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Abstract 

En studie genomfördes för att undersöka om en förhöjd role clarity kunde öka 

arbetsprestationen hos individer. Försökspersonerna i studien var 30 personer från Lund. 

Uppgiften var att sortera in olika papper i kuvert efter en lista. Experimentgruppen fick en 

större mängd och mer detaljerad information om uppgiftens natur  än vad kontrollgruppen 

fick. Utöver uppgiften administrerades en enkät till syfte att mäta role clarity samt ett test med 

en cylinderbräda för att kontrollera att de motoriska funktionerna var lika mellan grupperna. 

Resultaten indikerar att role clarity, i form av bättre information om uppgiften, dess krav och 

deltagarens roll i experimentet, höjer arbetsprestationen. 

 Keywords: role clarity, role ambiguity, arbetsprestation, effektivitet 
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Bakgrund 

 Oavsett vad en organisation har för mål, vare sig det är att ge god vård till äldre eller 

att sälja fastigheter, så finns det en sak som alla organisationer har gemensamt. Detta är att 

försöka uppfylla sitt mål på ett så bra sätt som möjligt, att inom sitt valda område vara så 

produktiv och effektiv som möjligt, det vill säga att kunna producera så mycket som 

efterfrågas och att kunna göra det med en minimal förbrukning av resurser i form av 

arbetskraft, tid och råvaror (Jacobsen & Thorsvik, 2008). För många organisationer är det 

essentiellt att hela tiden förändra, förnya och förbättra sin struktur och sitt arbetssätt för att 

kunna fortsätta konkurrenskraftiga och effektiva på ett långsiktigt plan (Bruzelius & Skärvad, 

2004). 

 Teorier och metoder kring hur man förbättrar organisationers verksamhet är ett ämne 

som har diskuterats länge och det finns en hel del alternativ att välja på, vare sig det är genom 

förbättringsprogram som Six Sigma eller företagsmässiga ideal som hela tiden ska 

eftersträvas, t.ex. Lean Production (Landy & Conte 2010). Det är dock kanske inte alltid är 

värt att implementera dessa strategier då de kan kräva både tid att genomföra, så väl som 

pengar i konsultavgifter och utbildningskostnader samt reella strukturförändringar. Dessutom 

kan det vara problematiskt med för många eller för stora förändringar på samma gång 

(Bruzelius & Skärvad, 2004). Många, ofta större organisationer, har även en organisatorisk 

tröghet när det gäller att få igenom förändringar som kan försvåra utvecklingsarbetet. Även 

om vi räknar bort denna tröghet så gör många organisationer motstånd mot en eventuell 

förändring då denna uppfattas som något osäkert eller farligt (ibid.). 

 Men frågan är om det finns tekniker som kan förbättra en organisations verksamhet 

utan att förändra stora delar eller hela organisationen. Med tanke på organisationers krav om 

låg resursförbrukning så är det inte omöjligt att anta att dessa förbättringar också ska kunna 

användas utan tidigare utbildning, ska ta minimalt med tid och gärna kosta så lite pengar som 

möjligt. 

 En intressant detalj dyker upp i både Bruzelius & Skärvad (2004) så väl som Landy & 

Conte (2010) när det gäller organisationsförändringar; motståndet mot en förändring blir 

mindre när beslutet om förändring förankras hos de som berörs av förändringen. När 

medarbetare får klarhet i vad som förväntas och krävs av dem så är det lättare för dem att 

prestera (Bruzelius & Skärvad, 2004). Yukl (2010) skriver att även kompetenta och 

motiverade medarbetare har svårt att uppnå en hög arbetsprestationsnivå om dessa inte vet 

vilket ansvar som innehas och vilka arbetsuppgifter som bör prioriteras. 
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Role Clarity och Role Ambiguity 

 Ett sätt förbättra arbetstagares arbetsprestation kan vara att öka deras role clarity. Det 

kan också vara att man reducerar en arbetstagares role ambiguity. Lyons (1971) beskriver 

konceptet som den faktiska närvaron eller frånvaron av information som är relevant och i 

tillräcklig mängd för ett korrekt utfört arbete. Det kan också ses som den subjektiva känslan 

av att ha eller att inte ha den korrekta informationen för att utföra arbetet i fråga. För att 

förtydliga det vidare så representerar role clarity tillgången till och upplevelsen av att ha den 

relevanta informationen. Role ambiguity är bristen på tillgång till och upplevelsen av att inte 

ha den relevanta informationen för att kunna utföra sitt arbete på ett så effektivt sätt som 

möjligt. 

