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Abstract 

The purpose of this study was to examine individuals’ attributional styles, Locus of Control 

(LOC), and how they are related to the self-rated degree of their work satisfaction. This was 

made through surveys with the total sum of 36 participants (25 women and 11 men) between 

18 and 65 year, representing different professions. Our hypothesis, that an internal LOC 

would correlate with a higher degree of work satisfaction and an external LOC with a lower 

degree of work satisfaction, could not be supported. On the other hand, we found tendencies 

to stability in attributional styles, which means that individuals show the same explanation 

pattern irresepctive of whether the events were positive or negative. This result is new and 

unique, and should therefore be examined further. 

 

Key words: Work satisfaction, Locus of Control, Attributional style, Well-being. 
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Sammanfattning 

Studiens syfte är att undersöka individers attributionsstil, Locus of Control (LOC), i relation 

till deras självskattade grad av arbetstillfredsställelse. Detta görs genom enkäter, där totalt 36 

personer (25 kvinnor och 11 män) mellan 18 och 65 år, och med olika yrken finns 

representerade. Hypotesen, att en intern LOC skulle korrelera med en högre grad av 

arbetstillfredsställelse och en extern LOC med lägre grad av arbetstillfredsställelse, kunde ej 

stödjas. Istället fann vi tendenser till stabila attributionsstilar hos deltagarna, vilket innebär 

samma förklaringsmönster för både positiva och negativa händelser. Detta är ett nytt unikt 

resultat som bör undersökas vidare. 

 

Nyckelord: Arbetstillfredsställelse, Locus of control, Attributionsstil, Välbefinnande. 
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Introduktion 

Arbetstillfredsställelse definieras av Locke (1976, refererad i Judge, Parker, Colbert, 

Heller & ILIES, 2001) som: ”... a pleasurable or positive emotional  state resulting from the 

appraisal of one's job or job experiences”. Att människor upplever arbetstillfredsställelse är 

viktigt, dels för det generella välbefinnandet, men även rent prestationsmässigt och för 

organisationens välgång. Att forska för att praktiskt kunna främja arbetstillfredsställelse är 

därför av intresse för många aktörer inklusive för individen själv. 

Orsakerna till arbetstillfredsställelse förklaras vanligtvis utifrån ett externt, internt 

eller interaktivt perspektiv. Ett externt förhållningssätt förklarar arbetstillfredsställelse som ett 

resultat av miljömässiga komponenter, medan ett internt lägger orsaksförklaringarna inom 

individen såsom till personlighet. Det interaktiva synsättet kombinerar de situationella och 

personlighetsmässiga förklaringsmodellerna (Judge et al., 2001). En teori om 

arbetstillfredsställelse tillhörande det interna perspektivet är att det är relaterat till individens 

attributionsstil, dvs. hur man förklarar sitt eget och andra människors beteenden. Detta i sin 

tur kan ske utifrån ett internt perspektiv (när man ser till inre personliga egenskaper, t.ex. 

skicklighet eller tur) eller externt perspektiv (när man förklarar beteenden utifrån situationen, 

t.ex. lathet eller uppgiftens svårighetsgrad) (Holt, Bremner, Sutherland, Vliek, Passer, & 

Smith, 2012; Peterson & Steen, 2002). Forskare har benämnt detta fenomen lite olika. 

Harvey, Madison, Martinko, Crook & Crook (2014) definierar attributionsbegreppet som 

locus of causality och utvecklar dessutom vidare med begreppen stability och controllability. 

Stability hänvisar till hur pass konstant en individ reagerar på ett visst stimulus. Intelligens är 

en faktor som är relativt stabil över tid samtidigt som samma individ kan variera 

prestationsmässigt då detta är en mer instabil faktor. Controllability syftar på hur en individ 

anser att orsaken av en viss händelse beror på den egna viljan. Tur är en faktor som anses vara 

okontrollerbar medan en persons talang är kontrollerbar. För att exemplifiera ytterligare ses 

t.ex. prestation som en intern, instabil och kontrollerbar faktor. En arbetsuppgift är det 

motsatta; något som är externt, stabilt och okontrollerbart (Harvey et al., 2014).  

 
Attribution och Locus of Control. Sanjuán och Magallares (2014) pratar om 

optimistisk attribuering som en process där individen förklarar orsaken till det positiva utfall 

som något som beror på individen själv. Orsaken till det positiva utfallet är stabilt och 

kommer fortsätta i framtida situationer. Orsaken är global då det positiva utfallet påverkar 
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flera aspekter i individens liv. Vid negativa utfall attribuerar individen händelsens utfall på 

någon eller något annat än sig själv. Orsaken är instabil och kommer inte att upprepas i 

framtida situationer. Orsaken till ett negativt utfall inträffar enbart i specifika situationer 

(Sanjuán & Magallares, 2014). Sista förklaringsmodellen av bedömningen av huruvida ett 

beteende beror på personlighet eller situationen är av Harold Kelley. Han använder tre 

element, konsistens, särprägel och konsensus, där värdena kan vara antingen höga eller låga 

(Holt et al., 2012). Hög konsistens innebär att beteendet upprepas av målobjektet medan låg 

konsistens föreligger när beteendet är en engångsföreteelse. Hög särprägel betyder att 

individen beter sig likadant i andra situationer och låg särprägel att det bara gäller den 

specifika situationen. Slutligen innebär hög konsensus att andra i omgivningen handlar 

likadant i samma situation och låg konsensus betyder motsatsen. Dessa tre informations 

element relateras till aktören dvs. individen i fråga, målobjektet t.ex. en arbetsuppgift och 

situationen vilket är sammanhanget som dessa handlingar utspelas i. Ett 

samvariationsmönster skapas som härleder till antingen en intern attribution då beteendet 

beror på individen eller extern attribution då beteendet beror på antingen målobjektet eller 

situationen (Holt et. al., 2012; Kaufmann & Kaufmann., 2005). Det finns en tendens hos 

människan att förklara positiva händelser utifrån personliga egenskaper som är interna, 

globala och stabila i större utsträckning än för negativa händelser. Detta kallas för the self-

serving attributional bias (självtjänande bias). Om negativa händelser förklaras ur samma 

dimensioner (interna, globala, stabila) kan detta tyda på låg självkänsla hos individen. 

