arbetskontrollokus och MPP. Däremot hittades ingen skillnad i 
feedback eller uppgiftsidentifiering mellan anställningstyperna. Inte heller något sam-
band mellan ålder och MPP eller ålder och arbetskontrollokus hittades.  
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  Denna uppsats har som syfte att undersöka om det finns skillnad i MPP (motive-
rande potentialpoäng) mellan kollektivanställda och tjänstemän, samt om det finns ett 
samband mellan arbetskontrollokus och MPP på ett företag. Undersökningen grundar 
sig på en uppfattning om att arbetsmotivationen är lägre hos kollektivanställda än hos 
tjänstemän på företaget, som är ett medelstort svenskt företag med ca 1400 medarbetare. 
De teorier som används för undersökningen är Hackman och Oldhams teori om moti-
vationshöjande faktorer (1980) liksom Spectors teori om arbetskontrollokus (1988a). 
Valet att utgå ifrån Hackman och Oldhams jobbkaraktärmodell baserades på att det 
finns ett etablerat arbete på företaget vad gäller de delar som ingår i modellen. Spectors 
teori om arbetskontrollokus valdes för att se om de eventuella skillnader som finns mel-
lan grupperna kan påverkas av vilken typ av arbetskontrollokus man har. Uppsatsen 
inleds med en presentation av företaget. Därefter följer en teoribakgrund, där teorier och 
forskning om jobbkaraktärmodellen samt arbetskontrollokus presenteras. De frågeställ-
ningar som finns är: Finns skillnad mellan kollektivanställda och tjänstemän vad gäller 
MPP på det aktuella företaget? Finns ett samband mellan MPP och arbetskontrollokus? 
Finns ett samband mellan ålder och MPP samt mellan ålder och arbetskontrollokus? 
 
Företagspresentation 
 
   Företaget som deltar i undersökningen är ett svenskt företag som ingår i en stor 
koncern. På företaget finns ca 1400 anställda, inklusive externa konsulter. Könsfördel-
ningen visar att drygt två tredjedelar av de anställda är män och knappt en tredjedel är 
kvinnor. Medelåldern bland de anställda är 38 år och andelen anställda med universi-
tetsutbildning är omkring 30 %. Typiska arbetsroller beroende på anställningstyp kan 
vara maskinoperatör, materialhanterare, produktionsplanerare, produktingenjör och test-
analytiker. De som arbetar i den direkta tillverkningen är kollektivanställda. Dessa får 
direkt reda på om de gör ett bra arbete genom exempelvis verktyg som kontinuerligt 
indikerar till vilken grad man når uppsatta mål. Eventuella avvikelser blir därmed ome-
delbart synliga för den anställde. Tjänstemännen har inte denna kontakt med den direkta 
produktionen utan arbetar i första hand med support-, stöd- och utvecklingsfunktioner. 
De får därmed inte samma typ av direkta respons på den arbetsinsats de utför.  
 
   Företaget har en policy som innebär att man strävar efter att behandla alla an-
ställda lika. Detta tar sig exempelvis uttryck i att man inte särbehandlar de som arbetar 
som inhyrd personal, det är en självklarhet att man behandlar denna personal på samma 
sätt som man behandlar fastanställd personal. Inriktningen mot likabehandling synlig-
görs också i arbetet med medarbetarsamtal och utvecklingsplaner som utförs med jämna 
mellanrum och där alla anställda behandlas på likvärdigt sätt. Inställningen är att alla 
har lika mycket att bidra med till företagets produktivitet och man försöker även tona 
ner de skillnader i anställningsgrad som finns. Exempelvis föredrar man att använda 
begrepp som ”medarbetare” i stället för ”underställda”, vilket ger signaler om att alla 
anställda har samma betydelse för företagets verksamhet. Man vill också tydliggöra att 
alla har samma möjlighet och chans att utvecklas och avancera inom företaget. Det be-
tonas på arbetsplatsen att de anställdas synpunkter är viktiga, oavsett vilken anställ-
ningsposition de har. 
 
   Enligt uppgifter från företaget så visar den årliga medarbetarundersökningen att 
90 % av de anställda känner att de grundvärderingar som företaget har också är viktiga 
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för dem själva. Detta anser man är av stor betydelse för att den anställde ska se nyttan 
med den insats man gör samt förstå sin del i företagets produktion. I det kontinuerliga 
och väletablerade arbete man har med att föra medarbetarsamtal, utforma utvecklings-
planer och genomföra uppföljningar kan denna förståelse implementeras och befästas 
hos den anställde. För företaget är det av stor betydelse att personalen är införstådd med 
och strävar efter att nå de uppsatta mål som finns, såväl personliga som företagets mål, 
för att effektivitet och lönsamhet ska uppnås.  
 
   Som en del i arbetet med att höja personalens motivation, med en ökad arbets-
prestation som mål, jobbar man mycket med frågor som exempelvis feedback och an-
svarstagande i det egna arbetet. Som ledare på företaget har man minst 3 gånger varje år 
individuella utvecklingssamtal med sina medarbetare. Då återkopplar man resultatet av 
den anställdes prestationer till de uppsatta målen samt för en dialog kring hur det fort-
satta arbetet kan se ut. Detta görs utifrån de förutsättningar som gäller för den enskilde 
anställde. Man diskuterar även till vilken grad medarbetaren når upp till de beteendere-
laterade grundvärderingar företaget har. Exempel på sådana är respekt, professionalism 
och uthållighet. Därmed kan också ett samtal föras utifrån medarbetarens unika möjlig-
heter att t.ex. avancera inom företaget. Genom den uppmuntran man ger de anställda att 
föra fram sina idéer och synpunkter på arbetet, ges utrymme för individen att påverka 
sin arbetssituation. En del av företagets policy innefattar även att det finns ett grundläg-
gande förtroende för varje anställds förmåga att ta ansvar för sitt arbete. Därmed är in-
ställningen att mindre arbetsgrupper eller individer har förtroende att styra sitt arbete 
inom vissa ramar. 
  
   Utifrån den presentation av företaget som givits här och den typ av arbete man 
bedriver när det gäller att öka motivationen hos de anställda, presenteras de teorier som 
ligger till grund för undersökningen.  
 
Arbetsmotivation 
 
   Begreppet motivation är brett och kan täcka in väldigt många olika aspekter. 
Arbetsrelaterad motivation begränsar definitionen något, men kan fortfarande ha olika 
teoretiska infallsvinklar. Katzell och Thompson (1990) menar att begreppet arbetsmoti-
vation utvecklats under lång tid, från enkla teorier med betoning på lön för mödan, till 
de som har mer fokus på hur människan mår. Författarna betonar att det finns en 
bredhet i begreppet, vilket även bekräftas av Pinders definition av arbetsmotivation: 
”Work motivation is a set of energetic forces that originate both within as well as be-
yond an individual´s being, to initiate work-related behavior, and to determine its form, 
direction, intensity, and duration.” (Pinder, 1998, s. 11). Enligt Latham och Pinder 
(2005) hävdar denna definition att en individs arbetsbeteende påverkas av samspelet 
mellan individ och omgivning. Det finns ett flertal olika teorier kring arbetsmotivation, 
den vi valt att använda för denna undersökning presenteras nedan. 
	  
