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Samvariation bland begrepp relaterade till arbetsmotivation 
 

Hur påverkar ledningsstil, ledarens sociala inflytande,  
locus of control och self-efficacy arbetsrelaterad motivation? 

 
Annica Kääriä 

 
Ledarskapets utformning såväl som medarbetarens individuella 
förmåga till kompetensutvecklande insatser utgör centrala aspekter för 
organisationens konkurrensmöjligheter. Dessa externa och interna 
faktorers inverkan har kommit att belysas i allt högre grad i syfte att 
skapa förutsättningar för arbetsrelaterad motivation. Syftet med 
studien utgjorde att utforska samvariationen mellan medarbetarens 
uppfattning om ledarens förmåga till interaktion och socialt inflytande 
i kombination med den anställdes individuella upplevelse av self-
efficacy och locus of control i syfte att därigenom studera den 
påverkan dessa faktorer medför för upplevelsen av arbetsmotivation. 
En enkätundersökning genomfördes med 127 individer som arbetar 
inom detaljhandel, vårdsektorn och skolväsendet. Resultatet visade att 
socialt inflytande och interaktion inom arbetet påvisade starkast 
signifikant samvariation. Även self-efficacy och locus of control 
uppvisade ett signifikant samband.  

 
Key words: workmotivation, leadership, social influence, locus of 
control, self-efficacy. 

 
 

Inledning 
 
I syfte att klara konkurrensen från en snabbt föränderlig omvärld ställs idag ständiga krav på 
organisationers modifierade förhållningssätt, förmåga till innovativt tänkande och 
kontinuerligt lärande. De anställda förväntas besitta förmågan att ta ansvar för sin individuella 
kompetensutveckling i syfte att uppfylla de krav som ställs inom deras yrkesmässiga roll 
(Bandura, 2001). Ökade krav på effektivitet och flexibilitet har medverkat till att motivation 
kommit att utgöra en central aspekt inom företag och organisationer. De anställdas kompetens 
betraktas som organisationens främsta tillgång och således har betydelsen av motivation inom 
arbetet kommit att uppmärksammas i allt vidare omfattning (Björklund, 2001; Södergren, 
1996). Befintlig forskning påvisar att motivation utgör ett komplext fenomen som påverkas av 
såväl externa som interna faktorer. 
 
 

Motivation och arbetsrelaterad motivation 

 
Motivation utgör en mångfacetterad drivkraft som är av avgörande betydelse inom 
organisationer då ständigt ökade effektivitetskrav medverkar till ett behov att utröna hur 
medarbetarens behov kan tillgodoses i syfte att möta dessa krav (Björklund, 2001; Södergren, 
1996). Komplexiteten förtydligas vid definitionen av motivation som ”de biologiska, 

psykologiska och sociala faktorer som aktiverar, ger riktning åt och upprätthåller beteende i 

olika intensitetsgrader i förhållande till måluppfyllelse” (Kaufmann & Kaufmann, 2005, s.51). 
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Inom föreliggande studie definieras motivation i enighet med Ryan och Decis (2000) 
beskrivning av motivation. En motiverad individ upplever energi, engagemang och aktiverar 
sig i syfte att nå ett mål medan en omotiverad person upplever frånvaro av inspiration (Ryan 
& Deci, 2000).  

Betydelsen av inre och yttre motivation belyses inom kognitiv utvärderingsteori 
(Kaufmann & Kaufmann, 2005) där inre motivation handlar om attityder (Ryan & Deci, 2000) 
om att individen finner nöje, tillfredsställelse, och intresse i att engagera sig i en aktivitet 
(Kaufmann & Kaufmann, 2005; Ryan & Deci, 2000). Intern motivation kan medverka till 
utökad upplevelse av kontroll inom arbetet (Björklund, 2001) och karaktäriseras således av 
upplevelse av kompetens, självbestämmande (self-determination) (Kaufmann & Kaufmann, 
2005) och individuell målsättning (Ryan & Deci, 2000). Upplevelsen av inre motivation, att 
ha ett fritt val och viljekraft att agera, kan betraktas som autonom motivation (Gagné & Deci, 
2005) där individen engagerar sig utan förväntan om social eller materiell belöning 
(Björklund: 2001; Kaufmann & Kaufmann, 2005). Förväntan om sådana externa belöningar 
så som lön (Björklund, 2001), bonus eller extraförmåner ingår vid upplevd yttre motivation 
(Kaufmann & Kaufmann, 2005). Externa ”påtryckningar”, från ledning eller till följd av 
uppsatta målsättningar inom organisationen (Björklund, 2001) kan medverka till upplevelsen 
av tvång att engagera sig i en specifik handling. Denna upplevelse, där frånvaro av ett genuint 
intresse av att agera råder, karaktäriseras av kontrollerad motivation. Denna upplevelse kan 
variera gradmässigt endera mot högre grad av autonom, alternativt till högre upplevd 
kontrollerad motivation. Ju mer upplevelsen inför en handling eller uppgift internaliserats av 
individen, desto mer ökar upplevelsen av autonom motivation (Gagné & Deci, 2005). Detta är 
dock inte detsamma som intern motivation, utan utgör snarare integrerad form av extern 
motivation.  Personer med autonom extern motivation, har en intention med sitt engagemang 
och anstränger sig i syfte att nå ett förväntat utfall exempelvis att uppnå personliga mål 
(Gagné & Deci, 2005; Ryan & Deci, 2000). Detta skulle kunna utgöra valet att ta anställning 
trots att individen inte finner något intresse i arbetsuppgifterna i sig, utan anstränger sig i syfte 
att erhålla möjligheter att göra karriär senare. Vikten har hävdats av att höja medarbetarens 
upplevelse av intern motivation och gynna internalisering av extern motivation inom arbetet 
då detta kan medverka till viktiga förbättringar inom organisationen (Gagné & Deci, 2005).  

Upplevd arbetsmotivation och tillfredsställelse inom arbetet utgör variabler vilka uppvisat 
ett positivt samband vid tidigare genomförda studier. Vid en undersökning av Pool (1997) 
påvisades att upplevelsen av tillfredsställelse inom arbetet ökar då upplevelsen av 
arbetsmotivation ökar och vice versa. Vidare visade det sig att ett ledarskap karaktäriserat av 
hänsynstagande medverkade till upplevelse av tillfredsställelse inom arbetet (Pool, 1997).  

De psykosociala relationernas betydelse förtydligas vidare i en studie av Eby, Freeman, 
Rush och Lance (1999) där det påvisats att nöjdhet med ledningen är av betydande vikt för 
upplevelsen av arbetstillfredsställelse. Vidare har betydelsen av stöd och hjälp vad gäller 
innovativt tänkande från kollegor (Salanova, Bakker & Llorens, 2006) och ledare visat sig 
utgöra en viktig funktion för individens upplevelse av motivation inom arbetet (Björklund, 
2001; Salanova et al., 2006) och således för upplevelsen av arbetstillfredsställelse (Salanova 
et al., 2006). 

Inom denna studie utgör avsikten inte att mäta arbetsmotivation. Snarare utgör intentionen 
att mäta samvariation bland begrepp relaterade till arbetsmotivation, där medarbetarens 
individuella skattning av self-efficacy och locus of control samt dennes uppfattning om 
ledarens förmåga att interagera och utöva socialt inflytande inom organisationen undersöks. 
Dessa variabler anses medverka till ökat engagemang och således motivation inom arbetet. 