 Det finns flera fältstudier som tar upp role clarity eller role ambiguity i förhållande till 

prestation. Kahn et al (1964) skriver att bristande role clarity, dvs. hög role ambiguity, 

kommer från en brist i information om den roll som innehas i organisationen och att det ökar 

sannolikheten att rollinnehavaren kommer att uppleva ångest, stress och otillfredsställelse 

över sitt arbete och därmed inte kunna utföra det lika effektivt som någon med högre role 

clarity. Dessutom ökar risken för konflikt mellan och inom medarbetare, så kallad role 

conflict, något som uppstår när det finns flera olika synsätt på hur olika arbetsuppgifter bör 

lösas. I samma studie hänvisas det till att det finns tre generella faktorer som kan orsaka role 

ambiguity. Den första av dessa är organisationens komplexitet, dvs. större organisationer blir 

ofta svåra att förstå och få översikt över, varje arbetsroll som finns blir mer specialiserad och 

därmed har mindre insyn i vad andra roller gör. Den andra faktorn är hur snabbt 

organisationen förändras, dvs. att förvirring och otydlighet uppstår när personal byts ut, nya 

arbetssätt införs och ny teknologi tillkommer. Även här finns strukturella förändringar i 

organisationen inräknade, t.ex. som decentralisering, stor tillväxt med mera. Den tredje av 

dessa faktorer är vilka strategier ledningen använder för att leda och styra organisationen. 

Detta har och göra med vilka kommunikationskanaler som finns mellan chefer, avdelningar 

och personal samt hur informationen flödar genom organisationen. Kahn et al. baserar sina 

fynd på 53 fallstudier som inkluderar intervjuer, som sträcker sig över sex olika industriella 

områden, samt en nationell enkät med 725 respondenter som hade anställning under 1961. 

 Pozner & Butterfields (1978) studie där tio högpresterande kontor och tio 

lågpresterande kontor, totalt 490 respondenter över fyra organisationsnivåer, inom ett 

nationellt försäkringsbolag får svara på enkäter gällande deras role clarity, upplevt personligt 

inflytande, uppgiftsorienterat ledarskap, tillfredsställelse med jobbet och upplevd 

organisationseffektivitet. Signifikanta och positiva relationer mellan role clarity och dessa 
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begrepp hittades i varierande grad över organisationsnivå. Role clarity rapporterades som 

högre i högre nivåer av organisationen. Dock fanns ingen signifikant relation mellan role 

clarity och upplevd organisationseffektivitet vid de högre nivåerna i organisationen. Vidare 

rapporterades en signifikant högre role clarity i de tio högpresterande kontoren än i de tio 

lågpresterande kontoren. 

 Berkowitz (1980) gör en liknande studie som Pozner och Butterfield där 49 

försäljningschefer och 144 försäljare inom 49 olika försäljningsdistrikt för ett industriellt 

kemikalieföretag får svara på enkäter gällande intresse för jobbet, innovation och 

jobbtillfredsställelse som representerar role clarity. Respondenterna får också svara på frågor 

gällande  upplevd arbetsprestation samt benägenhet att lämna organisationen. I studien byggs 

även en hypotes för att det finns skillnader inom olika nivåer av organisationen när det gäller 

role clarity och arbetsprestation. Detta jämfördes senare med den faktiska 

försäljningsvolymen för varje säljare och för försäljningscheferna räknades inte bara deras 

personliga försäljningsvolym in utan också försäljningsdistriktet nettovinst. Studien  kunde 

inte visa på någon skillnad i role clarity mellan de olika nivåerna inom organisationen. Ännu 

viktigare är att studien inte kunde visa på någon signifikant relation mellan role clarity och 

faktisk arbetsprestation. 