Jobbkaraktärmodell 
    
   En teori som valts för att beskriva situationen på företaget som deltar i denna 
undersökning är Hackman och Oldhams modell (1980) som fokuserar på jobbkarakteri-
stika. Orsaken till att denna teori valts är att man på företaget har ett väl utbyggt arbete 
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med de delar som ingår i modellen, exempelvis feedback och ansvarstagande. Dessutom 
återspeglas den del av modellen som omfattar meningsfullhet i den strävan som finns på 
företaget att de anställda ska förstå sin betydelse för företagets fortlevnad och fram-
gångar. Teorin bygger på tre psykologiska tillstånd som en individ kan komma att be-
finna sig i på en arbetsplats. Dessa innebär att man 1) upplever meningsfullhet med in-
satsen man gör på jobbet, 2) har upplevelsen av att man har ansvar för resultatet samt  
3) har kunskap om resultatet av insatsen man gör. Tillgång till dessa tre tillstånd menar 
Hackman och Oldham är grunden till resultat som exempelvis en hög inre arbetsmoti-
vation och jobbnöjdhet. Tillstånden härstammar ur fem olika kärnkarakteristika i ar-
betsuppgifterna och som ett resultat av att befinna sig i de tre psykologiska tillstånden 
upplever individen bland annat inre arbetsmotivation. Hackman och Oldham avser med 
begreppet inre arbetsmotivation att det finns en vilja att prestera bra på jobbet. När be-
greppet inre arbetsmotivation används i denna studie avses denna definition, om inte 
annat anges. I den aktuella undersökningen ligger fokus på just inre arbetsmotivation, 
då upplevelsen från företagets sida är att det är i det avseendet som det finns skillnader 
mellan kollektivanställda och tjänstemän. De andra positiva effekter som kan nås ge-
nom de tre psykologiska tillstånden lämnas därhän i denna studie. Nedan presenteras en 
schematisk beskrivning av modellen (figur 1). 
 

 
Figur 1. Schematisk Presentation av Jobbkaraktärmodellen, som Visar de Psykologiska 
Tillstånd och de Resultat som Olika Kärnkarakteristika hos ett jobb kan leda till (Hack-
man och Oldham 1980). 
 
   Det första psykologiska tillståndet i modellen är upplevd meningsfullhet av ar-
betet, vilket sammanfattningsvis innebär att man förstår funktionen av och meningen 
med sin ansträngning på jobbet. Detta tillstånd har stor betydelse för den inre arbetsmo-
tivationen (Hackman & Oldham, 1980). Gagné, Senécal och Koestner (1997) bekräftar i 
sin studie att vetskapen om att det arbete man utför har stor betydelse för andra männi-
skor kan öka den inre arbetsmotivationen hos anställda, även om arbetet i sig är tungt 
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och jobbigt. Upplevd meningsfullhet beror i huvudsak på tre faktorer: färdighetsvariat-
ion, uppgiftsidentifiering och uppgiftssignifikans.  
 
   Färdighetsvariation innebär att arbetet kräver att man använder sig av flera av de 
talanger och färdigheter man har (Hackman & Oldham, 1980). Det gäller att uppnå en 
optimal nivå, om jobbet kräver för mycket kan det bli svårt att greppa, om det kräver för 
liten insats kan jobbet däremot bli tråkigt. Arbeten som kräver flera förmågor hos en 
individ upplevs som mer motiverande än arbeten där enstaka förmågor krävs. Detta be-
kräftas av Eskildsen, Kristensen och Westlund (2004), som jämförde bland annat inre 
arbetsmotivation hos anställda. De fann att chefer hade en högre inre arbetsmotivation 
än personer med annan typ av anställning, vilket de förklarade med att personer i chefs-
position oftare hade mer utmanande och omväxlande arbetsuppgifter än andra anställda. 
Man kan fundera över om det är så att de hamnat på en chefsposition på grund av att de 
har en hög inre arbetsmotivation, det är dock inget som diskuteras av författarna.  
 
   Uppgiftsidentifiering definieras som i hur hög grad arbetet som utförs är en hel 
uppgift från början till slut, och hur tydligt man kan se slutresultatet av sitt arbete. Om 
man kan identifiera den insats man gjort i ett arbete, och se sin egen påverkan på det 
slutgiltiga resultatet, kan man få en positiv känsla om betydelsen man har för uppgif-
ten/jobbet (Hackman & Oldham, 1980). Uppgiftsidentifiering bekräftas i en studie vara 
den av de fem faktorerna som har störst betydelse för ökad inre arbetsmotivation och 
högre grad av jobbnöjdhet (Hadi & Adil, 2010). I en annan studie har man visat att ar-
betseffektiviteten ökar med tillgången till uppgiftsidentifiering till en viss grad, men blir 
lägre när uppgiftsidentifieringen blir alltför hög (Lin & Hsieh, 2002).  
    
   Uppgiftssignifikans handlar om i vilken grad man kan identifiera vikten av sin 
insats för t.ex. företagets framgångar eller andra människor (Hackman & Oldham,  
1980). Betydelsen av uppgiftssignifikans för den inre arbetsmotivationen bekräftas i en 
studie av telefonförsäljare och livräddare (Grant, 2008). Man fann i denna undersökning 
att insikt om att det egna arbetet har betydelse för andra ökar den inre arbetsmotivation-
en. Dessutom såg man att uppgiftssignikans kan öka jobbprestationen. Även Robbins 
(2000) fann i en studie på en grupp fabriksarbetare stöd för att färdighetsvariation, upp-
giftsidentifiering och uppgiftssignifikans ger en ökad inre arbetsmotivation.  
    
   Ansvarstagande kan för en anställd innebära att ha frihet under ansvar, att ha 
möjlighet att påverka eller att man har ett visst inflytande. En känsla av ansvarstagande 
kan infinna sig om det finns en viss grad av autonomi i jobbet, dvs. att det finns en viss 
frihet och ett oberoende vad gäller att t.ex. planera sitt arbete och hur man ska utföra 
sina arbetsuppgifter (Hackman & Oldham, 1980). Antagandet om att ansvar och auto-
nomi har stor betydelse för inre arbetsmotivation har fått stöd i tidigare modeller om 
arbetsmotivation (Herzberg, 1959). 
 
   Att ha kunskap om resultat innebär att man får insikt om hur väl man utfört sina 
arbetsuppgifter. Feedback kan komma från arbetet i sig (direkt feedback), exempelvis 
genom att man testar en produkt man arbetar med och ser om den fungerar. Den kan 
också ges i sociala former från medarbetare eller chefer, när de uttrycker hur väl man 
skött sitt jobb. Hackman och Oldham (1980) menar att den typ av feedback som kom-
mer från jobbet i sig är viktig, då denna ofta kommer i direkt anslutning till att jobbet 
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genomförs. Dessutom är den oberoende av olika socialpsykologiska processer, vilket 
inte feedback från medarbetare eller chefer är. Ett flertal studier bekräftar att feedback 
är en betydelsefull jobbdimension och även ett utmärkt sätt för att ge kunskap om resul-
tat (Champoux, 1991; Fried & Ferris, 1986; Gagné m.fl., 1997). Det har också visats att 
feedback ökar den inre motivationen (Robbins, 2000).  
 
   Hackman och Oldhams modell (1980) kan användas för att bedöma en så kallad 
motiverande potentialpoäng (MPP), som är ett mått på hur mycket jobbet kan öka den 
inre arbetsmotivationen hos den anställde. Genom att använda sig av en självrapporte-
rande enkät kan en totalpoäng för individen beräknas. I enkäten får deltagaren ange i 
vilken utsträckning olika påståenden om motivationsfaktorer stämmer eller inte avse-
ende det jobb man har vid tidpunkten för undersökningen. Ju bättre påståendena stäm-
mer, desto högre blir poängen, som beräknas enligt formel nedan (figur 2). MPP har 
enligt Hackman och Oldham visat sig ha en starkare påverkan på personer som har ett 
högt behov av att utvecklas och växa än för personer som inte har så höga ambitioner i 
sin yrkesroll. Detta förklarar de med att personer med ett högt behov att utvecklas an-
tingen mer effektivt upplever de psykologiska tillstånden, eller att de svarar mer positivt 
på denna upplevelse än personer med lägre behov att utvecklas. Fried och Ferris (1987) 
bekräftar detta samband i en meta-analys, där de granskade nästan 200 studier av jobb-
karaktärmodellen.  
 