Hädanefter återges tidigare genomförd forskning om ledarskap, ledarens sociala inflytande, 
locus of control, self-efficacy och dessa faktorers betydelse för arbetsrelaterad motivation. 
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Ledarskap 
 
Betydelsen av ledarskap och dess utformning har under ett flertal decennier rönt intresse där 
ständiga revideringar genomförts i syfte att utröna hur ledarskapet bör utformas för att erhålla 
effektiva organisationer (Allwood & Thylefors, 1997). Befintlig forskning inom psykologi 
och organisationsdomänen förtydligar detta faktum, där det även framkommer att det saknas 
en enhetlig definition av begreppet ledarskap (Björklund, 2001). Majoriteten av definitionerna 
påvisar dock att ledarskapet utgör en process inom vilken ledaren strukturerar verksamheten 
och brukar dennes individuella inflytande vid ledning av individer, aktiviteter och relationer 
inom arbetsgruppen. Det inflytande som utövas är således av social karaktär och genom denna 
påverkan söker ledaren motivera individer till handling vilket kan skapa möjligheter för 
organisationen att uppnå dess övergripande mål (Kaufmann & Kaufmann, 2005). 

Teorierna om ledarens inflytande innefattar uppfattningen om att olika ledarbeteenden 
anses medverka till olika utkomster inom organisationen. Inom traditionella ledarskapsteorier 
har vanligen en tvådimensionell ledarskapsmodell inkluderats den uppgiftsorienterade och 
den personalorienterade ledarstilen (Arvonen & Pettersson, 2002). Dessa utgör 
huvuddimensioner för det beteendeinriktade ledarskapet som framträdde på 1940 och 1950-
talen utifrån studier genomförda vid de amerikanska Ohio State University och University of 
Michigan (Kaufmann & Kaufmann, 2005).  

Den uppgiftsorienterade ledarstilen karaktäriseras av ”att skapa struktur” (Kaufmann & 
Kaufmann, 2005) där effektivitet (Yukl & Lepsinger, 2005), produktivitet och förmågan att 
leda gruppen så att verksamhetsmålen uppnås (Allwood & Thylefors, 1997; Kaufmann & 
Kaufmann, 2005) utgör det centrala. Inom den personalorienterade ledarstilen betonas istället 
vikten av interpersonella relationer och utveckling av dessa (Yukl & Lepsinger, 2005). Denna 
ledarstil karaktäriseras av ”att visa hänsyn” där ett stödjande förhållningssätt (Kaufmann & 
Kaufmann, 2005) anses medverka till upplevelsen av ökad tillfredsställelse inom arbetet 
(Allwood & Thylefors, 1997; Kaufmann & Kaufmann, 2005). Då kunskap och motivation 
efterfrågas inom organisationen bör ett personalinriktat ledarskap prioriteras (Yukl & 
Lepsinger, 2005). 

Ledarens förmåga till perspektivväxling utifrån rådande omständigheter har betonats i syfte 
att skapa en helhetssyn med ett effektivt ledarskap och effektivitet inom organisationen 
(Allwood & Thylefors, 1997; Bolman & Deal, 2005). Vid en studie av Pool (1997) 
förtydligas vikten av att det uppgiftsorienterade och det personalorienterade dimensionerna 
kombineras. Denne hävdar att organisationsklimatet bör präglas av såväl en formell karaktär 
där angivna regler åtföljs liksom ett hänsynstagande ledarskap med en stödjande och 
rådgivande arbetsstyrka för att gynna upplevelsen av arbetstillfredsställelse (Pool, 1997). 
De traditionella ledarskapsteorierna har kommit att uppfattas som restriktiva i en omgivning 
karaktäriserad av ökad komplexitet och osäkerhet med ständiga förändringar och ökad 
efterfrågan på utveckling och innovationer (Arvonen, 2002). Vikten har betonats av att tillåta 
medarbetare att bli delaktiga inom arbetet i högre grad genom vilket de kan uppleva ett 
genuint engagemang inför de förändringar som sker inom organisationen (Tyler & De 
Cremer, 2005). Således bör arbetsledare försöka förse medarbetarna med stöd, uppmuntra 
självstyrande grupper och gynna empowerment (Arnold, Arad, Rhoades & Drasgow, 2000).  
 
 
Empowerment 
 
Empowerment kan betraktas som en ledningsstrategi inom vilken den enskilde medarbetaren 
förses med ökat inflytande och ansvar (Arnold et al., 2000; Arvonen & Pettersson, 2002; 
Bolman & Deal, 2003). Delegering av ansvar har visat sig medverka till upplevelser av större 
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möjligheter till inflytande, självbestämmande, upplevd kompetens och mening i arbetet 
(Gómez & Rosen, 2001). Utökade möjligheter till arbetsberikning (job enrichment), ökad 
formell makt med mer frihet och ansvar samt mer utmaningar kan även, enligt Herzberg, öka 
upplevelsen av motivation inom arbetet (Bolman & Deal, 2003). Utöver ökad 
arbetsmotivation kan individen uppleva sig mer jämlik inom organisationen vilket kan 
medverka till ökad känslomässig bindning till organisationen (Eby et al., 1999). 

Delgivning av information och delaktighet vid den strategiska planeringen av 
verksamheten har visat sig medverka till ökad effektivitet inom organisationen (Kim, 2002). 
Ansvarsdelegering medverkar till att medarbetaren upplever utökad handlingsfrihet och då 
denne konsulteras tillåts denne att bli delaktig vid viktiga beslut som de annars inte skulle ha 
någon chans att påverka (Yukl & Fu, 1999).  

Ledarens val att dela med sig av kontroll och maktbefogenheter har visats stå i samband 
med Leader-Member Exchange teorin, LMX, som handlar om det utbyte som kommer till 
stånd vid det ömsesidiga samspelet mellan ledaren och medarbetaren (Kaufmann & 
Kaufmann, 2005). Ett starkt ömsesidigt förtroende (Yukl & Fu, 1999), upplevd tillit från 
ledaren och upplevelsen av att tillhöra ”in-gruppen” på arbetsplatsen har visat sig medverka 
till ledarens val att delegera ansvar till medarbetaren (Gómez & Rosen, 2001). Denna 
benägenhet har även visat sig påverkas av medarbetarens kompetens och ansvarsfullhet. 
Vidare har det visat sig att individer vilka befinner sig i ledande positioner har tilldelas ökade 
ansvarsbefogenheter och konsulterats i vidare omfattning inom arbetet (Yukl & Fu, 1999). 

Conger & Kanungo (1988) betonar vikten av att inte endast betrakta empowerment som 
delegering av ansvar då resursfördelning endast utgör en möjlig aspekt som medverkar till att 
individen upplever högre upplevelse av empowerment inom arbetet. Dessa forskare hävdar 
betydelsen av att möjliggöra det för individen att finna motivation inom arbetet och betonar 
att empowerment bör betraktas som en process vilken ökar upplevelsen av individuell self-
efficacy (Conger & Kanungo, 1988), den upplevda förmågan att utföra arbetet med 
skicklighet (Bandura, 1977). Således kan medarbetarens upplevelse av maktlöshet reduceras 
(Conger & Kanungo, 1988). Även Thomas & Velthouse (1990) framhäver upplevelsen av 
motivation inom arbetet där de hävdar att individens kognitioner är av vikt i syfte att kunna 
beskriva dennes upplevelse av empowerment och motivation inom arbetet. Dessa kognitioner 
innefattar upplevelsen av kompetens (self-efficacy), mening, självbestämmande och 
inflytande inom arbetet. 

Betraktat ur ett långsiktigt perspektiv kan ökat ansvar och inflytande medverka till att den 
anställde upplever mer autonomi, självstyrning och kontroll (Arnold et al., 2000). 
Förutsättningar för detta utgör meningsfulla arbetsuppgifter (Spreizer et al., 1997), tydlig 
ansvarsfördelning, klara målformuleringar och ett organisationsklimat som uppmuntrar 
delaktighet, vilket skapar möjligheter till att de anställda kan inta en mer aktiv roll (Spreitzer, 
1996). Kompetensutvecklande insatser som skapar möjligheter till övning och utveckling 
(Spreizer et al., 1997), liksom utbildning har visat sig vara betydande för att öka upplevelsen 
av empowerment (Spreitzer, 1996). 