Samband har dragits mellan detta och risken för att utveckla depression (Mezulis, Abramson, 

Hyde & Hankin, 2004). Blatier (2000) förklarar begreppet kausal attribution som något 

människan gör för att förstå sin omgivning genom att kategorisera olika stimuli. De tre 

dimensionerna av kausal attribution är: intern och extern, stabil och instabil samt global och 

specifik. Huruvida det finns könsskillnader i attributionsmönster eller ej är omtvistat. Flertalet 

studier har inte kunnat påvisa sådana skillnader, medan en del har funnit att kvinnor i tonåren 

eller vuxen ålder tenderar att påvisa en mer negativ attributionsstil än män. Andra studier 

hävdar att attribution är kopplat till specifika kompetenser relaterade till genus, dvs. att män 

skulle skatta sina kompetenser högre inom de områden som anses vara maskulina t.ex. sport 

medan kvinnor skulle skatta högre inom feminina områden t.ex. läsning (Mezulis et al., 

2004). En studie gjord på 200 avgångsstudenter i Pakistan fann att männen hade en mer intern 

LOC medan kvinnorna skattade orsaksförklaringar mer externt och att detta hängde samman 

med self-efficacy (Haider Zaidi & Naeem Mohsin, 2013). Studier som gjorts på barn har 

kunnat visa att pojkar oftare har negativa attributionsmönster än flickor (Mezulis et al., 2004). 
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Nära relaterat till attributionsbegreppet är Locus of Control (LOC), vilket från början 

har sin grund i Julian Rotters tankegångar (refereras i Holt et al., 2012) om att våra beteenden 

styrs av förväntningarna vi har på att ett visst önskat utfall ska ske av en viss handling, samt 

hur stark vår vilja är att uppnå detta resultat. Individer som starkt tror på sin förmåga att 

kunna påverka sitt liv genom sina handlingar uppvisar en intern LOC medan den som ser sig 

själv som en del av ett opåverkbart pussel där yttre faktorer såsom tur eller miljö styr 

resultaten har en extern LOC (Holt et al., 2012; Weiner, Nierenberg & Goldstein, 1974). 

LOC-begreppet utvecklades så småningom till att omfatta två ytterligare dimensioner: global/ 

specifik samt stabil/ instabil. Harvey et al. (2014) lyfter fram det globala perspektivet som 

hänvisar till huruvida en viss faktor har påverkan i en specifik situation eller om det är något 

som påverkar flera situationer. Ett personlighetsdrag är en faktor som har inverkan i flera 

situationer medan t.ex. en specifik arbetsuppgift kräver en viss typ av förmåga, vilket 

tillgodoses i en viss typ av situation. Det stabila perspektivet refererar till huruvida den 

upplevda kontrollen är stabil över tid eller ej, dvs. om det varar under en längre tid eller bara 

en kort period (Harvey et al., 2014; Peterson & Steen, 2002).  

Weiner et al. (1974) beskriver hur en person som upplever positiv eller negativ 

förstärkning av sitt beteende i en situation antingen kommer att förstärka eller försvaga 

beteendet inför liknande situation i framtiden. Individen ser denna förstärkning antingen som 

något som ligger utanför hens egen kontroll; dvs att beteendet har orsakats av t.ex. tur, ödet 

eller andra människors påverkan, eller ser individen det som något som är självförvållat. 

Vidare poängterar Weiner et al. (1974) två dimensioner tillhörande attributionsteorin. Intern 

locus of control handlar om bland annat förmåga, prestation och humör. Extern locus of 

control handlar om bl.a. tur och arbetsuppgiftens svårighetsgrad. Beroende på om en individ 

lyckas eller misslyckas i en situation beror på individens locus of control. Causal stability är 

den andra dimensionen som handlar om hur stabilt ett beteende är över tid. Förmåga och 

arbetsuppgiftens svårighetsgrad är två stabila faktorer, medan prestation och humör är 

instabila faktorer som kan variera i olika kontexter. Weiner et al. (1974) förklarar beroende på 

hur stabilt ett beteende eller en faktor är visar sig avgöra framtida situationers utfall. Ett 

positivt utfall av en händelse leder till en ökad förväntan inför framtida händelser. På samma 

vis stärker ett negativt utfall individens tro om att hen kommer att misslyckas i framtiden. Om 

däremot situationen är föränderlig i form av prestation, tur eller humör visar individer inte på 

ändrat beteende. Ett positivt utfall i en sådan situation leder oftast inte till ökad förväntan 

inför framtiden; på samma sätt behöver inte ett misslyckande leda till framtida misslyckanden 

(Weiner et al., 1974). 
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Prestationer och locus of control. Tidigare studier som har undersökt locus of control 

i relation till arbetstillfredsställelse visar att personer med hög intern LOC har högre 

arbetsmotivation samt högre välbefinnande då man upplever sig kunna kontrollera flera 

situationer i sitt liv (Ng et al., 2006). Samband har även funnits mellan en intern locus of 

control och generell arbetstillfredsställelse (Judge et al., 2001). Fortsättningsvis förklarar (Ng 

et al., 2006) hur hög intern LOC visar på ökat förtroende för sig själv, ökad upplevd kontroll 

över sin omgivning och till viss del vad som händer en. Individer med hög intern LOC bör 

därför vilja ha ännu mer kontroll; de upplever kontroll men de söker sig även till situationer 

där det finns kontroll. T.ex. lämnar personer med hög intern LOC i större utsträckning arbete 

som ej tillfredsställer dem. Dessa personer är även mer benägna att se positivt på sitt arbete 

och känna sig tillfreds med det. Vidare förklarar Ng et al. (2006) hur personer med intern 

LOC generellt sätter upp högre mål, är mer produktiva och trivs med prestation som ger 

belöning på arbetsplatsen i jämförelse med personer som har högre grad av extern locus of 

control. Personer med högre intern LOC föredrar därmed gärna uppgifter som kräver högre 

grad av motivation och som sätter krav på personliga, önskvärda egenskaper. Intern LOC har 

vidare visat sig korrelera med hög grad av self-efficacy (Ng et al., 2006). 