 
 
Figur 2. Formel för Uträkning av MPP (Hackman & Oldham, 1980, s. 81). 

   Eskildsen och Dahlgaard (2000) fann att jobbkaraktärmodellen kopplar ihop 
olika delar i ett företags produktion, såväl människan bakom arbetet som en bra produkt 
till kunden, vilket de anser är en styrka med modellen. Enligt författarna är det svårt att 
uppnå produkter av hög kvalitet eller lojala kunder utan motiverade anställda. Orpen 
(1985) däremot, anser att den är ofullständig och för smal i sitt perspektiv. Han diskute-
rar att det är viktigt att ta hänsyn även till andra aspekter än arbetets egenskaper, som 
t.ex. kontakten med andra medarbetare. Fler aspekter bör enligt honom därför inkorpor-
eras med Hackman och Oldhams modell, vilket även Zaccaro och Stone (1988) kom 
fram till i sin studie. De föreslår att dimensionerna ”fara i arbetet” och ”intellektuell 
utmaning” bör läggas till i modellen. DeVaro, Li och Brookshire (2007) anser att det 
finns ett stort behov av en ny utvärdering av Hackman och Oldhams modell, eftersom 
utvecklingen av arbetsförutsättningar och arbetsklimat varit mycket stor sedan mitten av 
70-talet. 
    
   Fried och Ferris (1987) fann att samtliga av de fem jobbkarakteristika som ingår 
i jobbkaraktärmodellen har positiva effekter på de resultat som Hackman och Oldham 
(1980) presenterar i sin modell. De betonade dock att de mål organisationen har, avgör 
vilka delar i Hackman och Oldhams modell man bör jobba med. Detta bekräftas även av 
Fried och Ferris (1987), som efter en meta-analys kom fram till att modellen kan vara 
mer intressant att använda på vissa grupper och mindre intressant på andra grupper, uti-

Motiverande      Färdighets-   +    Uppgifts-     +    Uppgifts- 
potential       =      variation          identifiering        signifikans       x  Autonomi    x   Feedback   
poäng (MPP)                             3  
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från de behov som föreligger. Arnold och House (1980) diskuterar att individuella skill-
nader påverkar hur effekten på arbetsmotivationen ser ut, då olika individer svarar på 
samma stimuli på olika sätt. Även Katzell och Thompson (1990) drar i sin översikt av 
olika arbetsmotivationsteorier slutsatsen att det är av stor betydelse att man ser de indi-
viduella behov som finns hos de anställda, när det gäller insatser för att öka arbetsmoti-
vationen. De anser att olika arbetsmotivationsteorier ofta har fokus på olika delar och 
vanligtvis är inkompletta i och med detta. De efterfrågar därför mer integrerade teorier, 
då samtliga av de olika delar som kan ingå behövs för att en teori ska vara komplett.  
 
Arbetsmotivation i Olika Grupper 
 
   Fried och Ferris (1986) gjorde en studie där man undersökte om det fanns skill-
nader i hur jobbkarakteristika bör delas in mellan olika typer av anställningspositioner 
och fann två olika varianter. Den ena stämde överens med Hackman och Oldhams mo-
dell (1980), medan den andra lade ihop färdighetsvariation, uppgiftssignifikans och 
autonomi i ett block och uppgiftsidentitet för sig. Denna alternativa modell fungerade 
enligt författarna bäst på äldre och lågutbildade. Författarna efterlyste dock fler studier 
som jämför olika anställningspositioner, då det vid den aktuella tidpunkten till största 
delen utförts studier på personer med samma typ av anställning. Eskildsen m.fl. (2004) 
fann ingen skillnad i arbetsmotivation mellan män och kvinnor i nordiska länder, vilket 
också Kaufman och Fetters (1980) bekräftar i sin studie av mer än 200 anställda. Däre-
mot fann Eskildsen m. fl. att anställda med högre utbildning hade en högre inre arbets-
motivation än de som var lågutbildade. De fann emellertid att de anställda som hade en 
högre utbildning även hade en lägre jobbnöjdhet än de som var lågutbildade. Denna 
paradox förklarar de med att de högutbildade kan ha haft mer varierande och utmanande 
arbetsuppgifter. Detta är dock inte något som författarna bekräftar i sin undersökning 
utan det är en spekulativ diskussion från deras sida. En alternativ förklaring till skillnad 
i inre arbetsmotivation mellan hög- och lågutbildade skulle kunna vara att de som har en 
högre inre arbetsmotivation i större utsträckning vidareutbildar sig, men detta berörs 
inte i författarnas diskussion.  
 
   Samband mellan motivation och ålder har försökt preciseras och tidigare 
nämnda Eskildsen m.fl. (2004) fann att ålder har ett starkt positivt samband med inre 
arbetsmotivation i nordiska länder. De hade dock förväntat sig ett U-format samband 
mellan inre arbetsmotivation och ålder, så att den inre arbetsmotivationen minskar till 
en viss ålder, för att sedan öka. Författarna efterfrågar därför fler studier som undersö-
ker relationen mellan ålder och inre arbetsmotivation. Kanfer och Ackerman (2004) 
konstaterar också att forskningen kring inre arbetsmotivation i förhållande till ålder är 
sparsam. De drar dock slutsatsen i sin studie av motivationsteorier att vad som fungerar 
motiverande för individen kan förändras med åldern.  
 
Arbetskontrollokus 
 
   Den andra teorin som valts för denna undersökning är Spectors teori (1988a) om 
arbetskontrollokus. Detta val gjordes då vi även ville undersöka om typ av arbetskon-
trollokus kan ha ett samband med de upplevda skillnaderna i arbetsmotivation på ar-
betsplatsen. I presentationen nedan framgår att inre kontrollokus kan höja den inre ar-
betsmotivationen (Barbuto & Story, 2008), vilket gör teorin intressant att ha med i 
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undersökningen. Begreppet kontrollokus introducerades av Rotter (1966) som en per-
sonlighetsteori och handlar om motpolerna intern kontrollokus och extern kontrollokus. 
Hög intern kontrollokus betyder att man upplever sig ha hög möjlighet att påverka utfal-
len av sina handlingar. Om personen däremot har en hög extern kontrollokus betyder 
det att man upplever sig ha låg kontroll över hur livet kommer att te sig. I de mest ex-
trema fall skulle detta vara en individ som hävdar att dennes öde sedan länge är förutbe-
stämt. 
    
   Rotters teori (1966) hävdar att effekterna av belöningar eller förstärkning för att 
förutsäga beteendet hos en individ beror på om man ser belöningen som ett resultat av 
det egna beteendet eller oberoende av det. Prestationer och agerande skiljer sig därmed 
också beroende på om det upplevs som bestämt av individens färdigheter eller blott 
slumpen. Detta är dock som tidigare nämnts inte endast situationsstyrt utan olika perso-
ner har olika uppfattningar om vad som förväntas vara bestämt av interna eller externa 
orsaker. Spector (1988b) har utvecklat en skala för att mäta kontrollokus i arbetssituat-
ioner. Det har bekräftats att det finns ett starkt positivt samband mellan inre kontrollo-
kus och inre arbetsmotivation (Barbuto & Story, 2008). 
 