 Lau (2011) gör en enkätstudie för att se hur finansiella och ickefinansiella 

utvärderingsmetoder påverkar en chefs förmåga att leda sina anställda genom role clarity. 

Studien undersöker även direkta effekter av utvärderingsmetoderna samt effekter som 

medieras av role clarity. Studiens respondenter är 121 chefer inom områden såsom 

produktion, försäljning och marknadsföring där varje chef är i genomsnitt ansvarig för 165 

anställda och i genomsnitt åtta års erfarenhet av sitt arbete. Det resultat som rapporteras är att 

ickefinansiella utvärderingsmetoder för arbetsprestation signifikant ökar chefernas effektivitet 

genom att role clarity ökar. Mekanismen som anses ligga bakom detta är att dessa 

utvärderingsmetoder ger vägledning till arbetstagarna och cheferna genom att visa på vad som 

förväntas av dem. Genom att tydliggöra arbetstagarens roll i organisationen ger utvärderingen 

arbetstagaren insikt i hur denne kan bidra till organisationens mål. 

 I en metastudie om role ambiguity och role conflict, med 96 studier som grund, som 

utfördes av Jackson & Schuler (1985) kan man hitta en negativ relation mellan role ambiguity 

och arbetsprestation. Det vill säga att när role ambiguity ökar så minskar arbetsprestationen då 

arbetstagare inte kan använda sig av de mest effektiva arbetsstrategierna då förvirring finns 

över vad förväntas och vad som ska göras (Jackson & Schuler, 1985). 
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 Med utgång i den litteratur som hittills presenteras så står det klart att många studier 

baserar sina resultat på självrapportering. Staw (1975) skriver om ett utfört experiment som 

där deltagarna får uppfattningen om sin arbetsinsats manipulerad och i samband med detta får 

svara på olika frågor, varav några berör deras role clarity. I studien finner Staw att beroende 

på hur respondenten upplever sin insats så är han eller hon benägen att på olika sätt attribuera 

detta till role clarity. De som ingick i experimentgruppen, som blev ledda till att tro att de 

gjorde bra ifrån sig, skattade sin role clarity som högre än de som ingick i kontrollgruppen 

som blev ledda att tro på att de gjorde dåligt ifrån sig. Det är möjligt att de spridda resultat 

som hittills presenterats kan till viss del bero på attributionseffekter. På grund av 

självrapporteringen är det dessutom svårt att se om det finns några direkta effekter av role 

clarity eller om role clarity medierar effekten av andra åtgärder, som i Lau's (2011) studie. 

 Det är av intresse att se om man kan använda sig av role clarity som ett verktyg i att 

förbättra organisationers verksamhet. Om det är möjligt att frambringa en direkt effekt genom 

manipulationen av role clarity kan det åtminstone diskuteras hur detta kan anpassas till 

organisationer och deras verksamhet. 

 

Syfte 

 Syftet med uppsatsen blir således att se om det går att frambringa en direkt effekt på 

arbetsprestationen genom att manipulera role clarity. Detta är tänkt att uppnås genom att 

experimentgruppen får utökad förståelse för sin roll i experimentet och mer ingående 

instruktioner och där kontrollgruppen får i sin tur bara de mest basala instruktionerna för att 

utföra uppgiften. Detta stämmer överens med vad som föreslås i Staw's (1975) experiment för 

att förhindra attributionseffekter. 

 

Hypotes  

 Hypotesen för denna studie är därmed att med en ökad role clarity så kommer 

arbetsprestationen att öka. I det här fallet är det att när experimentdeltagarens förståelse för 

uppgiften, dess mål och betydelse ökar så kommer dennes arbetsprestation, i det här fallet 

antalet producerade kuvert, att öka. 
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Metod 

Deltagare 

 I studien deltog 30 personer, varav 14 deltagare var män och sexton deltagare var 

kvinnor, Deltagarnas ålder var mellan 19 och 28 med en medelålder på M = 23.53 (SD = 

2.751). Av dessa deltagare var tre deltagare tidigare studenter vid Lunds Universitet och nu 

aktiva i arbetslivet. De resterande 27 deltagarna var studenter vid Lunds Universitet.  