En studie publicerad av Cheng och Furnham (2003) mäter attributionsstil och 

självkänsla; hur detta förutsäger positiv affekt och självrapporterad glädje hos ungdomar. 88 

studenter, 28 män och 60 kvinnor rekryterades. Attributional Style Questionnaire (Seligman, 

1991), mättes på de tre dimensionerna: intern, stabil och global, i både positiva och negativa 

situationer. Positiv och negativ affekt mättes med hjälp av The Bradburn Affect Balance Scale 

(Bradburn and Caplovitz, 1965). Studiens tre hypoteser blev bekräftade: Attributionsstil (både 

positiva och negativa situationer) skulle korrelera med (1) glädje och (2) självkänsla; samt att 

självkänsla skulle förutsäga grad av glädje. I studien påträffades signifikanta könsskillnader 

där männen skattade högre på intern attribution i negativa situationer. Ytterligare fann man 

hur en optimistisk attributionsstil i positiva situationer var signifikant korrelerat med positiv 

affekt (Cheng & Furnham, 2003). 

En studie publicerad 2009 som mätte 210 amerikanska collegestudenters stressnivåer 

genom The Student-Life Stress Inventory (SSI) och Levenson’s Internality Scale (IPC) visade 

en signifikant positiv korrelation mellan höga stressnivåer och benägenheten att förklara 

beteenden utifrån tur. Det fanns även ett signifikant samband mellan höga stressnivåer och 

attribution till andras inflytande, dvs. ett externt locus-perspektiv (De Carvalho, Gadzella, 

Henley, & Ball. 2009). 
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Self-efficacy och locus of control. Self-efficacy kan definieras som en individs tro på 

sin egen förmåga att kunna nå sina uppsatta mål. Individen gör först en bedömning av vilka 

handlingar som behöver utföras för att målet ska nås (outcome expectancies) och därefter av 

sina egna möjligheter att utföra dessa handlingar (efficacy expectancies). Detta är en aktiv 

process som börjar redan i barndomen och som, enligt Bandura, utvecklas då individen: 1) vet 

att hon eller han har klarat tidigare liknande situationer, 2) kopierar andras lyckade beteenden, 

3) visualiserar sig själv som effektiv, 4) blir beordrad av någon överordnad, eller 5) upplever 

arousal i kombination med positiva emotioner. Biologiskt sett har self-efficacy kopplats ihop 

med den frontala och den prefrontala loben som är involverade i planering (Snyder et al., 

2011). Self-efficacy är en beståndsdel i begreppet Core self-evaluation, som handlar om 

individens subjektiva uppfattning om sig själv (Dormann, Fay, Zapf och Frese, 2006). Denna 

uppfattning grundar sig i individens fundamentala åsikter och värderingar kring saker och 

ting; individens välbefinnande och självvärde blir påverkat av dessa värderingar. Core self-

evaluation består av fyra olika komponenter som är: hög självkänsla (vilket utgör positiv 

affekt), self-efficacy, locus of control och låg neuroticism (vilket hänger samman med negativ 

affekt). Ng et al. (2006) förklarar hur personer med hög intern locus of control upplever 

positive evaluation of self-worth; dvs. ett positivt självvärde och erfar därmed ytterligare 

emotionell kontroll över omgivningen. Personer med hög extern locus of control visar inte på 

någon inre kontroll utan ser allt som händer som något som sker på grund utav yttre faktorer. 

Saknad kontroll hos personer med hög extern locus of control resulterar i negative evaluation 

of self-worth; alltså ett negativt självvärde med låg emotionell kontroll över sin omgivning 

(Ng et al., 2006). 

Donovan (2001) lyfter fortsättningsvis fram socialkognitiv-teori som utgår från 

Banduras Social Learning theory som betonar att motivation handlar om kognitioner och 

omgivningens påverkan. Den utgår från samma ståndpunkt men hävdar att individens 

subjektiva mål är den största drivkraften för motivationen. Socialkognitiv-teori kan delas in i 

fyra olika kategorier: goal establishment, self-observation, self-evaluation, och self-reaction. 

Goal establishment handlar om att individen själv sätter upp mål som hen vill uppnå. Dessa 

mål varierar och beror på individens tidigare beteende och self-efficacy. Med self-observation 

menar Donovan (2001) att individen själv kontrollerar sitt beteende eller sin prestation i en 

viss situation som är relaterat till individens mål. Individen gör sedan en self-evaluation där 

individen jämför sittbeteende med det förväntade beteendet. Detta resulterar sedan i 

emotionella och kognitiva self-reactions vilket innebär att individens beteende eller prestation 

bör överensstämma med hens uppsatta mål; vilket i sådana fall leder till ökad self-efficacy 
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och positiv diskrepans. Om individens beteende eller prestation däremot inte överensstämmer 

med de uppsatta målet sjunker individens self-efficacy och negativ diskrepans bildas 

(Donovan, 2001). Negativ diskrepans kan leda till att individen ökar sin ansträngning, ändrar 

strategier och/ eller sänker sina ambitioner. Positiv diskrepans å andra sidan kan leda till att 

individen sätter upp nya mål. Hur individen väljer att hantera utfallet är dock situationellt-, 

kognitivt- och emotionellt betingat och varierar mellan individer (Donovan, 2001). 