   De som upplever hög intern kontroll är i högre utsträckning prestationsoriente-
rade då de tror att deras beteende kan ge positiva effekter. Det är dessutom vanligare att 
dessa individer ses som handlingskraftiga. Man har i en studie sett ett starkare samband 
ju äldre personerna är och dessutom starkare hos män än hos kvinnor (Findley &  
Cooper, 1983). Dessutom har Chung, Preveza, Papandreou och Prevezas (2006) visat att 
äldre personer i lägre grad tror att deras handlingars utfall avgörs av slumpen än yngre. 
Detta innebär att äldre personer har en högre intern kontrollokus än yngre. Studien ut-
fördes på patienter med posttraumatiskt stressyndrom. Således utvärderades inte arbets-
kontrollokus i studien, utan hur kontrollokus i en hälsorelaterad situation kan påverka 
individen. Personer med extern kontrollokus skyller ofta motgångar på andra människor 
och tenderar att i högre utsträckning ha karaktärsdrag såsom cynism, individualism, 
känslor av hjälplöshet och sämre akademiska framgångar (Twenge, Zhang, & Im, 
2004). Samband har också noterats mellan var man befinner sig på kontrollokusskalan 
och hälsa (Bennasi, Sweeney, & Dufour, 1988). Människor med extern kontrollokus 
tenderar att vara mindre självständiga och blir lättare drabbade av stress och depression, 
vilket Rotter (1954) också hävdat. De som har en hög intern kontrollokus har lägre 
blodtryck och får färre hjärtattacker samt kan hantera stress bättre. 
 
   Det har diskuterats av bland annat Levenson (1981), att kontrollokus egentligen 
består av tre oberoende dimensioner och inte endast de initialt föreslagna två. Hög ex-
tern kontrollokus delas in i två grupper; de som tror att utfallet av deras handlingar i hög 
grad handlar om endast slumpen eller ödet (dvs. som tidigare) och de som tror att utfal-
let av deras agerande är beroende av andra individer. De senare kallar hon kraftfulla 
individer, som har makten att påverka. 
 
   Sambandet mellan kontrollokus och motivation har visat sig vara svårt att be-
stämma och kan se olika ut. Vad gäller akademiska framgångar och viljan att lära sig 
har man visat en positiv korrelation mellan motivation och intern kontrollokus  
(Weissbein, Huang, Ford, & Schmidt, 2011). Andra resultat har dock visat motsatsen 
vad gäller akademiska framsteg och hävdar att det inte finns något signifikant samband 



 
 

9 

mellan motivation och var på kontrollokusskalan man befinner sig (Parameswari & 
Shamala, 2012). Orsak till de olika forskningsresultaten kan bero på tvärkulturella skill-
nader eller olikheter mellan deltagarna i de två studierna. Skillnader kan också bero på 
att studenterna har olika upplevd self-efficacy. Denna har pekats ut som en viktig bygg-
sten för att motivationen i dessa sammanhang ska hållas hög (Zimmerman, 2000). 
 
Antaganden 
    
   Företaget som deltar i denna undersökning lägger stor vikt vid att jobba med de 
delar som återfinns i Hackman och Oldhams jobbkaraktärmodell (1980). Det finns på 
företaget en strävan efter att alla anställda ska ha en upplevelse av att behandlas lika på 
arbetsplatsen, oavsett anställningstyp. Vid tidpunkten för undersökningen fanns trots 
detta en uppfattning om att arbetsmotivationen är lägre hos kollektivanställda än hos 
tjänstemän på företaget som deltog. Utifrån dessa förutsättningar på företaget samt det 
samband som konstaterats mellan kontrollokus och inre arbetsmotivation (Barbuto & 
Story, 2008) kan följande antaganden ställas upp: 
 
1. Det förväntas att MPP är lägre bland kollektivanställda än bland tjänstemän och att 

det finns skillnader mellan anställningstyperna även gällande autonomi, färdighetsva-
riation, uppgiftsidentifiering och uppgiftssignifikans. Då arbetsuppgifterna ser olika 
ut för olika typer av anställningar skulle det enligt Hackman & Oldham (1980) kunna 
finnas skillnader mellan anställningstyperna.  
 

2. Eskildsen m.fl. (2004) såg ett samband mellan inre arbetsmotivation och ålder. Det 
förväntas därför att MPP ökar med åldern. 
 

3. Enligt Chung m. fl. (2006) finns det ett positivt samband mellan intern kontrollokus 
och ålder. Därför förväntas att inre arbetskontrollokus ökar med åldern. 

 
4. Enligt Hackman och Oldham (1980) kan direkt feedback komma från jobbet i sig, 

exempelvis genom att man direkt när man gjort arbetsmoment får reda på om man 
gjort eventuella misstag. Eftersom det på företaget är kollektivanställda som arbetar i 
tillverkningen och därmed får en högre grad av direkt feedback, enligt Hackman och 
Oldhams definition, förväntas de ha en högre upplevd grad av feedback än tjänste-
män.  

 
5.  Olika arbetsuppgifter kan resultera i skillnader mellan de fem motivationsfaktorernas 

betydelse för MPP (Hackman & Oldham, 1980). Eftersom olika anställningstyper på 
företaget innebär olika arbetsuppgifter, förväntas det finnas en skillnad inom anställ-
ningstyperna i hur stor del av MPP som prediceras av de olika motivationsfaktorerna.  

 
6.  Det finns enligt Barbuto och Story (2008) ett negativt samband mellan kontrollokus 

och inre motivation. Utifrån detta förväntas det en negativ korrelation mellan arbets-
kontrollokus och MPP. 
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Metod 
 

Deltagare 
 
   Det fördes vid undersökningens planeringsfas en diskussion om huruvida den 
inhyrda personalen på företaget skulle ingå i undersökningen eller inte. Utifrån företa-
gets policy om likabehandling togs dock beslutet att även denna typ av personal skulle 
delta i studien. Totalt ingick 125 personer mellan 22 och 61 år (M = 39, s = 8,3) i under-
sökningen, varav 94 var män och 31 var kvinnor. Antalet tjänstemän bland deltagarna 
var 76, medan de som var kollektivanställda var 49. Anställningstiden varierade mellan 
1 och 39 år (M = 12 år, s = 6,6). En av deltagarna uteslöts ur undersökningen, då en stor 
del av enkäten inte var ifylld. För att analysera olika ålderskategorier så delades respon-
denterna in i två lika stora åldersgrupper, så att 50 % var 38 år eller yngre och 50 % var 
39 år och äldre. 
 
Instrument 
  
   En kort information som beskrev bakgrunden till undersökningen inledde enkä-
ten (bilaga 1). Det framgick att svaren behandlades anonymt. Enkäten bestod av fyra 
bakgrundsfrågor om kön, ålder, anställningstyp samt hur länge man varit anställd på 
företaget. Därefter följde 23 påståenden om jobbkarakteristika i en självrapporterande 
enkät som är en översättning av Hackman och Oldhams (1980) version (Leonard, 
2004). En femgradig intervallskala användes med ändpunkterna stämmer inte alls och 
stämmer helt. Påståendena var blandade med avseende på de fem olika faktorer (färdig-
hetsvariation, uppgiftsidentifiering, uppgiftssignifikans, autonomi och feedback) som 
mäts enligt jobbkaraktärsmodellen. Exempel på påståenden är ”Jag har i stort sätt fullt 
ansvar för att bestämma hur och när jobbet ska göras”, ”Min chef ger mig ofta feed-
back om hur jag sköter mitt jobb” och ”Mitt jobb involverar ett antal olika uppgifter”.  
Före analys vändes de frågor där svaren skulle behandlas i omvänd ordning. Dessa var 
7, 9, 11, 12, 13, 16, 17, 18, 19 och 20. Sedan skapades variablerna färdighetsvariation, 
uppgiftsidentifiering, uppgiftssignifikans, autonomi och feedback. Efter det skapades 
även en ny variabel för total MPP, utifrån Hackman och Oldhams formel (1980). 
 