 Ett bekvämlighetsurval tillämpades vid rekryteringen av deltagare. Därmed 

rekryterades deltagarna till experimentet genom sociala medier samt på Lunds Universitets 

campusområde. Deltagarna som rekryterades ställde upp på frivillig basis med informationen 

att studien ligger under fältet för arbets- och organisationspsykologi samt att det är en del i en 

kandidatuppsats. En kompensation för sitt deltagande, i form av fika, utlovades även till varje 

deltagare. 

 

Material 

 Experimentet baserades på två inspelade texter som spelades in av en person som 

varken deltog i experimentet eller hade insikt i vilken grupp som skulle få vilken text. Båda 

texter har två delar som är identiska samt en del som skiljer sig mellan grupperna. Längden på 

inspelningarna för båda grupperna var lika långa. Inspelningarna spelades upp via en 

ljudanläggning som sattes upp i experimentlokalen. 

 Den första delen av inspelningarna tar upp att deltagandet i experimentet är helt och 

hållet frivilligt, rätten till att dra sig ur samt att man kan få sina resultat strukna ur studien. I 

den andra delen informerades deltagarna om att de skulle lägga enkätpapper märka E1 till E6 i 

kuvert märkta K1 till K60 samt att de hade en lista till hjälp. Vid inspelningen av texterna 

användes samma ljudspår för de första två delarna av texten och därmed var dessa delar helt 

identiska för båda grupper. 

 Den tredje delen av texten, själva manipulationen, behandlar för experimentgruppen 

deras del i experimentet, samt vilken tidsram som ges för uppgiften samt vilka krav som ställs 

på deltagaren (se bilaga A). För kontrollgruppen behandlade denna del information om tv-

serien Lost, som var helt irrelevant för att kunna lösa uppgiften. Texten som användes för 

kontrollgruppen togs från wikipedia (se bilaga B). 

 Utöver de inspelade texterna utformades ett papper som var tänkt att se ut som en 

enkät som skulle stoppas i de markerade kuverten. Sex stycken varianter utformades och 

märktes med E1 genom E6 beroende på variant. Texten som användes på enkätpapperen var 
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en exempeltext på latin utan relevans för uppgiften. Till detta gjordes 60 kuvert markerade K1 

genom K60. 

Det gjordes även en lista med vilka enkätpapper som skulle läggas i vilket kuvert (se bilaga 

C). Av de sex enkätpapperen som tagits fram randomiserades fyra stycken papper fram för 

varje kuvert. Listan märktes med ett försättsblad med texten "Lista". Listans två kolumner 

fick rubrikerna "Kuvert" respektive "Innehåll" där den förstnämnda kolumnen innehöll 

kuvertens märkningar (K1 till K60) och den sistnämnda innehöll vilka enkätpapper som 

skulle läggas i detta kuvert. 

 En enkät, som deltagaren skulle svara på, togs fram med 9 frågor som berör role 

clarity och som var relevanta för uppgiften som gjordes under experimentet (se bilaga D). 

Frågorna och den 7-gradiga skalan som används är hämtade från Rizzo et al (1970). Enligt 

den metastudie av Jackson & Schuler (1985) som presenterades tidigare så använder en 

majoritet av forskningen kring rollkonstrukt samma frågor och skala. 

 För att kontrollera att de motoriska funktionerna var lika mellan grupperna användes 

en cylinderbräda, ett test som ingår i TUFF-batteriet (Hagman & Ljunggren, 1999). Testbatteriet 

används framförallt vid bestämning av en persons premorbida kognitiva funktion vid 

utredning av eventuell förvärvad hjärnskada. 

 

Procedur 

 Det första försöksdeltagaren får är en muntlig instruktion från försöksledaren om att 

ljudanläggningen kommer att spela upp alla instruktioner för experimentet, att en uppgift 

kommer presenteras och att när uppspelningen är färdig kan deltagaren börja med uppgiften. 

När försöksledaren tittat på vilket nummer deltagaren är och i vilken variabelgrupp deltagaren 

tillhör startas tillhörande ljudspår. 