Vidare förklarar Weiner, Nierenberg & Goldstein (1974) och Peterson och Steen 

(2002) begreppet explanatory styles som betyder att individen utgår från sina tidigare 

erfarenheter och hur hen brukar (re)agera i olika situationer för att sedan använda sig av detta 

vetande i framtida situationer. Beroende på vilket utfall individen har fått i tidigare situationer 

kommer hen att förvänta sig liknande utfall i framtida, liknande situationer (Peterson och 

Steen, 2002). Det finns två olika explanatory styles: den optimistiska som brukar förklara 

positiva händelser som inträffat som interna, stabila och globala och negativa händelser som 

externa, instabila och specifika. Den pessimistiska förklarar positiva händelser som externa, 

instabila och specifika och negativa händelser som interna, stabila och globala (Peterson & 

Steen, 2002).  
 

Affekt, emotion och subjektivt välbefinnande. Affekt, emotion och subjektivt 

välbefinnande är centrala begrepp när man operationaliserar och mäter arbetstillfredsställelse. 

Affekt beskrivs vanligtvis som den direkta psykologiska responsen av ett stimulus hos en 

individ (Snyder, Lopez & Pedrotti, 2011). Affekt beskrivs ytterligare som något som ständigt 

upplevs och upplevs som de mest grundläggande känslorna människan kan känna (Longo, 

2014). Affekt är medvetna, tillgängliga och långvariga känslor som varierar mellan två 

dimensioner: positiv och negativ emotionell aktivering (Fredrickson, 2001). Dessa två 

grundläggande dimensioner av affekt betecknas ofta som arousal och valens (Basinska, 

Gruszczynska, & Schaufeli, 2014; Longo 2014). Valens-dimensionen innebär graden av 

positiva och negativa emotioner, dvs högt- eller lågt välbehag (behagliga kontrasterande 

obehagliga känslor). Arousal innebär en människans beteendemässiga intensitet. James A. 

Russel betecknar samma dimensioner som aktivering/deaktivering och välbehag/obehag 

(Kaufmann & Kaufmann, 2005). Det finns två typer av affekt enligt Watson (2002); positiv 

(glädje och självförtroende) och negativ affekt (ilska och nedstämdhet). Affekt kan ske i ett 

kortvarigt- (state) eller långvarigt stadie (trait). Självskattad affekt finns på två nivåer. Den 

översta nivån är generell affekt som är både positiv- och negativ; man upplever välbehag eller 

obehag. Den andra nivån är specifik affekt, vilket betyder att man upplever en viss typ av 
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affekt (Watson, 2002). Emotion är nära relaterat begrepp till affekt. Enligt Fredrickson (2001) 

träder emotioner ofta fram under meningsfulla omständigheter, medan affekter oftast är mer 

abstrakta och fluktuerande. Emotion kan definieras som en kortvarig och intensiv process då 

en individ gör en personlig bedömning, som baseras på tidigare erfarenheter, av ett objekts 

påverkan på individens välbefinnande (Fredrickson, 2001; Longo, 2014; Snyder et al., 2011). 

Detta kan ske medvetet eller omedvetet och leder i sin tur till att andra fysiska processer 

börjar ta vid så som ansiktsuttryck och kognitiv bearbetning. Emotioner innefattar bland annat 

rädsla, ilska, glädje och intresse (Fredrickson, 2001), och kan t.ex. vara att känna lycka över 

att ha fått en present (Longo, 2014). Humör är ett tredje begrepp som till skillnad från 

emotion är en långvarig process som upplevs mindre intensiv och kan vara svår att hitta 

orsaken till (Longo, 2014; Snyder et al., 2011).  

Fortsättningsvis lyfter Fredrickson (2001) fram positiva emotioner i teorin Broaden-

and-build Theory of positive emotion. Teorin belyser emotioner som glädje, intresse och 

kärlek vilka har en tendens att bredda människans tillfälliga tankeverksamhet och hjälper 

individen bygga intellektuella och sociala samt fysiska och psykologiska resurser. En emotion 

leder till ett beteende, sedan befästs beteendet hos individen som i sin tur bygger nya och 

olika typer av resurser som agerar som en buffert inför framtida hot. Emotionen glädje kan 

t.ex. leda till att personen i fråga blir mer kreativ och testar gränser (Fredrickson, 2001). 

Fortsättningsvis förklarar Fredrickson (2001) hur människan ökar sin koncentration och det 

kreativa tänkandet och förmågan att lösa problem vid upplevd positiv affekt. Positiv affekt har 

även visat sig påverka kroppen fysiskt i form av bättre immunförsvar; ökad effektivitet och 

flexibilitet är ytterligare faktorer som förbättras och förstärks i detta stadie (Fredrickson, 

2001; Longo, 2014). 

Subjektivt välbefinnande förklaras enligt Sanjuán & Magallares (2014), som en av 

flera faktorer som bidrar till högre grad av självförstärkande (self-enhancement) hos en 

individ. Subjektivt välbefinnande är individens egen upplevda verklighet, dvs. hur individen 

upplever sin omvärld och hur omvärlden får individen att känna sig. Subjektivt välbefinnande 

består av två komponenter. Den ena komponenten är en individs generella livstillfredställelse 

den så kallade kognitiva delen. Subjektivt välbefinnande bygger även på en affektiv del som 

består av positiv affekt (Sanjuán & Magallares, 2014; Snyder et al., 2011). 