   Spectors (1988b) formulär om kontrollokus på arbetsplatsen består av 16 påstå-
enden med ändpunkterna stämmer inte alls och stämmer helt på en sexgradig skala. Ex-
empel på påståenden i denna del är ”Att få det jobb man vill ha handlar mest om tur” 
och ”De som presterar bra på sitt jobb blir oftast belönade för det”. Varje deltagare får 
en total poäng utefter hur man svarat i enkäten, där summan kan hamna mellan 16 och 
96 poäng. Ju lägre poäng man får på skalan desto högre intern kontrollokus har man och 
vice versa. Skalan har visat sig ha samband med hur nöjd man är på arbetet, intention att 
säga upp sig, upplevt inflytande på arbetsplatsen samt stress och hur man upplever olika 
ledarskapsstilar. Frågorna 1, 2, 3, 4, 7, 11, 14 och 15 vändes före analys. Dessutom 
summerades alla frågor kring arbetskontrollokus till en totalpoäng under en ny variabel. 
 
   Cronbachs alpha för frågorna som rör MPP var 0.78. För uppgiftsvariation var 
den 0.80 och för uppgiftsidentifiering 0.36, vilket är lågt. Alpha för uppgiftssignifikans 
var 0.60, vilket ligger på gränsen för acceptabelt värde. Autonomi fick värdet 0.71 och 
feedback 0.63. Således var reliabiliteten för uppgiftsvariation och autonomi acceptabel. 
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För delen som mäter arbetskontrollokus var alpha 0.73. 
    
Procedur 
 
   Efter att ha kontaktat det företag vi tillfrågat om deltagande, utarbetades den 
enkät som skulle användas vid undersökningen. Efter att ha fått besked om att enkäten 
var accepterad, gick vi personligen ut på företaget och lämnade ut enkäten för ifyllnad 
av de anställda. Deltagarna valdes ut utifrån den arbetsgrupp vars chef undersökningen 
presenterats för. Deltagandet var valfritt och skedde på arbetstid. Syftet var att få en 
jämn fördelning mellan grupperna tjänstemän och kollektivanställda. Deltagarna fick en 
kort information om syftet med undersökningen. En stor del av gruppen med tjänstemän 
fyllde i enkäten medan undersökningsledarna var på plats. De kollektivanställda fyllde i 
enkäten vid olika tillfällen, utan undersökningsledarnas närvaro. Det tog 5-10 minuter 
för deltagarna att fylla i enkäten. Insamling gjordes allteftersom enkäterna kom in under 
en period på ca fyra veckor. Totalt samlades 125 ifyllda enkäter in. Svårigheter att få in 
tillräckligt många enkäter från kollektivanställda gjorde att fler arbetsgrupper på företa-
get fick tillfrågas, än vad som gällde för tjänstemännen.  
 
Dataanalys 
 
   Enkätsvaren kodades och lades in i SPSS. Envägs variansanalys, Pearsons kor-
relationstest, oberoende t-test samt multipel regressionsanalys har använts i nedanstå-
ende resultatredovisning. Samtliga analyser genomfördes på 95 % signifikansnivå.   
 
 

Resultat 
 
   Antagande 1, MPP är lägre bland kollektivanställda än bland tjänstemän, får 
stöd i envägs variansanalys, F(1,120) = 9.71, p < 0.01. Det fanns även skillnad mellan 
grupperna i upplevd grad av autonomi, F(1,123) = 27.26, p < 0.01, färdighetsvariation 
F(1,122) = 33,65, p < 0.01, samt uppgiftssignifikans, F(1,122) = 7.21, p < 0.01. Däre-
mot fanns inga skillnader i upplevd grad av uppgiftsidentifiering mellan kollek-
tivanställda och tjänstemän. Deskriptiv data för grupperna finns presenterade i tabell 1.  
 
Tabell 1 
Deskriptiv data för Kollektivanställda och Tjänstemän med Avseende på MPP Totalt, 
Autonomi, Färdighetsvariation, Uppgiftssignifikans samt Uppgiftsidentifiering  
    Kollektivanställda     Tjänstemän 
 M s M s 
MPP totalt 42.8 19.5 53.0 16.2 
Autonomi 3.3 0.8 3.9 0.5 
Färdighetsvariation 3.4 0.8 4.1 0.5 
Uppgiftssignifikans 3.5 0.8 3.9 0.5 
Uppgiftsidentifiering 3.8 0.7 3.0 0.5 
 
Således var MPP högre för tjänstemän än för kollektivanställda, liksom upplevd grad av 
autonomi, färdighetsvariation och uppgiftssignifikans. Ingen skillnad i upplevd grad av 
uppgiftsidentifiering kunde påvisas mellan grupperna. 
   Antagande 2, MPP ökar med åldern, får inte stöd i Pearsons korrelationstest.  
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MPP (M = 49.2, s = 18.1) har i undersökningsgruppen inget samband med ålder (M = 
39.2, s = 8.3). 
 
   Antagande 3, inre arbetskontrollokus ökar med åldern, får inte stöd i Pearsons 
korrelationstest. Inre arbetskontrollokus (M = 44.8, s = 10.5) har i undersökningsgrup-
pen inget samband med ålder (M = 39.2, s = 8.3). 
 
   Antagande 4, gruppen med kollektivanställda upplever högre grad av feedback 
än tjänstemän, får inte stöd i oberoende t-test. Kollektivanställda hade samma upplevda 
grad av feedback (M = 3.5, s = 0.5) som tjänstemän (M = 3.3, s = 0.5).  
 
   Antagande 5, det finns en skillnad inom de två anställningstyperna i hur stor del 
av MPP som prediceras av de olika motivationsfaktorerna, får stöd i stegvis multipel 
regressionsanalys. För kollektivanställda förklarade autonomi den största delen av MPP, 
F(1,44) = 195.52, p < 0.01, därefter följde feedback, F(1,43) = 34.32, p < 0.01 och me-
ningsfullhet (uppgiftssignifikans, uppgiftsidentifiering samt färdighetsvariation), 
F(1,42) = 48.38, p < 0.01.  För tjänstemännen förklarade autonomi den största delen av 
MPP, F(1,74) = 113.14, p < 0.01, därpå följde feedback, F(1,73) = 276,25, p < 0.01 och 
meningsfullhet, F(1,72) = 378.57, p < 0.01. Hur stor del av MPP som prediceras av de 
olika delarna för kollektivanställda respektive tjänstemän presenteras i figur 3.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
            
 
 
 
 
 
 
Figur 3. Prediktion av MPP för Kollektivanställda Respektive Tjänstemän. Figuren Vi-
sar hur stor del av MPP som Prediceras av Autonomi, Feedback och Meningsfullhet i de 
två Grupperna.  
 
   Antagande 6, det finns en negativ korrelation mellan arbetskontrollokus och 
MPP, får stöd i Pearsons korrelationstest. Det finns ett signifikant negativt samband 
mellan MPP och arbetskontrollokus, r(118) = -.40, p < 0.001. Personer med hög arbets-
kontrollokus (dvs. extern arbetskontrollokus) har lägre MPP. 
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Diskussion 
 
   Syftet med undersökningen var att studera om det fanns skillnad i MPP mellan 
kollektivanställda och tjänstemän samt om det fanns ett samband mellan arbetskontroll-
lokus och MPP på det företag som deltog i undersökningen. På företaget i fråga fanns 
en upplevelse av att arbetsmotivationen var lägre hos kollektivanställda än hos tjänste-
män. Utifrån detta upplevda problem ville vi undersöka om motiverande potentialpoäng 
(MPP) var olika hos kollektivanställda och tjänstemän. Dessutom undersöktes om det 
fanns något samband mellan arbetskontrollokus och MPP i undersökningsgruppen.  
 