 Samtidigt som ljudspåret startas, startar försöksledaren även en timer, på en separat 

klocka, på elva minuter och fyra sekunder för manipulationsgruppen och elva minuter och sju 

sekunder för kontrollgruppen. Båda grupperna får tio minuter för att lösa uppgiften, och 

resterande tid är för att kompensera för inspelningarnas längd. Oavsett om deltagaren tillhör 

kontrollgruppen eller manipulationsgruppen får deltagaren bara höra ljudspåret en gång. 

 När tiden är ute kommer försöksledaren in och avbryter arbetet för deltagaren och 

presenterar enkäten med instruktionen att enkätens frågor är riktade mot den uppgift som 

precis slutförts.  Efter att enkäten är ifylld förklarar försöksledaren att experimentet nu är 

färdigt och allt som saknas är att kontrollera hur snabbt personen arbetar med händerna. 

 Försöksledaren presenterar då cylinderbrädan och ger instruktionerna för hur testet ska 
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utföras. Testet utförs en gång med varje hand och 40 sekunder vid varje tillfälle och oavsett 

vilken hand som är primär börjar alltid deltagaren med högerhanden. Det som noteras därefter 

är medelvärdet mellan höger- respektive vänsterhandens prestation. 

 När experimentet är färdigt delges deltagaren experimentets natur och vad dess syfte 

är, samt ges möjligheten att ställa frågor och erbjuds kontaktuppgifter till försöksledaren samt 

möjligheten att dra sig ur experimentet vid behov. 

 

Resultat 

 En preliminär analys i SPSS (v. 20.0.0) av insamlade data visade att en outlier för 

testet med cylinderbräda återfanns i manipulationsgruppen. Denna deltagares resultat är 

strukna ur studien och därmed är deltagarantalet N = 29.  Analysen visade också att resultaten 

är normalfördelade. 

 Inledningsvis genomfördes ett two-tailed independent t-test med de medelvärden som 

tagits från testet med cylinderbräda. Kontrollgruppens värde (N = 15, M = 36.93, SD = 2.90) 

jämfördes med manipulationsgruppens värde (N = 14, M = 38.07, SD = 3.16). En icke 

signifikant skillnad framträdde där t(27) = -1.01, p = .322. Utifrån detta är det möjligt att anta 

att deltagarnas motoriska funktioner är lika på mellangruppsnivå. 

 Ett two-tailed independent t-test genomfördes för att mäta skillnad i role clarity. 

Kontrollgruppens värde (N = 15, M = 3.11, SD = 1.14) jämfördes med manipulationsgruppens 

värde (N = 14, M = 5.80, SD = 0.83). En signifikant skillnad framträdde där t(27)=-7.15, p < 

.001. Detta indikerar att manipulationen har haft en effekt på experimentgruppen då de 

rapporterar en högre role clarity än kontrollgruppen vilket är i enlighet med hypotesen. 

 En univariat analysis of covariance genomfördes mellan grupperna och antal kuvert 

producerade som beroende variabel, samt medelvärdet för höger- och vänsterhanden på testet 

med cylinderbrädan som kovariat. Kontrollgruppens värde (N = 15, M = 9.27, SD = 6.59)
 1

 

jämfördes med manipulationsgruppens värde (N = 14, M = 24, SD = 4.01). En signifikant 

skillnad framträdde enligt hypotesen med F(2, 26) = 30.59, p < .001 samt η
2 

= .657. När det 

gäller kovariaten så är dess p = .06. Detta betyder att kovariaten nästan samvarierar med den 

beroende variabeln på ett signifikant sätt. 

  

 

                                                           

1
 Tre deltagare i kontrollgruppen uppnådde ett resultat av noll färdigställda kuvert. Dessa är inräknade i analysen 

då de inte, enligt den preliminära analysen, är outliers. 
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Diskussion 

Resultatet i denna studie är  i enlighet med den hypotes som ställts upp. Detta innebär att en 

ökad role clarity förbättrar arbetsprestationen. Resultatet i denna studie pekar i samma 

riktning som en del av den tidigare forskningen, till exempel studien som genomfördes av 

Pozner & Butterfields (1978) och Lau (2011), eller det som pekas på i böckerna av Yukl 

(2010) och Bruzelius & Skärvad (2004) så väl som Landy & Conte (2010).  