Empowerment kan medföra en ökad känsla av self-efficacy och kontroll genom att 
upplevelsen av byråkrati, vilket kan medverka till en upplevelse av maktlöshet, reduceras 
(Arnold et al., 2000). Vid en studie av Tyler & De Cremer (2005) påvisas att det effektiva 
ledarskapet utgör ett ledarskap där ledaren kan inspirera dennes underordnade att acceptera 
förändringar genom att utnyttja den egna förmågan att motivera och aktivera medarbetarnas 
egen önskan att engagera sig i organisationens syften (Tyler & De Cremer, 2005). För att 
erhålla ökad insikt i hur ledarens sociala inflytande kan inspirera medarbetaren att engagera 
sig i arbetet hänvisas framöver till tidigare genomförd forskning om det sociala inflytande 
ledaren medför på de anställda. 



 5 

Ledarens sociala inflytande 
 
För ökad insikt om individuell och organisatorisk effektivitet är det av vikt att förstå det 
maktutövande och det inflytande som existerar inom organisationen (Schilit & Locke, 1982). 
Vid den sociala inflytandeprocessen utövas social makt på ett eller annat sätt (Allwood & 
Thylefors, 1997). Social makt innebär potential för att utöva socialt inflytande på en annan 
individ, där socialt inflytande kan definieras som förändring av uppfattningar, attityder eller 
beteenden hos den individ vilken utsätts för påverkan (Erchul & Raven, 1997).  

Den maktposition chefen har inom organisationen baseras på att denne tilldelats en formell 
chefstitel av verksamhetsledningen och delegerats ansvar och befogenheter tillhörande denna 
roll. För att den sociala inflytandeprocessen ska fungera tillfredsställande utgör inte formell 
makt en tillräcklig grund. Ledaren bör vara förmögen att utöva informell makt för att denne 
ska accepteras som ledare inom arbetsgruppen. Detta är att betrakta som ett personligt 
ledarskap som grundläggs i yrkesskicklighet och förmågan att medverka till goda relationer 
inom organisationen (Kaufmann & Kaufmann, 2005). 

Ledare bör vara medvetna om hur deras användning av makt skapar det organisatoriska 
klimatet (Ward, 1998). French & Raven har ursprungligen definierat sex maktbaser som 
består av legitim, belönings, bestraffnings, expert, referens och informationsmakt (Raven, 
1999). Legitim makt rättfärdigar ledarens val att utöva inflytande över andra individer inom 
organisationen baserat på dennes position, där ledaren kan tillämpa åtgärder (Erchul & Raven, 
1997) i form av att dela ut belöningar eller bestraffningar (Allwood & Thylefors, 1997) för 
att medverka till konformitet bland de anställda (Borchgrevink & Boster, 1997). Konformitet 
kan även skapas genom att den enskilde medarbetaren till följd av ledarens attraktionskraft 
önskar identifiera sig med eller eftersträvar att upprätthålla en god relation med denne. Denna 
maktform benämns identifikations- eller referensmakt (Erchul & Raven, 1997; Borchgrevink 
& Boster, 1997). Ledaren kan utgöra en förebild för de anställda baserat på dennes 
engagemang (Allwood & Thylefors, 1997; Södergren, 1996). Då medarbetaren upplever 
ledarens beteende som effektivt och innovativt kan detta medverka till att denne försöker 
imitera beteendet vilket kan resultera i positiva efterkommande verkningar inom 
organisationen (Yukl & Lepsinger, 2005). 

Expertmakt har påvisats medföra ett positivt inflytande på referensmakt (Rahim, Antonini 
& Psenicka, 2001). Således kan attraktionskraften även baseras på det inflytande ledaren 
medför med hjälp av dennes expertis (Erchul & Raven, 1997) vilket baseras på 
yrkeskompetens, kunskap och erfarenhetsmässig förmåga (Allwood & Thylefors, 1997; 
Borchgrevink & Boster, 1997). Individer vilka besitter, för organisationen, värdefulla 
skickligheter, förmågor och kunskaper tenderar att uppfattas som mer aktiva i sina försök att 
utöva inflytande, på olika nivåer, inom organisationen (Ringer & Boss, 2000). 

De sociala maktbaserna medverkar till att påverka medarbetarens upplevelse av graden av 
effektivitet i ledarskapet där de maktbaser som upplevs grundläggas i personliga aspekter, 
referens och expertmakt, har visat sig upplevas som mest inflytelserika (Ward, 1998). Dessa 
har visat sig medverka till en positiv upplevelse av engagemang och tillmötesgående av, inom 
organisationen, önskvärda attityder. Vidare har referensmakt påvisat ett positivt samband med 
upplevelsen av arbetstillfredsställelse (Rahim & Afza, 2001). 

Den påverkan det sociala inflytandet medför kan även förtydligas genom den 
informationsmakt en individ har tillgång till och som är av värde för en annan individ (Erchul 
& Raven, 1997). Detta kan medverka till att den enskilde medarbetaren tillåter sig att 
påverkas i syfte att komma åt informationen (Allwood & Thylefors, 1997). 

Vid en studie av Paglis & Green (2002) förtydligas att chefer som uppfattar deras 
överordnade ledare som effektiva förebilder vid arbetet att genomdriva förändringar inom 
organisationen, själva visade sig använda liknande ledarskapsbeteenden enligt deras 
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underordnade medarbetare. De överordnade ledarna medförde således ett inflytande på de 
underordnade ledarnas sätt att utöva ledarskap (Paglis & Green, 2002). Ledares inflytande 
påvisas vidare i en studie av Spreiter, De Janasz & Quinn (1999) där det framkom att ledare 
som upplever sig ha ökade ansvarsbefogenheter tenderar att betraktas som mer innovativa och 
inspirerande av deras medarbetare. Vidare uppfattades dessa ledare som förmögna att utöva 
inflytande på deras överordnade ledare (Spreitzer, De Janasz & Quinn, 1999).  

Konnektionsmakt, som utgör ett slags indirekt makt och grundläggs i individens goda 
förbindelser med inflytelserika och viktiga personer (Allwood & Thylefors, 1997), har även 
visat sig vara betydande för det inflytande som utövas inom organisationer. Interpersonella 
relationer vilka karaktäriseras av hög tillit, mellan underordnad och överordnad, har visat sig 
medverka till öppen och direkt kommunikation samt ett accepterande av det inflytande dessa 
individer medför på den egna personen. På liknande sätt tenderar dessa individer uppleva att 
motparten, som befinner sig i överordnade positioner, själva är mottagliga för inflytande. Låg 
upplevelse av interpersonell tillit har visat sig resultera i motsatt effekt (Ringer & Boss, 
2000). De interpersonella relationernas betydelse har även visat sig vara av vikt för ett 
framgångsrikt ledarskap. Då ledaren använder sitt inflytande i ett deltagande syfte så att det 
råder samverkan mellan parterna, en ömsesidig maktrelation, där både ledaren och 
medarbetaren innehar makt, ökar möjligheterna för ett framgångsrikt ledarskap. Detta kan 
medverka till ökad effektivitet i ledarskapet där medarbetarens upplevelse av åtagande inom 
och förbindelse till organisationen ökar (Tjosvold, Andrews & Struthers, 2001).  