Emotioner i arbetslivet. Positiva emotioner är fördelaktigt i prestationssammanhang 

då de stärker individens tro på sin förmåga att klara av uppgiften. Detta, i sin tur, leder till att 
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hen blir mer engagerad och finner kreativa lösningar. Ytterligare fördelaktiga konsekvenser 

av positiva affekter i arbetssituationer är att de ökar individens förpliktande 

organisationsengagemang (organizational commitment). Detta innebär att individen känner 

ett band till den organisation som hen jobbar för och är därmed mer benägen att sprida ett bra 

rykte om den, jobba oavlönat, arbeta obekväma arbetstider osv. (Kaufmann & Kaufmann, 

2005). Biggio & Cortese (2013) lyfter fram hur positiva emotioner, det känslomässiga 

klimatet och känslan av att tillhöra organisationen är faktorer som är väsentliga för den ökade 

tillfredställelsen på arbetsplatsen. Att interagera med andra människor och få ett socialt utbyte 

bland anställda har visat sig fungera prestationshöjande inför arbetsuppgifter (Biggio & 

Cortese, 2013). Nätverkande på arbetsplatsen är lättare för positiva individer och de får också 

socialt stöd i större utsträckning än personer med negativ hållning. Vidare är positiva 

individer mer benägna att själva hjälpa andra (Kaufmann & Kaufmann, 2005). Dock finns det 

en viss komplexitet i att positiva affektiva tillstånd även kan sänka kvalitén på uppgifter p.g.a. 

sämre problemlösningsförmåga och leda till större risktagande hos individen (Kaufmann & 

Kaufmann, 2005).  

Enligt Ng et al. (2006) förmodas locus of control förklara hur personer agerar och 

interagerar både i arbete, sociala sammanhang och andra skeenden i livet. Allmän 

arbetstillfredsställelse kan förklaras utifrån faktorer som lön, medarbetare och chef(er). 

Specifik arbetstillfredsställelse handlar om affektivt åtagande och arbetade timmar som i sin 

tur påverkar den anställdes åtaganden på arbetsplatsen. Dessa olika faktorer samverkar och 

påverkar den anställdas emotionella inställning på arbetsplatsen. Högt välbefinnande och 

självvärde förmodans enligt Ng et al. (2006) korrelera och återkomma i olika situationer i 

livet och även på arbetsplatsen. En tillfredställande arbetsplats och en känsla av att vara 

tillfreds med arbetet bör samverka med positiv affekt; detta är något som visar sig i form av 

högre närvaro på arbetsplatsen samt högre affektivt åtagande. Även Lin, Yu och Yi (2014) 

poängterar att beroende på hur arbetstagarna blir bemötta på arbetsplatsen i form av 

personliga behov, har detta direkt påverkan på den anställdas grad av arbetstillfredsställelse. 

Vidare beskriver Ng et al. (2006) hur upplevd trygghet i sin arbetsroll bör skänka 

tillfredställelse till individen då man själv påverkar sin situation istället för att chefer eller 

andra kollegor sätter etikett på vem man är, vad man gör etc. Det blir en slags definition av 

vem man själv är och vill definiera sig själv som istället för att arbetet är det som definierar 

individen (Ng et al., 2006). 
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Vidare studier på emotioner så som teorin theory of control of the emotions (Biggio & 

Cortese, 2013) visar hur känslor som optimism, självkänsla och känsla av sammanhållning är 

viktiga i olika situationer av socialt samspel; däribland i arbetsförhållande. Kompetens, 

självbestämmande och uppriktighet har påvisats motivationshöjande och lett till ökat 

välbefinnande; samtidigt som en avsaknad av dessa faktorer kan leda till det motsatta. 

Fortsättningsvis pekar flera studier (Biggio & Cortese, 2013) på hur olika organisationer och 

deras personal gynnas av en viss typ av arbetsmiljö. Ett öppet arbetsklimat där arbetstagarna 

kan vara sig själva och vara öppna i samspelet med andra medarbetare har visat sig öka det 

subjektiva välbefinnandet. Ett öppet arbetsklimat visar även på ökad produktivitet hos 

människor som arbetar inom t.ex. socialtjänstyrken (Biggio & Cortese, 2013).  

Lin, Yu och Yi (2014) belyser begreppet Team Affective tone som kan översättas till 

den gemensamma upplevda känslan i en arbetslag. Tidigare forskning har visat att anställda 

som känner sig tillfreds på sin arbetsplats presterar bättre än personer som inte trivs. Glada 

arbetstagare är mer hjälpsamma mot varandra på arbetsplatsen vilket i sin tur leder till bättre 

resultat eftersom de vill lägga ner mer tid och energi i sitt arbete. Sammanfattningsvis leder 

positiv affekt till högre välbefinnande, mer sociala, aktiva och positiva anställda på 

arbetsplatsen (Lin et al., 2014). 

I vår studie relateras locus of control till arbetstillfredsställelse, för att undersöka om 

det föreligger något samband variablerna emellan. Att veta hur människor attribuerar sitt 

beteende i olika situationer kan hjälpa organisationen i stort genom att se till att arbetstagarna 

trivs på sin arbetsplats. Mår individen bra mår organisationen bra; välmående på ett 

individuellt plan gynnar inte enbart individen utan bidrar indirekt med positiv effekt för 

organisationen. Kunskapen om huruvida personer väljer att attribuera sitt eget beteende kan 

även hjälpa organisationer genom förbättrad interaktion mellan arbetstagarna som kan leda till 

en bättre arbetsmiljö. 

Syfte. Syftet med vår studie är att undersöka om det föreligger något samband mellan 

graden av locus of control hos individer och deras självskattade grad av välbefinnande på sin 

arbetsplats. Vi ville undersöka om en optimistisk attributionsstil i ens arbete är relaterad till 

positiva emotioner när man utför arbetet och till arousal när man utför ett arbete. En 

optimistisk attributionsstil innebär att man orsaksförklarar framgångar på sitt arbete med inre, 

stabila och globala faktorer; misslyckanden på arbetet förklaras med yttre, specifika och 

instabila faktorer. Vi tror också att en pessimistisk attributionsstil, vilket innebär låga värden 
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på intern, stabil och global för positiva händelser och höga värden för extern, instabil och 

specifik vid negativa händelser ska korrelera med låg grad av arbetstillfredsställelse (dvs. 

höga värden på valens och arousal). 