 Resultatet innebär att man kan med väldigt enkla medel öka arbetsprestationen hos 

individer. Detta kan vara till stor nytta för organisationer eller verksamheter där man vill 

förbättra produktivitet eller effektivitet hos de som arbetar. Det kan även vara till stor nytta 

vid utbildning av nyanställda eller vidareutbildning av redan anställda då man minimerar 

risken för role conflict eller liknande problem.  

 Det som tros ligga bakom resultatet är att experimentgruppen inte spenderade någon 

tid med att göra saker som var irrelevanta för att lösa själva uppgiften, till exempel att försöka 

tyda texten på enkätpappren. Utöver detta användes tiden möjligtvis mer effektivt för att ta 

fram en strategi för att färdigställa så många kuvert som möjligt samt att arbetstakten var 

något högre än hos kontrollgruppen. 

 Med tanke på den, förvånande stora, effektstorlek som rapporterats finns det två 

möjliga förklaringar. Den första förklaringen kan vara att det är väldigt viktigt med role 

clarity och att det kan hindra eller hjälpa en individs prestationer till en väldigt hög grad. Den 

andra, och mer troliga förklaringen, är att det är mer än en faktor som har blivit påverkad och 

därmed driver upp effektstorleken. 

 Detta kan till exempel vara att experimentgruppen varit mer  benägna att maximera sin 

prestation, dvs. vara i ett läge för maximum performance. Dubois et al (1993) beskriver det 

som att ge hundra procent av sin arbetskapacitet och inte lämna något i reserv, att göra så bra 

ifrån sig som en person kan göra.  

 En av anledningarna till benägenheten att maximera sin prestation kan dessutom vara 

att manipulationsgruppens deltagare upplever en viss evaluation apprehension, att deltagarna 

känt sig pressade att få goda resultat på grund av en eventuell utvärdering av deras prestation 

(Rosenberg, 1965).  I texten som manipulationsgruppen får uppläst för sig berörs ansvar, vad 

experimentet ska mäta och vikten av att prestera, vilket kan väcka känslor av ångest eller 

rädsla för att inte prestera tillräckligt bra. Det är fullt möjligt att kontrollgruppen upplever en 

liknande känsla eftersom att de befinner sig i samma situation, men på grund av avsaknaden 

av manipulationen så kanske denna känsla inte är lika stark eller att den inte yttrar sig i 

handling då det finns osäkerhet över vad som faktiskt ska göras under experimentet. 
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 Effektstorleken kan även förklaras med att experimentgruppen är fysiskt snabbare än 

kontrollgruppen, då resultaten från testet med cylinderbrädan på ett nästan signifikant sätt 

samvarierar med antalet färdigställda kuvert. Den andra förklaringen är att manipulationen 

från testet med kuverten har burits över och påverkat testet med cylinderbrädan.  

 Något som även påverkar resultatet är att tre deltagare i studien inte färdigställde några 

kuvert. Det finns därför en risk för att kontrollgruppen fått för lite information för att kunna 

slutföra uppgiften eller att den information som ges försvinner i den text som läses upp för 

deltagaren. Dessa tre deltagares resultat kan också peka på att vissa människor väljer att inte 

göra något när otillräckliga eller otydliga instruktioner ges. Vare sig detta är på grund av 

rädsla för att göra fel eller på grund av andra faktorer är något som kan vara intressant 

undersöka i en ny studie. 

 Med det sagt så kan vidare forskning kan vara väldigt givande. Inledningsvis gäller det 

att replikera studien, möjligtvis med andra arbetsuppgifter eller instruktioner för att kunna 

validera eller förkasta de resultat som hittats i denna studie.  

 För att lösa eventuella problem med att instruktionerna är för otydliga eller 

representerar en för liten del av den information som kontrollgruppen delges är det en 

möjlighet att separera informationen om premisserna för deltagandet i experimentet från 

själva instruktionerna och den relevanta eller ickerelevanta text som läses upp. Exempelvis 

kan deltagarna delges innan de tas in i rummet där experimentet ska utföras. 