  Resultatet visar att antagande 1, MPP för kollektivanställda är lägre än för tjäns-
temän, bekräftas. Olika arbetsuppgifter kan vara en förklaring till att skillnad kan ses 
mellan grupperna, enligt Hackman och Oldham (1980). På den aktuella arbetsplatsen 
kan man som anställd ha många olika funktioner, såväl inom produktion och material-
hantering som inom support-, stöd- och utvecklingsområdet. Den typ av anställning man 
har påverkar med andra ord i stor grad de arbetsuppgifter man ställs inför, vilket kan 
förklara skillnaden i MPP som finns mellan kollektivanställda och tjänstemän i den un-
dersökta gruppen. Tre av de fem motivationsfaktorer som ingår i MPP var lägre för kol-
lektivanställda än för tjänstemän. Således behöver man på företaget se över och jobba 
vidare med att utjämna skillnader mellan grupperna med avseende på dessa tre faktorer, 
vilket diskuteras nedan.  
  
  De faktorer för vilka skillnad kunde påvisas mellan grupperna var autonomi, 
färdighetsvariation och uppgiftssignifikans. Tjänstemännen angav en högre poäng på 
autonomidelen än de kollektivanställda. Enligt Hackman och Oldham (1980) kan en 
känsla av ansvarstagande infinna sig om det finns en viss grad av autonomi i jobbet. 
Detta kan innebära att det finns en viss frihet och ett oberoende vad gäller att t.ex. pla-
nera sitt arbete och hur man ska utföra sina arbetsuppgifter. För de kollektivanställda 
som deltog i denna undersökning kan man höja upplevd grad av autonomi om man ser 
över de möjligheter som finns att öka exempelvis utrymmet att påverka och styra sitt 
arbete (Hackman & Oldham, 1980; Herzberg, 1959). Arbetet i tillverkningen innebär 
dock att arbetsuppgifterna i större utsträckning styrs av kortsiktiga produktionsmål och 
uppföljningar än arbetet med exempelvis support- och stödfunktioner. Detta gör att man 
kanske måste acceptera att en viss skillnad alltid kommer att finnas mellan de olika ty-
perna av arbetsroller som finns på företaget då förutsättningarna ser olika ut. Vi tror att 
man för att öka känslan av autonomi hos medarbetarna behöver ha en diskussion på 
arbetsplatsen om vilka förväntningar som finns hos medarbetarna kring ansvarstagande 
och frihet i arbetet. Dessutom är det viktigt att ge respons på dessa förväntningar vad 
gäller möjligheterna att tillgodose dem. Det är således av stor betydelse att man som 
arbetsledare är lyhörd för de önskemål som finns och samtidigt tydlig med de förutsätt-
ningar som råder på den aktuella arbetsplatsen. Att inbjuda till diskussion kan också ge 
känslan hos medarbetarna av förtroende och tillit, då man som arbetsledare visar att man 
är öppen för att deras åsikter och förväntningar tydliggörs. Denna typ av kommunikat-
ion anser vi bör vara kontinuerlig, då t.ex. nya arbetsuppgifter kan förändra de arbets-
förhållanden som råder. 
 
  Upplevd meningsfullhet beror på färdighetsvariation, uppgiftsidentifiering och 
uppgiftssignifikans enligt Hackman och Oldham (1980). Poäng för uppgiftssignifikans 
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och färdighetsvariation var högre i gruppen tjänstemän än i gruppen kollektivanställda. 
För att utjämna dessa skillnader behöver man utvärdera de möjligheter som finns för de 
kollektivanställda att använda flera olika förmågor i sitt arbete. Dessutom bör man dis-
kutera i hur stor utsträckning de kollektivanställda förstår betydelsen av sin insats för 
företaget. En insats för att öka förekomsten av de faktorer som ingår i meningsfullhet 
kan ha en betydande effekt på MPP (Hackman & Oldham). Det gäller dock att nå en 
optimal nivå av motivationsfaktorer. En för hög nivå av uppgiftsidentifiering har exem-
pelvis visat sig ha en hämmande effekt på arbetseffektivitet (Lin & Hsieh, 2002). Att ge 
den anställde kunskap om vilken betydelse den insats man gör på jobbet har, kan ge en 
ökad upplevelse av meningsfullhet. Därmed har en sådan kunskap stor betydelse för den 
inre arbetsmotivationen hos medarbetaren. Dessutom är det en fördel om arbetet kan 
varieras, så att flera olika förmågor kan användas. Detta leder också till en ökad inre 
arbetsmotivation, då arbetet blir mer stimulerande och utmanande. Om medarbetaren får 
tydlig information om hur hans/hennes insats påverkar slutresultatet kan även känslan 
av uppgiftsidentifiering ökas, enligt jobbkaraktärmodellen (Hackman & Oldham). Vi 
anser att det passar bra att föra fram denna typ av information i samband med utveckl-
ingssamtal, utvecklingsdagar eller liknande situationer. Då upplevd meningsfullhet på 
arbetet har stor betydelse för den inre arbetsmotivationen är det väl värt att lägga energi 
på att finna vägar för att öka denna. 
 
  Antagande 2, MPP ökar med åldern, får inte stöd i denna undersökning, vilket 
skiljer sig från det resultat Eskildsen m.fl. (2004) fick i sin studie av män och kvinnor i 
nordiska länder. De fann i sin studie ett starkt positivt samband mellan inre arbetsmoti-
vation och ålder. De hade dock förväntat sig ett U-format samband, dvs. att den inre 
arbetsmotivationen minskar till en viss ålder, för att sedan öka. I denna undersökning 
fann vi inget samband mellan MPP och ålder. För vår undersökningsgrupp kan förkla-
ringen till detta vara att samtliga anställda oavsett ålder behandlas lika vad gäller de 
faktorer som påverkar den inre arbetsmotivationen, då detta är företagets strävan. Det 
kan som Kanfer och Ackerman (2004) konstaterar dock vara så att de motivationsfak-
torer som ingår i MPP har olika stor betydelse för den inre arbetsmotivationen i olika 
åldrar, vilket dock inte har undersökts i denna studie.  
 
  Antagande 3, inre arbetskontrollokus ökar med åldern, får inte stöd i denna 
undersökning. Enligt Chung m. fl. (2006) finns ett positivt samband mellan inre kon-
trollokus och ålder. De skilda undersökningsgrupperna för denna undersökning och den 
studie som gjordes av Chung m. fl. kan vara en förklaring till de olika resultaten. Chung 
m. fl. studerade patienter med posttraumatiskt stressyndrom och undersökte kontrollo-
kus i en hälsorelaterad situation. I denna undersökning användes dock Spectors fråge-
formulär (1998b) om kontrollokus på arbetsplatsen. 
 
  Feedback är en betydelsefull jobbdimension (Champoux, 1991; Fried & Ferris, 
1986; Gagné m.fl., 1997) och kan också öka den inre motivationen (Robbins, 2000). 
Antagande 4, kollektivanställda har en högre upplevd grad av feedback än tjänstemän, 
får inte stöd i denna studie. En viktig skillnad i feedback mellan kollektivanställda och 
tjänstemän i den undersökta gruppen är det sätt den ges på. De kollektivanställda får 
direkt feedback (Hackman & Oldham, 1980) från jobbet i sig i större utsträckning än 
tjänstemännen, då de snabbt får reda på eventuella avvikelser med hjälp av olika verk-
tyg som indikerar sådana. Det kan därmed vara svårt att öka tillgången till denna typ av 
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direkt feedback för tjänstemännen, då den inte i lika stor utsträckning finns att tillgå i 
det dagliga arbetet för denna grupp. Det hade varit intressant att undersöka detta mer 
specifikt och utreda vilken typ av feedback som skulle kunna ökas respektive vilken typ 
som finns i tillfredsställande utsträckning för de båda grupperna. Då skulle man också 
få reda på var eventuella insatser är nödvändiga.  
 