Metod 

Deltagare. För att få delta i studien krävdes att respondenten hade ett arbete och var 

mellan 18 och 65 år. Ett bekvämlighetsurval tillämpades vilket totalt rekryterade 36 personer 

till studien; varav 69,4 % är kvinnor (n= 25) och 30,5 % är män (n= 11). Medelåldern var 33 

år och medianen 24,5 år. Typvärdet för åldern i studien var 24 (n= 6), varav fem kvinnor. 

Deltagarnas yrken och utbildningsnivå varierade då både praktiska och teoretiska yrken är 

representerade. Deltagarna varierade även vad gäller högskola/ universitetsstudier och 

gymnasial- eller yrkesutbildningar. En överrepresentation av personer som arbetade inom 

psykisk hälsa och välbefinnande återfinns i studiens urval.  

Material och procedur. Den använda enkäten utgår från två redan befintliga 

mätinstrument: The Self-Assessment Manikin (SAM) (Bradley & Lang, 1994) samt 

Attributional Style Questionnaire (ASQ) (Peterson, Semmel, Baeyer, Abramson, Metalsky, & 

Seligman, 1982), vilka dock ändrades i vissa avseenden. SAM mäter domänerna valens, 

arousal och dominans genom en rad bildsekvenser i fem steg från glad till olycklig (valens), 

uppspelt till lugn (arousal) samt från liten till stor figur (dominans). Dominansdomänen 

utesluts ur vår studie på grund av att det inte anses relevant att använda för mätning av 

arbetstillfredsställelse. Valens- och arousal-dimensionen korrelerar starkt (från 0,58 till 0,914) 

med The Semantic Differential Scale och är utprövat på flera varierande kliniska grupper 

såsom barn och ångestpatienter (Bradley & Lang, 1994). Då SAM vanligtvis inte används i 

det syftet som tillämpas i vår studie, valde vi att komplettera med tydliga instruktioner. 

Attributional Style Questionnaire mäter individers förklaringsorsaker till tolv hypotetiska 

händelser utifrån dimensionerna intern/extern, stabil/instabil och global/specifik. Sex 

händelser handlar om mellanmänskliga relationer (tre bra och tre dåliga) och sex stycken är 

målrelaterade (tre bra och tre dåliga). Testet har visat hög stabilitet över tid (Peterson et al., 

1982). I vår studie valde vi att låta respondenten själv räkna upp sina fyra vanligaste 

arbetsuppgifter istället för att skatta hypotetiska situationer.  

En pilotstudie med tre deltagare genomfördes innan den slutgiltiga utlämningen ägde 

rum. Deltagarna fyllde i enkäten enskilt, vilket i genomsnitt tog cirka 10 minuter. På enkätens 
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förstasida förklarades de etiska aspekterna av studien (vilket innefattar en grundlig 

genomgång av studiens syfte, samtycke, frivilligt deltagande, möjligheten att avbryta 

närsomhelst och konfidentialitet) samt kontaktuppgifter till oss vid eventuella frågor. Följande 

sida bestod av instruktioner som övergripande informerade deltagarna om enkätens 

konstruktion och uppgifter. På sida tre fanns fyra rader där deltagarna skrev ner sina fyra 

vanligaste arbetsuppgifter som de utför i sitt yrkesliv. Dessa arbetsuppgifter utgår de sedan 

från när de svarar på följande frågor i enkäten. På sidorna 4-7 får deltagarna skatta sina  fyra 

arbetsuppgifter. Första uppgiften var att deltagarna utgår från arbetsuppgift 1 och utifrån 

SAM skattar hur de känner sig när de utför arbetsuppgiften. Det fanns fem olika bilder i en 

bildserie på valens-skalan och fem olika bilder på arousal-skalan. Deltagarna fick sätta ett 

kryss under den bild på varje bildserie som stämmer bäst överens med deras sinnesstämning 

när de utför arbetsuppgiften (totalt alltså två kryss per arbetsuppgift). Efter SAM fick 

deltagarna ange orsaken till att det går bra respektive dåligt på arbetsuppgiften med 

utgångpunkt i mätinstrumentet ASQ. Detta innebär tre skattningar mellan 1 och 5 om varför 

det går bra att utföra arbetsuppgiften (utifrån dimensionerna intern- extern, stabil- instabil och 

specifik-global) och därefter tre skattningar om varför det går dåligt (utifrån samma 

dimensioner). Totalt gjorde alltså individen två skattningar på välbefinnande-dimensionen och 

sex skattningar utifrån Locus of Control per arbetsuppgift. Slutligen, på sida 8, fick deltagarna 

ange kön, ålder samt yrke.  

Etik. Deltagarna fick på enkätens förstasida övergripande information om studiens 

syfte, om att deltagande är frivilligt och närsomhelst går att avbryta utan vidare motivering; 

samt kontaktinformation vid eventuella frågor. Muntligt samtycke inhämtades även från 

samtliga deltagare innan enkäten delades ut. Studien innefattar inte insamling av uppgifter om 

etnicitet, religion, politik, hälsa, sexualliv, vilket enligt Personuppgiftslagen (1998: 204) 13 §, 

är att betrakta som känsliga uppgifter. Icke heller behandlar studien information om 

deltagarnas lagöverträdelser enligt 21 § i samma lag. Riskerna med studien är därför att 

betrakta som låga. 
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Resultat  

I tabellen nedan återfinns variablerna, antalet deltagare, minimum antalet på, maximum 

antalet på och standardavvikelsen. 