 
 

Locus of control och arbetsrelaterad locus of control 
 
Locus of control utgör individens generella förväntningar om vad som determinerar det egna 
beteendet, om den upplevda graden av kontroll och möjligheterna att producera förväntat 
resultat (Rotter, 1966). Individer med intern locus of control förlitar sig till sina inre 
egenskaper och förmågor då de anser sig kapabla att kontrollera händelser och styra över sitt 
liv. Personer med extern locus of control betraktar sig som oförmögna att utöva kontroll över 
sin omgivning, där externa faktorer uppfattas som avgörande för hur livet ter sig (Kaufmann 
& Kaufmann, 2005; Rotter, 1966). Intern och extern locus of control kan betraktas som två 
dimensioner av personligheten inom vilka individen kan variera gradmässigt (Macan, Trusty 
& Trimble, 1996) där graden av locus of control kan modifieras i takt med att individen 
erhåller nya erfarenheter (Rotter, 1966).  

Locus of control har visat sig vara av betydande vikt för förklaring av mänskligt beteende 
inom arbetsdomänen då det är relaterat till attityder, motivation och beteenden inom 
organisationer (Spector, 1982). Vid tidigare genomförda studier framkommer att individer 
med intern locus of control tenderar att påvisa mer arbetstillfredsställelse och vara mer nöjda 
med sina arbeten än personer med extern locus of control (Kaufmann & Kaufmann, 2005; 
Lam & Schaubroeck, 2000; Spector, 1982; Spector, 1988).  

Arbetstillfredsställelse baseras på upplevelsen av kontroll vid utförandet av 
arbetsuppgifterna (Kaufmann & Kaufmann, 2005; Lam & Schaubroeck, 2000; Spector, 1982), 
personlig kontroll över belöningar (Lam & Schaubroeck, 2000) och möjlighet att befordras 
och göra karriär (Spector, 1988). Individer med intern locus of control tenderar att betrakta 
befordringar som resultatet av individuella handlingar (Lam & Schaubroeck, 2000). Vidare 
tenderar anställda med högre intern locus of control att utveckla goda relationer med 
medarbetare (Hattrup, O’Connell & Labrador, 2005) och högre kvalitetsrelationer med 
arbetsledare vilket medverkar till upplevelsen av engagemang och arbetsrelaterat 
välbefinnande (Martin, Thomas, Charles, Epitropaki & McNamara, 2005). Dessa individer 
betraktar även i högre omfattning sina ledare som hänsyns- och initiativtagande (Spector, 
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1988) och föredrar ett ledarskap som uppmuntrar till delaktighet (Spector, 1982) till skillnad 
från individer med högre extern locus of control som snarare föredrar ledarskap med direktiv 
(Blau, 1993; Spector, 1982).  

Studier har påvisat att individer med intern locus of control har förmågan att arbeta 
självständigt med komplexa arbetsuppgifter där det krävs att denne tar initiativ och är 
innovativ (Spector, 1982). Dessa personer är effektiva inom arbetsmiljöer med högre grad av 
autonomi (Lonergan & Maher, 2000), där individer med extern locus of control tenderar att 
vara mer lågpresterande (Spector, 1982). Inom organisationer som karaktäriseras av låg grad 
av autonomi har personer med extern locus of control istället uppvisat högre grad av 
engagemang, än individer med intern locus of control (Lonergan & Maher, 2000). Autonomi 
är förknippat med personlig utveckling vilket visat sig vara betydelsefullt för individer med 
intern locus of control (Blau, 1993; Spector, 1988). Personer med extern locus of control har 
visat sig att föredra ett tillmötesgående beteende inom organisationen, snarare än möjligheter 
till personlig utveckling (Blau, 1993).  

Vid omstruktureringar inom organisationen kan individer med såväl intern som extern 
locus of control uppvisa hög grad av förpliktande organisationsengagemang (Chen & Wang, 
2007; Kaufmann & Kaufmann, 2005) men deras engagemang yttrar sig på skilda sätt (Chen & 
Wang, 2007). Individer med extern locus of control är mer benägna till engagemang baserat 

på kontinuitet, på uppfattningen om vad det skulle kosta dem att inte stödja förändringen 
(Chen & Wang, 2007) vilket baseras på en ovilja att riskera en mångårig investering vid 
skapandet av varaktiga arbetsrelationer (Kaufmann & Kaufmann, 2005). Individer med intern 
locus of control är mer benägna att engagera sig i förändringen baserat på ett normativt 

engagemang (Chen & Wang, 2007), vilket utgör individens upplevelse av förpliktelse och det 
sociala tryck denne upplever från andra individer beträffande dennes pliktkänsla mot 
organisationen och om vad dessa andra skulle anse om denne inte uppfyllde det förväntade 
engagemanget (Kaufmann & Kaufmann, 2005). Dessa individer tenderar vidare att uppvisa 
ett affektivt engagemang (Chen & Wang, 2007; Coleman et al., 1999), vilket baseras på 
önskan om att vara delaktig i organisationens uppfyllande av värderingar och visioner som 
upplevs överensstämma med de egna värderingarna och målsättningarna (Kaufmann & 
Kaufmann, 2005).  
 
 

Self-efficacy och arbetsrelaterad self-efficacy 
 
Self-efficacy utgör individens tilltro till den egna förmågan att organisera och genomföra en 
specifik handling i syfte att uppnå ett mål (Bandura, 1977; 1997). Individen bedömer den 
egna förmågan utifrån specifika situationer (Bandura, 1997;) där graden av optimism eller 
pessimism påverkar upplevelsen av engagemang i aktiviteten (Bandura, 1997; 2006).  

Individer med ett självförhöjande tankesätt besitter större kognitiv flexibilitet och 
mångfaldighet att hantera och kontrollera omgivningen (Bandura, 1997). Vidare tenderar de 
att uppleva att de har makt att genomföra förändringar (Bandura, 2006). Således kan 
upplevelsen av hög self-efficacy definieras som övertygelsen att utföra det som krävs för att 
producera förväntat utfall (Bandura, 1977). 

Vid bedömning av den egna förmågan genomgår individen en kognitiv process genom 
vilken denne värderar upplevelsen av individuell kompetens samt huruvida denne tror sig 
kunna prestera det förväntade utfallet (Bandura, 1997). Individen kan bedöma att denne har 
högre self-efficacy vid vissa aktiviteter och lägre self-efficacy vid andra aktiviteter (Bandura, 
1997; Stajkovic & Luthans, 1998). 

Self-efficacy kan generellt betraktas som en dynamisk konstruktion (Bandura, 1997; Gist 
& Mitchell, 1992). Den subjektiva uppfattningen kan påtala en oförmåga att uppbringa det 
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eftersträvade vilket således kan resulterar i valet att avstå från att agera. Bedömningen av self-
efficacy förtydligar dock inte huruvida individen i själva verket har förmågan att åstadkomma 
resultatet. Vidare kan denna skattning höjas eller sänkas, då individen erhåller ny information 
och förvärvar nya erfarenheter, vilket sker utifrån informationskällorna enactive mastery 

experience, vicarious experience, social persuasion och physiological and affective states 
(Bandura, 1997). 

Den mest inflytelserika källan utgör enactive mastery experience där tidigare förvärvade 
erfarenheter används som grund för bedömning av förmågan att reproducera beteende i 
framtiden (Bandura, 1997).  Erfarenheter från lyckade prestationer, vilka attribuerats till 
interna egenskaper kan höja individens upplevelse av self-efficacy (Bandura, 1997; Schyns, 
2004; Silver, Mitchell & Gist, 1995). På liknande sätt kan erfarna misslyckanden betraktas 
som bevis för den personliga oförmågan och således reducera upplevelsen av self-efficacy 
(Bandura, 1997; Silver et al., 1995). Denna källa kan därmed medverka till att individen får 
ökad insikt i hur denne kan få ökad kontroll över händelser (Bandura, 1997).  

Studier har betonat betydelsen av att öka graden av arbetsrelaterad self-efficacy (Schyns, 
Paul, Mohr & Blank, 2005) vilket kan ske genom lyckade genomförda arbetsprestationer 
(Gardner & Pierce, 1998; Stajkovic & Luthans, 1998). Således bör ledare försöka se till att 
skapa möjligheter för att goda prestationer ska komma till skott. Detta kan ske genom 
upprättande av tydliga arbetsroller, stöd, uppmuntring (Gardner & Pierce, 1998) och 
delegering av arbetsuppgifter av utmanande karaktär (Schyns, 2004).  