  Antagande 5, det finns skillnad inom anställningstyperna i hur stor del av MPP 
som prediceras av de respektive motivationsfaktorerna, bekräftas. För de kollek-
tivanställda förklarades den absolut största delen av MPP av autonomi, vilket innebär att 
autonomi har störst påverkan på MPP för gruppen. Detta ska dock inte tolkas som att de 
kollektivanställda har en högre grad av autonomi än tjänstemännen, vilket diskuterats 
ovan under antagande 1. Vi drar av detta resultat slutsatsen att autonomi är den motivat-
ionsfaktor som är viktigast att jobba med för att öka MPP för de kollektivanställda. Stra-
tegier för hur ett sådant arbete kan se ut diskuteras under antagande 1. Även för tjänste-
männen predicerade autonomi den största delen av MPP, vilket innebär att det även för 
denna grupp är autonomi som har störst påverkan på MPP. Feedback hade dock en be-
tydligt större påverkan på MPP för tjänstemännen än för de kollektivanställda. Detta 
tror vi kan ha sin förklaring i de skillnader som finns i arbetsuppgifter mellan anställ-
ningstyperna. Då tjänstemännen i högre utsträckning än de kollektivanställda kan på-
verka och styra upplägget på sitt arbete, tror vi att de är mer beroende av feedback som 
ger information hur väl de presterar på sitt jobb. För de kollektivanställda ges feedback i 
direkt form kontinuerligt och naturligt i och med arbetsuppgifternas form. För båda 
grupperna förklarade meningsfullhet endast en liten del av MPP. En förändring i moti-
vationsfaktorer som påverkar upplevelsen av meningsfullhet har alltså inte en så stor 
påverkan på MPP som en förändring som påverkar upplevelsen av autonomi och för 
tjänstemännen även feedback har. En strävan efter att öka meningsfullhet för de kollek-
tivanställda kan dock ändå vara befogad, då en sådan skulle kunna utjämna de skillnader 
som finns mellan grupperna.  
 
  Intern kontrollokus betyder att man upplever sig ha hög möjlighet att påverka 
sin situation (Rotter, 1966). Det har visat sig finnas ett starkt positivt samband mellan 
inre arbetskontrollokus och arbetsmotivation (Barbuto & Story, 2008). Detta bekräftas 
även i antagande 6, det finns ett negativt samband mellan arbetskontrollokus och MPP. 
Resultatet visar att de personer som hade en lägre poäng på arbetskontrollokusskalan 
(dvs. hög intern kontrollokus) också hade högre MPP. Utifrån Hackman och Oldhams 
modell (1980) kan man dra slutsatsen att de deltagare som hade en intern kontrollokus 
alltså hade en hög inre arbetsmotivation då de menar att MPP har ett positivt samband 
med inre arbetsmotivation. Enligt Spector (1988a) kan personer med extern arbetskon-
trollokus uppleva att det är meningslöst att försöka påverka sin situation, då känslan av 
att det är omöjligt tar överhand. För att tydliggöra för medarbetarna att företagets in-
ställning är att de anställda själva kan påverka sin situation, kan man som arbetsledare 
kommunicera att man har tilltro till medarbetarens förmåga att själva ta ansvar för för-
ändringar i sin situation och att lösa eventuella problem på egen hand. En insats från 
arbetsledarens sida för att stötta denna process hos de anställda är därför ytterst befogad 
att sträva efter. 
 
  När åtgärder med målet att höja arbetsmotivation vidtas är det viktigt att komma 
ihåg att den här typen av undersökning är stramt kvantitativ och att de individer man 
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jobbar med är dynamiska. Det kan vara svårt att genomföra förändringar på stora grup-
per och det är viktigt att man ser till de enskilda individernas behov (Arnold & House, 
1980). Detta kan knytas till den kritik som Hackman och Oldhams modell har fått, då 
den anses vara för smal och fokuserar för mycket på arbetets egenskaper (Orpen, 1985). 
Det är viktigt att vara medveten om detta och även vara beredd att väga in andra per-
spektiv när man vill utvärdera arbetsmotivation. Fler faktorer kan behöva tas hänsyn till 
och det är som tidigare nämnts värt att notera att mycket kan ha förändrats i t.ex. organi-
sationskultur sedan modellen utvecklades av Hackman och Oldham (Zaccaro & Stone, 
1988; DeVaro m. fl., 2007).  
 
  Vid kontroll av reliabiliteten av frågorna i enkäten med Cronbachs alpha var den 
för MPP acceptabel. Den var dock låg för vissa delar när frågorna delades upp i de fem 
motivationsfaktorerna. De frågor som rörde uppgiftsidentifiering och uppgiftssignifi-
kans hade en låg reliabilitet. Detta kan vara orsaken till att dessa faktorer förklarade en 
så liten del av MPP. Den låga reliabiliteten skulle kunna bero på kulturella skillnader, 
då modellen utvecklades i USA 1980. En reviderad version av de frågor som ingick i 
enkäten skulle därför vara av intresse att utveckla, både utifrån den kulturella aspekten 
och utifrån tidsaspekten (DeVaro m.fl, 2007). 
 
  Validiteten i denna studie kan ifrågasättas eftersom de två grupperna behandla-
des olika vid datainsamlingen. Merparten av tjänstemännen var samlade för ett gemen-
samt heldagsmöte och hade precis fått positiv feedback från sin chef innan enkäten fyll-
des i. Dessutom kan det faktum att deras chef samt undersökningsledarna fanns på plats 
ha bidragit till en känsla av att det var obligatoriskt att delta. De kollektivanställda där-
emot hade inte samma förutsättningar, då de fyllde i enkäten under vanlig verksamhet. 
De skilda förutsättningarna kan ha bidragit till ett större bortfall i gruppen av kollek-
tivanställda, då de lämnade enkäten i ett kuvert istället för direkt till undersökningsle-
darna. Eftersom det kan ha uppfattats som att deltagande skedde mer på frivillig basis 
än för de tjänstemän som var samlade i en stor grupp, kan detta i sin tur ha påverkat 
resultatet. Det kan ha varit så att de kollektivanställda som faktiskt fyllde i enkäten var 
de som också var mest motiverade i gruppen. Således kan man spekulera i om MPP för 
de kollektivanställda eventuellt hade varit ännu lägre om fler hade fyllt i enkäten. 
 
  Enligt Eskildsen m. fl (2004) har anställda med högre utbildning en högre inre 
arbetsmotivation än lågutbildade. I denna undersökning frågade vi dock inte om hur stor 
del av deltagarna som hade en högre utbildning. Denna typ av information skulle kunnat 
användas för att se om utbildningsnivå har någon påverkan på MPP, vilket kan vara av 
värde att reflektera över i framtida undersökningar. En annan aspekt som kan ha påver-
kat resultatet för både kollektivanställda och tjänstemän är läget på arbetsmarknaden vid 
tillfället för undersökningen. Det företag som ingick i denna undersökning var liksom 
många andra drabbat av osäkerheten i konjunkturen, vilket naturligtvis kan ha påverkat 
resultatet i denna studie. Den typ av företag man undersöker kan också ge utslag på re-
sultatet resultat, det är inte säkert att samma resultat visats i en undersökning av en an-
nan typ av företag. 
 