 Utöver detta så bör  testet med cylinderbrädan förläggas så att det inte påverkas av 

manipulationen. Testet bör ske innan manipulationen ges eller vid ett senare tillfälle som är 

tillräckligt skiljt från det första experimenttillfället för att kunna säkert hävda att 

manipulationen avtagit. Om det däremot inte är så att manipulationen burit över på 

cylinderbrädan och att det istället är att det är en fysisk skillnad mellan grupperna i studien så 

är en lösning att öka antalet deltagare, så att varje enskilt värde påverkar slutresultatet i 

mindre grad och att fördelningen av värdena blir bättre. 

 Vidare forskning skulle även kunna utforska hur role clarity påverkar arbetsprestation 

över tid. Det är möjligt att effekterna av role clarity enbart syns inledningsvis och vid 

upprepade mätningar så kommer kontrollgruppen ha snarlika resultat, då denna grupp fått 

utrymme att lista ut vad som ska göras och därmed öka sin prestation. Det skulle även vara av 

intresse att undersöka hur och om role clarity interagerar med maximum performance, till 

exempel genom att ta bort de krav som ställs på deltagarna under manipulationen eller försöka 

se om effekten mattas av vid upprepade mätningar. 
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Bilaga A 

Hej och välkommen! 

Innan vi börjar experimentet är det ett par saker som du måste veta. Ditt deltagande är helt 

och hållet frivilligt och du kan närsomhelst avbryta experimentet. Dina resultat och de 

eventuella uppgifter som du lämnar kommer inte att delas med någon annan. Du har rätt att 

närsomhelst få dina resultat strukna ur experimentet. 

 

I det här experimentet ska du lägga rätt enkätpapper i rätt kuvert. Det finns sex olika typer av 

enkätpapper, listade E1 till E6 och 60 antal kuvert som är numrerade K1 till K60. Du har 

tillgång till en lista med vilka enkätpapper som ska läggas i varje kuvert. 

Utöver detta så vill jag att du lyssnar noga nu: 

 

Du har 10 minuter på dig att utföra uppgiften som är färdigställa så många kuvert som 

möjligt. Det är ditt ansvar att uppgiften utförs noggrant och därmed att rätt enkätpapper 

hamnar i rätt kuvert. Det som förväntas av dig är att du gör ditt bästa.  Experimentet är tänkt 

att mäta arbetsprestation. Din roll som deltagare i experimentet är viktig då den data som 

produceras kan ligga till grund för att hjälpa företag och organisationer att förbättra sin 

verksamhet. Det är även möjligt att göra det lättare för den som arbetar att faktiskt utföra sitt 

arbete! 
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Bilaga B 

Hej och välkommen! 

Innan vi börjar experimentet är det ett par saker som du måste veta. Ditt deltagande är helt 

och hållet frivilligt och du kan närsomhelst avbryta experimentet. Dina resultat och de 

eventuella uppgifter som du lämnar kommer inte att delas med någon annan. Du har rätt att 

närsomhelst få dina resultat strukna ur experimentet. 

 

I det här experimentet ska du lägga rätt enkätpapper i rätt kuvert. Det finns sex olika typer av 

enkätpapper, listade E1 till E6 och 60 antal kuvert som är numrerade K1 till K60. Du har 

tillgång till en lista med vilka enkätpapper som ska läggas i varje kuvert. 

Utöver detta så vill jag att du lyssnar noga nu: 

 

Lost var en amerikansk tv-serie som följde de överlevande från en flygolycka på en mystisk 

tropisk ö. Avsnitten innehöll vanligtvis en huvudhistoria som utspelade sig på ön, samtidigt 

som man fick följa en sekundär berättelse från en annan punkt i en rollfigurs liv. Det första 

avsnittet sändes första gången 22 september 2004, det sista avsnittet sändes 23 maj 2010. 