Vid en studie av Paglis & Green (2002) framkommer att då ledaren upplever sig ha hög 
self-efficacy kan detta medföra positiva effekter för medarbetares upplevelse av autonomi och 
förmåga att prestera inom arbetet. Även Murphy & Ensher (1999) påvisades att kvaliteten i 
relationen med ledaren, LMX, kan medverka till att höja graden av self-efficacy hos 
medarbetare som initialt upplevt sig ha låg grad av self-efficacy. Vidare fann Schyns et al. 
(2005) ett positivt samband mellan self-efficacy och LMX liksom med arbetsdelegering och 
upplevelsen av self-efficacy. 

Vikten har hävdats av att individer med hög self-efficacy bör uppmärksammas inom 
organisationen (Gardner & Pierce, 1998) då dessa individer anses kunna agera agenter för 
förändring. Detta har motiverats med att dessa individers vilja till att acceptera och uppta 
förändring torde vara högre (Schyns, 2004) och att deras engagemang och motivation således 
kan medverka till att skapa positiva effekter för organisationen som helhet (Gardner & Pierce, 
1998; Schyns, 2004). Detta kan betraktas som en slags social påverkan. Vicarious experience 
utgör ett slags social påverkan (Bandura, 1997) där arbetsledare och kollegor med liknande 
arbetsuppgifter och kvalifikationer kan påverka individen (Schyns, 2004). Individen 
observerar dessa personer vilka, påminner om denne själv, dessa individers prestationer och 
kompetens, varigenom den egna kapaciteten jämförs och prediceras (Bandura, 1997).  

Social påverkan kan även yttra sig genom social persuasion, övertalning, (Bandura, 1997) 
varigenom ledare och kollegor kan medverka till självförhöjande, alternativt självförsvagande 
uppfattningar om den egna förmågan (Schyns, 2004). Genom konstruktiv feedback kan 
ledaren försöka uppmuntra de anställda att utveckla bättre strategier och anstränga sig i högre 
omfattning (Silver et al., 1995). Positiv feedback har visat sig medverka till att den anställde 
kan bli mer lojal och produktiv inom arbetet och att dennes upplevelse av self-efficacy höjs 
(Bandura, 1997). På liknande sätt kan upplevelsen av self-efficacy försvagas genom 
förmedling av negativ feedback, vilken således bör vara väl genomtänkt (Bandura, 1997; 
Silver et al., 1995). Upplevelsen av self-efficacy kan även reduceras genom physiological and 

affective states, fysiologiska och emotionella tillstånd, som stressfyllda situationer vilka 
individen upplever en oförmåga att hantera (Bandura, 1997). Denna effekt kan dock bearbetas 
genom övningar i effektivt kognitivt självreglerande genom vilket individer kan åstadkomma 
betydelsefulla förbättringar i sina kognitiva prestationer (Gist, 1989; Neck & Manz, 1996) och 
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kan således komma att utöva mer kontroll över faktorer i deras omgivning (Gist & Mitchell, 
1992). Utveckling eller förändring av negativa tankesätt kan medverka till att individen 
upplever mindre nervositet inom arbetet, mer entusiasm (Gist, 1989; Neck & Manz, 1996), 
bättre innovativa problemlösningsmetoder (Gist, 1989) och ökad upplevelse av self-efficacy 
(Gist, 1989; Neck & Manz, 1996). 

Self-efficacy utgör således en viktig determinant för individuella prestationer (Gist, 1989; 
Neck & Manz, 1996; Prussia, Anderson & Manz, 1998), för en önskan att fördjupa sig i 
arbetet (Salanova et al., 2006) och för upplevelsen av tillfredsställelse inom arbetet (Gist, 
1989; Neck & Manz, 1996; Salanova et al., 2006). Personlighetsvariabeln skapar hängivenhet 
till och engagemang inom organisationen (Schyns et al., 2005) och är av vikt vid formulering 
av personliga mål (Bandura, 2006; Gist & Mitchell, 1992) och för upplevelsen av intern 
motivation inom arbetet (Bandura, 1977; 2006; Gist & Mitchell, 1992; Salanova et al, 2006). 

Vid litteraturgenomgången inför denna studie återfanns tidigare genomförd forskning som 
vittnar om det faktum att betydelsen av ledningsstil, ledarens sociala inflytande, upplevelsen 
av motivation såväl som upplevelsen av self-efficacy och locus of control utgör flitigt 
utforskade aspekter inom arbetsdomänen. Dock har ingen forskning påträffats vad gäller 
studiet av hur self-efficacy och locus of control, i kombination med upplevelsen av ledarens 
förmåga att utöva ledarskap och socialt inflytande påverkar upplevelsen av motivation inom 
arbetet. 
 
 
Syfte, frågeställning och hypotes 
 
Syftet med studien utgjorde att studera samvariationen bland begrepp relaterade till 
arbetsmotivation. Medarbetarens upplevelse av chefens ledningsstil, ledarens sociala 
inflytande i organisationen i kombination med dennes individuella upplevelse av locus of 
control och self-efficacy studerades i syfte att undersöka hur dessa faktorer påverkar 
arbetsrelaterad motivation. Ledarens ledarstil och dennes sociala inflytande kan betraktas som 
avgörande faktorer för att stärka medarbetarens motivation inom arbetet. Upplevelsen av 
arbetsmotivation, studerat utifrån ovan nämnda faktorer, inkluderade även kontroll för 
bakgrundsvariablerna, kön, ålder, utbildning, antal år inom företaget, befattning, antal år inom 
nuvarande befattning och chefens kön, i syfte att upptäcka eventuell samvariation mellan de 
tidigare nämnda faktorerna och dessa bakgrundsvariabler.  

Frågeställningen lyder: Hur påverkas bedömningen av ledarens ledningsstil och sociala 
inflytande av medarbetarens locus of control och self-efficacy, så som de själva skattat dem? 
Följande hypoteser ingår i studien: a) Ju högre upplevelsen av intern locus of control och self-
efficacy är, desto mer arbetsmotivation har medarbetaren möjlighet att få förmedlat till sig via 
ledarens sätt att interagera vid dennes utövande av ledarskap och socialt inflytande. b) 
Upplevelsen av locus of control och self-efficacy kan även inverka bedömningen av ledarens 
förmåga att utöva ett positivt socialt inflytande såväl mot dennes underordnade medarbetare 
som mot överordnade ledare.  
 
 

Metod 
 
Deltagare 
 
Urvalet av deltagare är baserat på ett tillgänglighetsurval där medarbetarens upplevelse av 
chefens ledarstil, dennes sociala inflytande, individuell locus of control och self-efficacy 
studerades inom olika arbetsroller och inom arbetsplatser av varierande karaktär. 
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Respondenterna skulle arbeta inom arbetsplatser där de kontinuerligt interagerar med deras 
närmaste stående chef. Samtliga deltagare är anställda inom detaljhandeln, vårdsektorn och 
skolväsendet. Frågeformulären delades ut till medarbetare inom detaljhandeln, till 
sjuksköterskor och undersköterskor på ett sjukhus och till lärare på en grundskola. 
Sammanlagt delades totalt 292 enkäter ut till samtliga arbetsplatser där den slutliga 
svarsfrekvensen utgjorde 127 inkomna frågeformulär. Inom detaljhandelsföretag 1 och 
detaljhandelsföretag 3 utgjorde svarsfrekvensen 100%, vilket motsvarade 11 respektive 6 
inkomna enkäter. Vid detaljhandelsföretag 2 utgjorde bortfallet 27% och inom 
detaljhandelsföretag 4 utgjorde bortfallet 55%. Inom vården erhölls 65 frågeformulär av totalt 
180 utdelade, vilket motsvarar en svarsfrekvens på 36 %. Svarsfrekvensen från 
respondenterna på grundskolan utgjorde 43%. Könsfördelningen bland samtliga respondenter 
utgjordes av 22 män och 105 kvinnor, varav två kvinnor hade chefsbefattning. 
 