Vidare Forskning  
 
  Som nämnts tidigare i diskussionen skulle det vara intressant att undersöka vil-
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ken typ av feedback som skulle kunna ökas respektive vilken typ som finns i tillfreds-
ställande utsträckning för de kollektivanställda respektive tjänstemännen, då detta inte 
tydliggjordes i denna studie. Kunskap om detta kan ge signaler om var eventuella insat-
ser kan sättas in. Det kan även finnas skillnader för olika åldrar när det gäller hur stor 
påverkan de olika motivationsfaktorerna har, vilket skulle vara intressant att studera. Vi 
efterfrågar också en undersökning utifrån en uppdaterad version av Hackman och Old-
hams jobbkaraktärmodell enligt diskussion ovan. En version av enkäten som är anpas-
sad till den organisationskultur som utvecklats sedan föregående version skapades kan 
ge goda förutsättningar för fler intressanta studier, där anställningspositioner kan vara 
ett exempel på undersökningsområde. Dessutom skulle det vara intressant att göra en 
liknande studie under högkonjunktur eller på en annan typ av företag. Det skulle ge en 
möjlighet att jämföra hur olika förutsättningar på arbetsmarknaden kan påverka inre 
arbetsmotivation och känslan av att kunna påverka sin situation.  
 
Slutsats 
 
  På det aktuella företaget finns ett gediget och väl befäst arbete med att behandla 
alla medarbetare på samma sätt. Man har stort fokus på att ta utarbeta individuella ut-
vecklingsplaner, som sedan följs upp kontinuerligt. Delar som att ge feedback till med-
arbetaren på den insats denne gör samt betoning på att alla är av lika stor vikt för företa-
gets produktivitet och lönsamhet genomsyrar arbetet på företaget. Man visar även för-
troende för individen på så sätt att individer eller mindre grupper tillåts ta ansvar för och 
planera sitt arbete, i den mån det är möjligt för verksamheten. Det finns således väl ut-
byggda och etablerade rutiner kring hur arbetet med individen på arbetsplatsen ska se ut. 
Detta till trots fanns alltså på företaget en upplevd skillnad i arbetsmotivation mellan 
kollektivanställda och tjänstemän. Denna skillnad kunde också påvisas i undersökning-
en, som visar att MPP var lägre för kollektivanställda än för tjänstemän. Man bör därför 
se över och utvärdera hur man kan förbättra vissa arbetsförhållanden för medarbetarna 
med avseende på framför allt autonomi, men även meningsfullhet. Detta bör göras uti-
från hur deras specifika arbetssituation ser ut. Samtidigt ska man vara medveten om att 
skilda arbetsuppgifter i viss mån kan begränsa de möjligheter som finns att påverka 
skillnaderna. Det är därmed ingen självklarhet att det helt går att utjämna de skillnader 
som finns mellan anställningstyperna.  
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Vi är två studenter som skriver vår kandidatuppsats i psykologi vid Högskolan i Borås. Vi är otroligt 
tacksamma för att Du tar Dig tid att fylla i denna enkät efter bästa förmåga. Enkäten avser mäta motivat-
ionen hos anställda på ett medelstort företag. Dina svar kommer att behandlas helt anonymt. 
Tack för Din medverkan! 
 
Här följer några frågor om Din bakgrund. Därefter följer frågor om hur Du ser på Ditt arbete. 
Var vänlig och fyll i de alternativ som Du tycker stämmer bäst. 
 
1. Är Du  q Man q Kvinna 
2. Hur gammal är Du?   år 
3. Vilken typ av anställning har Du?     q Kollektivanställd q Tjänsteman   
4. Hur många år har Du varit anställd på företaget (ange år/månader)?____________ 
 
Var vänlig och använd skalorna nedan för att beskriva till vilken grad påståendena stämmer 
överens med Din uppfattning av Ditt nuvarande jobb. 
 
5 = Stämmer helt   
4 = Stämmer väldigt bra   
3 = Stämmer delvis 
2 = Stämmer dåligt 
1 = Stämmer inte alls 
 
_____ 1. Jag har i stort sett fullt ansvar för att bestämma hur och när jobbet ska göras.  
_____ 2. Jag har möjlighet att göra ett antal olika uppgifter, och använda flera olika 
                 färdigheter och förmågor.  
_____ 3. Jag gör en hel uppgift från start till slut. Resultatet av mina ansträngningar är 
                 tydligt och identifierbart. 
_____ 4. Det jag gör påverkar andras välmående på ett väldigt viktigt sätt.  
_____ 5. Min chef ger mig ofta feedback om hur jag sköter mitt jobb.  
_____ 6. Arbetet i sig ger mig information om hur väl jag lyckas genomföra mina upp 
                gifter.  
_____ 7. Min insats har ingen betydelse för slutprodukten eller slutservicen.  
_____ 8. Jag får tillfälle att använda ett antal komplexa färdigheter på det aktuella job 
                bet.  
_____ 9. Jag har väldigt lite frihet att bestämma hur arbetet ska genomföras.  
_____ 10. Bara genom att göra jobbet kan jag räkna ut hur väl jag presterar.  
_____ 11. Mitt arbete är ganska enkelt och repetitivt (upprepande). 
_____ 12. Mina överordnade eller medarbetare ger mig sällan feedback om hur väl jag 
                   sköter mitt jobb.  
_____ 13. Det jag gör har små konsekvenser för andra.   
_____ 14. Mitt jobb involverar ett antal olika uppgifter.  
_____ 15. Överordnade talar om för oss hur väl de tycker att vi sköter vårt jobb.  
_____ 16. Mitt arbete är utformat så att jag inte har någon chans att göra en enda upp-
gift  
                   från start till färdig produkt/service.  
_____17. Mitt arbete ger mig ingen möjlighet att säga vad jag tycker eller delta i 
                   beslutsfattande.  
_____ 18. Kraven i mitt arbete är till största delen rutinmässiga och förutsägbara.  
_____ 19. Mitt arbete ger mig få ledtrådar om min prestation är tillräcklig.  
_____ 20. Mitt arbete är inte speciellt viktigt för företagets överlevnad.  
_____ 21. Mitt arbete ger mig avsevärd frihet när jag gör jobbet.  
_____ 22. Mitt arbete ger mig möjlighet att avsluta alla uppgifter jag påbörjat.  

Bilaga 1. 
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_____ 23. Många personer påverkas av det jobb jag gör.  
Nedan följer ett antal jobbrelaterade påståenden. Var vänlig och använd skalorna nedan för att beskriva 
till vilken grad påståendena stämmer överens med Din uppfattning. 
 
Observera att dessa påståenden har fler svarsalternativ än de på föregående sida. 
 
6 = Stämmer helt 
5 = Stämmer bra 
4 = Stämmer till viss grad 
3 = Stämmer inte så bra 
2 = Stämmer dåligt 
1 = Stämmer inte alls 
 
______ 1. Ett arbete är vad man gör det till.  
______ 2. På de flesta jobb kan man oftast uppnå det man försöker uppnå. 
______ 3. Om man vet vad man vill ha ut av ett jobb, kan man hitta ett jobb som erbju-   

  der det.  
______ 4. Om anställda är missnöjda med sin chefs beslut, bör de göra något åt det.  
______ 5. Att få det jobb man vill ha handlar mest om att ha tur. 
______ 6. Att tjäna mycket pengar handlar mest om att ha tur. 
______ 7. De flesta klarar av att göra sitt jobb bra ifall de anstränger sig.  
______ 8. För att få ett riktigt bra jobb behöver man familj eller vänner på höga positio-  
   ner.  
______ 9. Att bli befordrad handlar oftast om att man har tur.  
_____ 10. För att få ett riktigt bra jobb, är det viktigare att ha bra kontakter än att ha   

   mycket kunskap.  
_____ 11. Befordringar ges till anställda som presterar bra på jobbet.  
_____ 12. För att tjäna mycket pengar måste man ha rätt kontakter.  
_____ 13. På de flesta jobb krävs det mycket tur för att bli en enastående anställd.  
_____ 14. De som presterar bra på sitt jobb blir oftast belönade för det. 
_____ 15. De flesta anställda har större inflytande på sina chefer än vad de tror. 
_____ 16. Den huvudsakliga skillnaden mellan de som tjänar mycket pengar och de  

  som tjänar lite pengar är tur.  
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