Tabell 1. Deskriptiva data (N=36) 

 N Min Max M SD 

Valens 36 1,00 3,25 2,15 ,54 

Arousal 36 1,00 3,50 1,93 ,66 

Bra intern orsak 36 1,50 5,00 3,20 ,92 

Bra stabil orsak 36 1,50 5,00 3,04 ,78 

Bra global orsak 36 1,75 5,00 3,72 ,77 

Dålig intern orsak 36 1,00 3,75 2,59 ,72 

Dålig stabil orsak 36 1,50 4,00 2,88 ,61 

Dålig global orsak 36 1,00 5,00 3,72 ,88 

 

En Pearson-korrelation genomfördes med åtta variabler: valens, arousal, intern, 

extern, stabil, instabil, global och specifik; för att ta reda på om det finns ett samband mellan 

en individs attributionsstil och graden av arbetstillfredsställelse. Vi förutsåg att en optimistisk 

attributionsstil, alltså höga värden på dimensionerna intern, stabil och global vid positiva 

händelser och låga värden på dimensionerna extern, instabil och specifik för negativa 

händelser skulle korrelera med hög grad av arbetstillfredsställelse; dvs. låga värden av valens 

och arousal. Vi förutsåg även att pessimistisk attributionsstil, alltså låga värden på intern, 

stabil och global för positiva händelser och höga värden för extern, instabil och specifik vid 

negativa händelser skulle korrelera med låg grad av arbetstillfredsställelse; dvs. höga värden 

på valens och arousal.  

Flera resultat visade sig vara statistiskt signifikanta p<.05. Vi fann endast 

positiva korrelationella samband. Deltagarna i studien var sammantaget N=36. Vi fann att 

individer tenderar att ha samma attributionsstil oavsett om händelserna är positiva eller 

negativa. Den globala och specifika dimensionen visade den starkaste korrelationen r=,68, 

p<.001. Detta betyder att höga värden på bra global korrelerade med höga värden på dålig 

global eller låga värden på bra global korrelerade med låga värden på dålig global. Den stabila 
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och instabila dimensionen visar ett liknande samband r=,48, p<.001, dvs att höga värden på 

bra stabil korrelerade med höga värden på dålig stabil eller låga värden på bra stabil 

korrelerade med låga värden på dålig stabil. Ytterligare visar en tredje korrelation mellan den 

interna och externa dimensionen på följande resultat r=,43, p<.05, höga värden på bra intern 

korrelerade med höga värden på dålig intern eller låga värden på bra intern korrelerade med 

låga värden på dålig intern. Valens och arousal visade sig också korrelera r=,33, p<.05. Låga 

värden på valens korrelerade med låga värden på arousal eller höga värden på valens med 

höga värden på arousal. Nedanstående tabell visar korrelationerna mellan de åtta variablerna. 

Varje variabel kan återfinnas både i den horisontella och lodräta kolumnen. T.ex. korrelerar 

arousal (horisontell kolumn, andra raden) 0,331 med valens (lodrät kolumn, första raden). 

Tabell 2. Korrelationsanalys. 

 

 1 2 3 4 5 6 7 8 
 

1. Valens 
 

        

2. Arousal 
 ,331*        

3. Bra intern 
 ,420* ,405*       

4. Bra stabil 
 ,018 ,187 ,138      

5. Bra global 
 

,116 ,364* ,152 -,107     

6. Dålig intern 
 

,104 ,079 ,438** ,123 -,073    

7. Dålig stabil 
 

-,162 ,326 ,044 ,480** ,084 ,081   

8. Dålig global 
 

,197 ,113 ,267 -,176 ,680** ,032 -,127  

** p < .001, * p < .05 

Diskussion 

Resultatdiskussion. Vår studie syftade till att finna samband mellan locus of control hos 

individer och deras välbefinnande på sin arbetsplats. Vi trodde att vi skulle hitta belägg för 

den optimistiska attributionsstilen, vilket innebär att personen i fråga orsaksförklarar positiva 

händelser internt och negativa händelser externt. Ytterligare avsåg vi finna stöd för den 

pessimistiska attributionsstilen där personen orsaksförklarar positiva händelser externt och 

negativa händelser internt. Dessa två attributionsmönster korrelerade dock inte i vår studie; vi 
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fann inga belägg för att en optimistisk attributionsstil skulle visa på högre grad av 

arbetstillfredsställelse och att en pessimistisk attributionsstil skulle visa på en lägre grad av 

arbetstillfredsställelse. Vårt resultat pekar däremot på hur stor betydelse individuella 

skillnader visar sig ha för orsaksförklaringar. Med utgångspunkt i vårt resultat tyder detta 

snarare på att individer attribuerar på liknande sätt oavsett om situationen är positiv eller 

negativ. Varje individ har en egen attributionsstil som är stabil över tid, oavsett vilka 

händelser som inträffar. Enligt vår studies resultat är det inte situationen som styr individens 

attributionsstil utan snarare något inom individen, vilket stödjer det interna 

forskningsperspektivet (Judge et al., 2011), dvs. som rör faktorer relaterade till personlighet 

eller andra inre faktorer. Man kan tänka sig att self-efficacy kan kopplas ihop med resultatet 

genom att den konstant påverkar en individs attributionsstil, oavsett om personen har en hög 

eller låg nivå av self-efficacy. En individs välbefinnande och självvärde kan kopplas till 

individens core self-evaluation (Dormann et al., 2006). Core self-evaluation är individuellt 

och personligt och knyts till resultatet eftersom faktorer inom individen visar sig vara 

avgörande faktorer i attribueringsprocessen i enlighet med vår studie. Self-efficacy (som 

nämnts ovan), locus of control och affekt är alla beståndsdelar i core self-evaluation som har 

en inre påverkan på individen. Med tanke på vårt resultat visar sig locus of control och affekt 

hos individen vara stabila i flera situationer. 