 
Material 
 
Frågeformuläret inleddes med bakgrundsfrågor om kön, ålder, utbildning, antal år inom 
företaget, befattning, antal år inom nuvarande befattning och en fråga om huruvida den 
närmaste chefen var man eller kvinna. Därefter följde påståenden tillhörande tre olika 
instrument för att mäta a) self-efficacy, b) locus of control och c) ledarskap karaktäriserat av 
empowerment. Vidare inkluderades egenformulerade påståenden om ledarens sociala 
inflytande i frågeformuläret. Totalt innefattade enkäten 75 påståenden, samtliga med en 
svarsskala från 1 (stämmer inte alls) till 5 (stämmer jättebra).  
Cronbachs alpha beräknades för samtliga instrument såväl som för de frågeområden som 
inkluderas inom respektive instrument för att kontrollera respektive mätinstruments 
reliabilitet.  
 

Self-efficacy. I syfte att undersöka upplevelsen av self-efficacy användes ett befintligt 
instrument som mäter upplevelsen av generell self-efficacy. Denna skala är utarbetat av 
Koskinen-Hagman, Schwarzer & Jerusalem (1999) och består av tio påståenden, översatta till 
svenska, som påvisade hög reliabilitet (se Tabell 1). Exempel på påståenden utgjordes av ”Jag 
har inga svårigheter att hålla fast vid mina målsättningar och förverkliga mina mål”, ”Vad 
som än händer klarar jag mig alltid” och ”När problem uppstår kan jag vanligtvis hantera dem 
av egen kraft”.  

 
Work locus of control. Upplevelsen av intern locus of control inom arbetet mättes med 

hjälp av the work locus of control scale (WLCS) som utformats av Spector (1988). Vid 
mätning av beteenden inom arbetet har instrumentet påvisat högre reliabilitet än 
mätinstrument avsedda för generell locus of control (Spector, 1988). Inom denna studie 
visade instrumentet ett godtagbart reliabilitetsvärde (se Tabell 1). Instrumentet består av 16 
påståenden, varav åtta skalvända. De skalvända påståendena mäter intern work locus of 
control och de resterande påståendena mäter extern work locus of control. Översättningen av 
samtliga påståenden utfördes av undersökningsledaren med efterföljande kontroll av 
handledaren. Låga värden påvisar högre grad av intern locus of control (Spector, 1988) och 
således indikerar höga värden att individens upplevelse av locus of control karaktäriseras av 
extern karaktär, och på upplevelsen av att i högre grad vara styrd utifrån faktorer i 
omgivningen (Kaufmann & Kaufmann, 2005; Rotter, 1966). Exempel på påståenden utgör ”I 
de flesta arbeten krävs det en hel del tur för att kunna vara framstående som anställd”, 
”Befordringar handlar oftast om att ha tur” och ”För att få ett riktigt bra jobb är de människor 
du känner viktigare än det du kan”. Exempel på skalvända påståenden utgör ”Jag anser att ett 
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arbete blir vad jag gör det till”, ”Generellt sett blir människor som gör ett bra arbete belönade 
för deras goda insatser” och ”De flesta anställda har mer inflytande och påverkan på sina 
arbetsledare än de tror att de har”.  
 

Ledarskap karaktäriserat av empowerment. För att mäta medarbetarens upplevelse 
angående huruvida chefens ledarbeteende karaktäriseras av att medarbetaren får möjligheter 
till empowerment inom arbetet användes instrumentet The empowering leadership 

questionnaire (ELQ) som utarbetats av Arnold, Arad, Rhoades och Drasgow (2000). 
Instrumentet har, vid den tidigare genomförda studien, påvisat god reliabilitet och består av 
totalt 38 påståenden. Översättningen av dessa genomfördes av undersökningsledaren varpå 
denna kontrollerades av handledaren. Dessa påståenden ingår i fem frågeområden bestående 
av ledningsstil, involvering av anställda i beslut, coachning, delgivning av information och 
interaktion med arbetsgruppen (Arnold et al., 2000). Ledningsstil karaktäriseras av att ledaren 
föregår med gott exempel och agerar förebild och inkluderar frågor av karaktären ”visar 
genom sitt eget beteende hur goda arbetsprestationer kan uppnås”, ”föregår med gott exempel 
genom hans/hennes beteende” och ”jobbar lika hårt som de andra i arbetsgruppen”. 
Ledningsstil resulterade i ett högt Cronbachs alpha värde (se Tabell 1). Inom involvering av 

anställda i beslut ingick påståenden som ”uppmuntrar medlemmarna i arbetsgruppen att 
komma med idéer och förslag”, "lyssnar på de anställdas idéer och förslag” och ”låter alla 
komma till tals och uttrycka sina åsikter”. Inom detta frågeområde skalvändes ett påstående, 
”genomför beslut som endast grundar sig i hans/hennes idéer”. Även ledningsstil påvisade ett 
högt alpha värde (se Tabell 1). Coachning bestod av påståenden som ”gör arbetsgruppen mer 
medveten om de områden där det krävs vidareutveckling”, ”medverkar till att de anställda får 
ökad insikt i hur de kan lösa problem som uppstår” och ”hjälper arbetsgruppen att fokusera på 
våra gemensamma mål”. Cronbachs alpha resulterade i ett högt reliabilitetsvärde (se Tabell 
1). Delgivning av information karaktäriserades av påståenden som ”förklarar företagets mål”, 
”förklarar arbetsgruppens betydelse i företaget” och ”medverkar till en ökad insikt om regler 
och förväntningar inom företaget”. Alpha värdet för detta frågeområde visade inte lika hög 
reliabilitet som föregående variabler. Dock var även detta värde reliabelt (se Tabell 1). Inom 
frågeområdet interaktion med arbetsgruppen ingick påståenden som ”visar omsorg om den 
anställdes välbefinnande”, ”behandlar personerna i arbetsgruppen jämlikt” och ”håller kontakt 
med arbetsgruppen”. Mätningen för interaktion med arbetsgruppen påvisade ett högt 
reliabilitetsvärde (se Tabell 1). Indexering genomfördes för samtliga frågeområden. 

Ledningsvariabeln interaktion med arbetsgruppen bör inte förväxlas med helhetsomdömet 
om ledarens förmåga att utöva ledarskap. Samtliga variabler i empowerment instrumentet 
betraktas inom studien som betydande vid helhetsbedömningen av chefens förmåga att 
interagera vid dennes ledarskap. Således utgör variabeln interaktion med arbetsgruppen 
endast en möjlig aspekt av denna interaktionsförmåga.  
  