Totalt producerades det sex säsonger som sändes på ABC i USA och på flera andra kanaler i 

världen runt. I Sverige har serien sänts på TV4 med officiell svensk premiär 2 februari. 
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Bilaga C 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kuvert Innehåll 

K31 E2  E5  E6  E3 

K32 E2  E6  E3  E4 

K33 E1  E6  E3  E5 

K34 E1  E4  E5  E3 

K35 E3  E6  E2  E1 

K36 E6  E5  E1  E3 

K37 E4  E5  E6  E1 

K38 E6  E1  E3  E5 

K39 E6  E2  E5  E1 

K40 E2  E1  E4  E5 

K41 E3  E5  E2  E6 

K42 E5  E1  E3  E4 

K43 E2  E3  E1  E5 

K44 E4  E3  E2  E6 

K45 E3  E4  E5  E1 

K46 E6  E3  E4  E1 

K47 E3  E5  E4  E2 

K48 E4  E1  E5  E6 

K49 E3  E6  E5  E4 

K50 E2  E5  E1  E4 

K51 E4  E5  E3  E6 

K52 E6  E5  E2  E4 

K53 E6  E4  E5  E2 

K54 E3  E1  E2  E5 

K55 E4  E2  E6  E5 

K56 E1  E4  E2  E6 

K57 E5  E6  E3  E1 

K58 E3  E2  E1  E5 

K59 E1  E3  E4  E5 

K60 E3  E4  E2  E1 

Kuvert Innehåll 

K1 E4  E3  E2  E6 

K2 E3  E4  E5  E1 

K3 E6  E3  E4  E1 

K4 E3  E5  E4  E2 

K5 E4  E1  E5  E6 

K6 E3  E6  E5  E4 

K7 E2  E5  E1  E4 

K8 E4  E5  E3  E6 

K9 E6  E5  E2  E4 

K10 E6  E4  E5  E2 

K11 E3  E1  E2  E5 

K12 E4  E2  E6  E5 

K13 E1  E4  E2  E6 

K14 E5  E6  E3  E1 

K15 E3  E2  E1  E5 

K16 E1  E3  E4  E5 

K17 E3  E4  E2  E1 

K18 E2  E5  E6  E3 

K19 E2  E6  E3  E4 

K20 E1  E6  E3  E5 

K21 E1  E4  E5  E3 

K22 E3  E6  E2  E1 

K23 E6  E5  E1  E3 

K24 E4  E5  E6  E1 

K25 E6  E1  E3  E5 

K26 E6  E2  E5  E1 

K27 E2  E1  E4  E5 

K28 E3  E5  E2  E6 

K29 E5  E1  E3  E4 

K30 E2  E3  E1  E5 
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Bilaga D 

Enkät 

 
Ålder:    

 

Man          Kvinna   

 

Arbetar du? Ja   Nej   Om ja, inom vilken bransch:           

Studerar du? Ja   Nej   Om ja, inom vilket ämne:            

 

Jag har haft tydliga mål och ramar för mitt arbete för den här uppgiften 

Inte sant alls                      Helt sant 

      1   2   3   4   5   6   7 

 

Jag har fått gissa mig fram på vad min uppgift är 

Inte sant alls                      Helt sant 

      1   2   3   4   5   6   7 

 

Jag vet vad mitt ansvar är för den här uppgiften 

Inte sant alls                      Helt sant 

      1   2   3   4   5   6   7 

 

Jag vet vad min roll i det stora hela är i det här projektet 

Inte sant alls                      Helt sant 

      1   2   3   4   5   6   7 

 

Jag har fått tydliga instruktioner om vad som måste göras 

Inte sant alls                      Helt sant 

      1   2   3   4   5   6   7 

 

Jag vet vad som förväntas av mig i den här uppgiften 

Inte sant alls                      Helt sant 

      1   2   3   4   5   6   7 

 

Jag har arbetat med vaga eller otillräckliga instruktioner 

Inte sant alls                      Helt sant 

      1   2   3   4   5   6   7 

 

Jag har inte haft några riktlinjer som hjälpt mig 

Inte sant alls                      Helt sant 

      1   2   3   4   5   6   7 

 

Jag har varit säker på vad min uppgift är 

Inte sant alls                      Helt sant 

      1   2   3   4   5   6   7 

 

 

 