Tidigare studier har visat samband mellan en intern attributionsstil och högre grad av 

arbetstillfredsställelse (Ng et al., 2006), och lägre grad av välmående hos individer som 

attribuerar externt (De Carvalho et al., 2009). Vi fann alltså inte ett sådant samband. Socialt 

stöd och gemenskap som bidragande faktorer för arbetstillfredsställelse kan ej heller stödjas 

utifrån vår studie, dock ej heller avvisas. Vidare fann vi inget belägg i vår studie för de tre 

dimensionerna som defineras med olika begrepp i olika studier enligt följande: konsistens, 

särsprägel och konsensus (Holt et al., 2012), locus of causality, stability och controllability 

(Harvey et al., 2014) samt intern och extern locus of control och causal stability (Weiner et 

al., 1974). Detta är inget vi kan bekräfta men inte heller förneka.  

Rent praktiskt kan resultatet av vår studie användas genom att enkäten delas ut på 

arbetsplatser, och jämförelser görs mellan individer som utför liknande arbetsuppgifter. På så 

sätt kan individer fångas upp som attribuerar på ett mindre önskvärt sätt för det aktuella yrket. 

För de flesta arbeten krävs en intern attributionsstil där arbetstagarna känner kontroll och 

ansvar. Om en arbetstagare har en extern attributionsstil i ett prestationsbaserat yrke, t.ex. 
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försäljare, kan hen troligen inte producera lika bra resultat som en arbetstagare med en intern 

attributionsstil. Däremot i vårdyrken eller inom det militära, kan en stabil intern 

attributionsstil orsaka stora psykiska problem om individen alltid tar ansvar för opåverkbara 

problem, såsom dödsfall. Om det finns en flexibilitet i attributionsstilar kan arbetsgivare bidra 

med hjälpinsatser eller andra stöttande åtgärder om attributionsmönstren hos de anställda 

kartläggs. De individer som tenderar att tillämpa attributionsmönster som anses olämpliga, 

kan då fångas upp av arbetsgivaren. 

Metoddiskussion. Både ASQ och The SAM är valida och tillförlitliga mätinstrument; 

de är dock använda i olika studier. Vår studie visar sig därmed unik i form av att deltagarna 

själva fick utgå från egna arbetsuppgifter för att svara på enkäten. Detta gör det hela mer 

lättsamt och, enligt vår mening, mer intressant då man inte utgår från en generell, neutral 

mall, utan skattar sig själv utifrån egna erfarenheter och den egna subjektiva verkligheten. 

Studien kan dock bli komplex då SAM är ett instrument som används på ett annorlunda sätt i 

vår studie i jämförelse med tidigare studier. Vi valde SAM av pedagogiska skäl men även för 

att göra enkäten mer intressant för våra deltagare att fullfölja. Nackdel kan dock föreligga då 

det som vi ansåg vara till vår fördel (pedagogisk och enkel) även kunde vara det som gjorde 

enkäten svår i form av att deltagarna inte förstod vilken känsla SAMs arousal-dimension 

försökte förmedla.  

I mindre studier kan man ställa sig frågan om resultatet hade blivit annorlunda om fler 

deltagare hade rekryterats då deltagarantalet på 36 personer kunde ha varit högre. Den 

statistiska powern, dvs. sannolikheten att resultatet av en studie ska utfalla statistiskt 

signifikant när forskningshypotesen är sann, påverkas bland annat av deltagarantalet. Ett litet 

urval gör det svårare att visa effekter. Dock bör man ha i åtanke att ett praktiskt relevant 

resultat ska visa effekt även i en liten studie som vår, varför detta inte borde utgöra något 

problem när det gäller validiteten. I vårt fall kan man ytterligare ställa sig frågan kring hur 

resultatet hade blivit om ett korrekt randomiserat urval hade applicerats istället för ett 

bekvämlighetsurval. Vi har dock, trots bekvämlighetsurvalet, fått en bra bredd både vad 

beträffar utbildningsnivå, praktiska och teoretiska yrken samt ålder. Vid replikering eller 

vidareutveckling av studien kan ett ökat deltagarantal dock ytterligare stärka validiteten samt 

att annat urval används än bekvämlighetsurval/snöbollsurval. Likaså hade en jämnare 

könsfördelning bidragit till att genus hade kunnat användas som variabel. 
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Framtida forskning. Denna studie fann att det tycks finnas stabila individuella 

attributionsstilar, vilket är ett relativt oväntat fynd jämfört med tidigare forskning. Därför är 

det givetvis av intresse att i framtida forskning vidareutveckla hypotesen och testa med fler 

deltagare men även med andra mätinstument. Bra kan alltid bli bättre och vår studie har visat 

på intressanta och oväntade resultat vilket medför en solid grund att stå på inför framtida 

studier kring ämnet.  

Likaså är det av intresse att undersöka samband mellan arbetstillfredsställelse och 

välbefinnande överlag. Om det finns en måttlig till stark korrelation variablerna mellan, kan 

arbetstillfredsställelse få ännu mer utrymme i forskningen än idag, då det blir intressant även 

ur ett patologiskt och medicinskt perspektiv. För att få fram pragmatiska resultat som 

praktiskt går att dra nytta av i arbets- och organisationssammanhang kan det vara intressant att 

mäta attributionsstil till kön eller personlighet för att kunna sätta in extra resurser hos de 

individer som behöver. Att slutligen kartlägga konkreta faktorer kopplade till 

arbetstillfredsställelse kan skapa större förståelse då många variabler kan samvariera. Detta 

torde vara tämligen enkelt genom att lägga till frågor såsom “vilken är den viktigaste orsaken 

till din trivsel på din arbetsplats?”. 

Vidare framtida studier kan ytterligare utvecklas från föreliggande studie då den 

sociala aspekten av arbetstillfredsställelse kan utforskas ytterligare. Tidigare forskning inom 

socialt samspel och arbetstillfredsställelse visar på intressanta fynd (Biggio & Cortese, 2013; 

Lin et al., 2014). Studier kring hur mycket arbetstagare upplever socialt stöd på sin arbetsplats 

och hur arbetstagarna känner inför sina kollegor kan därmed vara intressanta och relevanta 

exempel som kan utvecklas inför framtida vidare forskning.  
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