Ledarens sociala inflytande. I syfte att erhålla insikt i det sociala inflytande ledaren medför 
formulerades 11 egenformulerade påståenden om hur respondenten tror att chefen uppfattas 
av övriga chefer och ledning. Dessa påståenden utformades som ”Jag tror att andra chefer 
lyssnar på min chef”, ”Jag tror att min chef hävdar våra och mina intressen mot ledningen” 
och ”Jag tror att min chef uppfattas som kompetent av ledningen”. Vid genomförd indexering 
uteslöts påståendena ”jag tror att min chef lyssnar mycket uppåt” och ”jag tror att min chef 
vill göra karriär” med motiveringen att dessa påvisade ett svagt samband med de övriga 
påståendena och på grund av att dessa inte medverkade till ett tillräckligt högt alpha värde. 
Efter denna uteslutning påvisades värdet för Cronbachs alpha hög reliabilitet (se Tabell 1). 
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Procedur 
 
Respektive chef/avdelningschef kontaktades endera genom telefonkontakt eller genom 
uppsökande av dessa på deras arbetsplatser. Vid denna inledande kontakt förmedlades 
information om studiens övergripande syfte, urval, beräknad tidsåtgång vid ifyllande av 
enkäter och information om frivillighet vid deltagande och materialets bearbetning. Vidare 
gavs garanti avseende konfidentialitetskravet och information om möjligheten att få ta del av 
resultatet efter genomförd undersökning. Efter att ett accepterande av medverkan erhållits 
sammanställdes ett sammanfattade informationsblad om ovan nämnda aspekter som 
medarbetarna fick möjlighet att läsa innan avtalad tidpunkt då enkäterna delades ut. Samtliga 
enkäter innehöll ett försättsblad med den information som förmedlades till 
chefen/avdelningschefen vid den första kontakten.   

Vid avtalad tidpunkt för utdelning av enkäter delades dessa ut personligen till de 
medarbetare vilka befann sig i arbete vid tidpunkten inom detaljhandelsföretagen. En muntlig 
kortfattad presentation av studien förmedlades där medarbetaren informerades om att 
deltagandet var frivilligt där denne försäkrades om att konfidentialitetskravet skulle komma 
att uppfyllas. Vidare betonades att det inte var av intresse att undersöka hur individer svarat 
enskilt, och att det var av vikt att respondenterna angav så ärliga svar som möjligt. Inom 
vården delades enkäter ut till en kontaktperson vilken därefter delade ut frågeformulären till 
respektive avdelning. Samtliga kontaktpersoner och avdelningschefer kontaktades efter en 
vecka där en avstämning gjordes angående antalet frågeformulär som kommit in i respektive 
”brevlåda”. Enkäterna samlades in omgående från samtliga detaljhandelsföretag. Till 
sjukhuset och grundskolan skickades påminnelser i syfte att förbättra svarsfrekvensen där 
samtliga frågeformulär samlades in en vecka efter det att påminnelsen lämnats. 
 
 

Resultat 
 
Sambanden har undersökts med hjälp av regressionsanalyser med socialt inflytande och 
interaktion som beroendevariabler. Inledningsvis redovisas dock bakgrundsdata följt av en 
deskriptiv analys av variablerna samt korrelationer mellan dem. 

En korstabulering genomfördes för att undersöka hur kön, ålder och utbildning fördelades 
sig bland respondenterna. Bland undersökningsdeltagarna hade 6% grundskoleutbildning, 
44% hade gymnasieutbildning och 50% hade utbildning motsvarande universitets/högskola. 
Bland de grundskoleutbildade utgjorde samtliga respondenter av kvinnor som befann sig i 
åldersgrupperna 40-49, 50-59 och 60- år. I åldersgrupperna 20-29 och 30-39 år fanns flest 
gymnasie- och universitets/högskoleutbildade. Antalet individer med gymnasieutbildning var 
högst i åldersgruppen 20-29 och antalet respondenter med universitets/högskoleutbildning var 
högst bland de i 30-39 års åldern. Antalet individer med denna utbildningsgrad var dock 
nästintill lika högt bland deltagarna i 20-29 års åldern. Individer med denna utbildningsnivå 
tenderade att minska ju mer åldern ökade. Generellt påvisade resultatet att män hade högre 
utbildning än kvinnor där 64% av männen hade universitets/högskoleutbildning, medan 
motsvarande siffra för kvinnor utgjordes av 47%. 
Medelvärden beräknades för samtliga variabler i syfte att utröna vilka faktorer som anses 
medverka till upplevelsen av arbetsmotivation (se Tabell 1). Resultatet påvisar att 
uppfattningen om cheferna ligger högre vad gäller empowerment variablerna, det vill säga 
delgivning av information, ledningsstil, coachning, interaktion med arbetsgruppen och 
involvering av de anställda i beslut, än beträffande uppfattningen om det sociala inflytandet. 
Värdena för delgivning av information och ledningsstil indikerar att dessa variabler utgjorde 
de som främst ansågs medverka till upplevelsen av motivation. Motivationsaspekten 
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förklarades vidare av upplevelsen att chefen anses besitta förmågan att leda de anställda i rätt 
riktning inom arbetet. En ledarstil karaktäriserad av personalorientering där chefen medverkar 
till att involvera medarbetarna inom arbetet visade sig även vara av betydelse vilket 
förtydligas av de relativt höga medelvärdena för interaktion med arbetsgruppen och 
involvering av de anställda i beslut. Ledarens sociala inflytande påvisade att medarbetarna 
upplevde att deras chef uppfattas som förmögen att utöva inflytande på dennes överordnade. 
Vidare indikerade medelvärdena en relativt hög upplevelse av self-efficacy och intern locus of 
control inom arbetet. 
 
Tabell 1 
Medelvärden, standardavvikelser och Cronbachs alpha 

 

Antal använda 

items n M¹ SD Cronbachs alpha 

Self-efficacy 10 127 3,89 .62 .93 
Locus of control 16 127 1,97 .51 .88 
Ledningsstil 5 127 4,08 .67 .94 
Involvering 6 127 3,68 .72 .92 
Coachning 11 127 4,04 .59 .94 
Delgivning 6 127 4,16 .52 .83 
Interaktion 10 127 3,93 .68 .95 
Socialt inflytande 9 127 3,65 .62 .93 

¹Skala 1-5 där 1=Stämmer inte alls och 5=Stämmer jättebra. 
 

Pearsons korrelationskoefficient tillämpades för att undersöka vilket förhållande som råder 
mellan samtliga variabler (se Tabell 2). Resultatet påvisade en starkt positiv samvariation 
mellan interaktion och socialt inflytande vilket tyder på att dessa påståenden mätte liknande 
begrepp. Vidare påvisade dessa variabler relativt starka samvariation med variablerna 
involvering av de anställda i beslut, coachning och delgivning av information. Samtliga 
korrelationer föreligger inom intervallet 0.6 och 0.8 (McBurney & White, 2004). Resultatet 
från den bivariata analysen påvisar även att det existerar en relativt stark samvariation, av 
negativ karaktär, mellan self-efficacy och intern locus of control.  

Bakgrundsvariabeln ålder visade sig resultera i ett relativt svagt positivt samband med self-
efficacy och ett lika svagt negativt signifikant samband med locus of control. Inte heller kön, 
antal år inom företaget eller inom rådande befattning påvisade märkbart högre samvariation 
tillsammans med variablerna. Däremot var bakgrundsvariabeln utbildning relevant för 
upplevelsen av locus of control såväl som för upplevelsen av self-efficacy, där det 
framkommer att individer med högre utbildning upplever högre grad av intern locus of 
control och högre grad av self-efficacy. Utbildning, såväl som personlighetsvariablerna, 
påvisar även positiva  signifikanta samband med involvering av de anställda i beslut och 
interaktion med arbetsgruppen. Locus of control visade även medelstarka negativa samband 
med coachning och delgivning medan samvariationen mellan dessa empowerment variabler 
och self-efficacy karaktäriserades av något lägre nivå och av positiv karaktär.  

Chefens ledningsstil och upplevelsen av self-efficacy hos medarbetarna visade sig medföra 
ett relativt svagt positivt signifikant samband då värdet inte översteg 0.4 (McBurney & White, 
2004). Locus of control påvisade ett medelstarkt negativt samband med ledningsvariabeln, där 
resultatet även indikerar att cheferna tycks uppleva högre grad av intern locus of control än 
sina medarbetare. Det sociala inflytandet, interaktionen med arbetsgruppen och involvering 
inom arbetet visade sig korrelera starkt med ledningsstil vilket i sin tur även påvisade 
samvariation av medelstark karaktär tillsammans med coachning och delgivning av 
information.



Tabell 2 
Pearsonkorrelationer mellan oberoende och beroende variabler 

  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 
1. Kön -                
2. Ålder .13 -               
3. Utbildning -.15 -.15 -              
4. Ant år företag .12 .90** -.05 -             
5. Befattning -.02 .10 .45** .19* -            
6. Ant år befattning .09 .87** -.08 .96** .24** -           
7. Närm chef .10 .03 .55** .15 .60** .11 -          
8. Företag -.08 .13 .60** .24** .74** .22* .59** -         
9. Self-efficacy -.33** .25** .37** .25** .03 .20* .09 .19* -        
10.  Locus of control  .18* -.23** -.49** -.27** -.15 -.23* -.18* -.33** -.68** -       
11. Ledningsstil  -.00 .13 .44** .12 .18* .09 .36** .26** .39** -.56** -      
12. Involvering  -.15 .11 .46** .12 .22* .09 .30** 35** .62** -.72** .61** -     
13. Coachning  -.17 -.04 .30** -.08 .06 -.09 .14 .04 .47** -.54** .59** .73** -    
14. Delgivning  -.15 .01 .24** -.02 -.12 -.02 -.03 -.10 .35** -.47** .57** .61** .73** -   
15. Interaktion  -.06 .06 .40** .06 .24** .04 .45** .22* .46** -.56** .67** .75** .76** .66** -  
16. Socialt inflytande  -.05 .12 .39** .14 .23* .12 .32** .29** .41** -.60** .66** .79** .71** .68** .86** - 

*  p<.05, **p<.01. 

 



 15 

Trots att socialt inflytande och interaktion är högt korrelerade utgör de två separata faktorer 
och således genomfördes två multipla regressionsanalyser med metod ”Enter”. Detta gjordes i 
syfte att undersöka hur samvariationen bland de olika variablerna ser ut och hur mycket av 
variansen i de beroende variablerna, socialt inflytande och interaktion, som förklarades av de 
oberoende variablerna. Cheferna uteslöts vid denna analys då dessa utgjorde en minoritet och 
då det var av intresse att undersöka vilken betydelse bakgrundsvariabeln utbildning medförde 
bland medarbetare som inte hade chefsbefattning. 

Resultatet av en linjär regressionsanalys med socialt inflytande som oberoende variabel 
redovisas i tabell 3. Vid modell 1 förklarade bakgrundsfaktorn utbildning 14 % av variansen i 
socialt inflytande. Modellen var signifikant, F(1, 125) = 22,078, p<.001.  Modell 2 
inkluderade även personlighetsvariablerna self-efficacy och locus of control vilka medverkade 
till en signifikant förbättring då de förklarade ytterligare 21 % av variansen, F(3, 123) = 
23,925, p<0001. Dock visade sig endast locus of control medföra ett signifikant bidrag. 
Utbildningsvariabeln, som korrelerade med self-efficacy och locus of control, förlorade sin 
signifikans i modell 2. Vid modell 3 inkluderades även ledningsstil, involvering, coachning 
och delgivning av information, F(7,119) = 44,450, p<.001, vilket bidrog till att förklara 
ytterligare 35,4 % av variansen i den beroende variabeln. Den variabel som till största delen 
bidrog till variansen i socialt inflytande utgjordes av involvering. Även delgivning av 
information, ledningsstil och self-efficacy ger signifikanta bidrag inom denna modell. Self-
efficacy visade sig bidra negativt till socialt inflytande trots att det i korrelationsresultatet 
bidrog positivt (se Tabell 2). Skälet till detta negativa bidrag utgör att de oberoende 
variablerna involvering, ledningsstil och delgivning av information samvarierar högt med 
varandra och upptar så mycket av variansen att self-efficacy får släppa till varians. Detta 
kallas även multikollinearitet mellan variablerna (Djurfeldt, Larsson & Stjärnhagen, 2003). 
Samtliga variabler förklarade totalt 71 % av variansen i socialt inflytande. Locus of control 
gav inte något signifikant samband i denna modell. 

 
Tabell 3 
Linjär regressionsanalys med socialt inflytande som beroendevariabel. 

*  p<.05, **p<.01. 

 

 

Adjusted R 

Square Beta t p 

Modell 1 .14    
Utbildning  .39 4.70 .000 
Modell 2 .35    
Utbildning  .13 1.56 .12 
Self-efficacy  -.01 -.12 .90 
Locus of control  -.54 -5.19 .00 
Modell 3 .71    
Utbildning  .01 .22 .83 
Self-efficacy  -.16 -2.37 .02 
Locus of control  -.08 -1.10 .32 
Ledningsstil  .18 2.64 .01 
Involvering  .50 5.57 .00 
Coachning  .12 1.41 .16 
Delgivning  .21 2.81 .01 



 16 

Därefter genomfördes ytterligare en regressionsanalys med interaktion som 
beroendevariabel (tabell 4). Även vi denna analys uteslöts cheferna. Resultatet påvisar att 
inom modell 1, F(1, 125) = 24,244, p<.001, förklarade variabeln utbildning 16% av variansen 
i interaktion. I modell 2 tillkom variablerna self-efficacy och locus of control vilket även 
medverkade till ett signifikant resultat, F(3, 123) = 21,616, p<0001. Variansen i 
beroendevariabeln förklarades av ytterligare 17% och det visade sig att utbildning tappade 
betydelse och låg på gränsen till signifikans. Locus of control visade sig förklara största delen 
av variansen i interaktion. Vid modell 3 inkluderades även ledningsstil, involvering, 
coachning och delgivning av information, F(7,119) = 40,898, p<.001, vilket bidrog till att 
förklara ytterligare 36 % av variansen i den interaktionsvariabeln. Tillsammans förklarade 
variablerna totalt 69 % av variansen i interaktion.  

 
Tabell 4 
Linjär regressionsanalys med interaktion som beroendevariabel. 

*  p<.05, **p<.01. 

 
Det starka positiva samband som föreligger mellan socialt inflytande och interaktion med 
arbetsgruppen, r(N = 125) = .86, p<01 (se Tabell 2), inkluderade inte påståendena ”jag tror att 
min chef lyssnar mycket uppåt” och ”jag tror att min chef vill göra karriär”, vilka initialt 
ingick i det egen formulerade instrumentet för socialt inflytande. Dock var det av intresse att 
även undersöka förhållandet mellan dessa påståenden i syfte att utröna medarbetarens 
bedömning av hur mottaglig chefen var inför socialt inflytande från dennes överordnade. 
Detta ansågs därmed kunna påverka upplevelsen av ledarens förmåga att utöva socialt 
inflytande mot dennes underordnade vilket således ansågs kunna påverka medarbetarens 
upplevelse av motivation inom arbetet. Resultatet påvisade ett relativt svagt signifikant 
samband, r(N = 125) = .23, p<01, då korrelationen med liten marginal passerat 0.2 gränsen 
(McBurney & White, 2004). Detta resultat visade även att karriärpåståendet korrelerar positivt 
med upplevelsen av extern locus of control och att coachning samvarierar med påståendet om 
att chefen lyssnar på dennes överordnade chefer. 
 

 

Adjusted R 

Square Beta t p 

Modell 1 .16    
Utbildning  .40 4.92 .000 
Modell 2 .33    
Utbildning  .17 1.97 .05 
Self-efficacy  .13 1.27 .21 
Locus of control  -.39 -3.69 .00 
Modell 3 .69    
Utbildning  .06 .94 .35 
Self-efficacy  -.02 -.25 .80 
Locus of control  -.04 .50 .62 
Ledningsstil  .22 3.16 .00 
Involvering  .33 3.84 .00 
Coachning  .33 3.84 .00 
Delgivning  .10 1.29 .20 
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Diskussion 
 
Syftet med studien utgjorde att undersöka samvariationen bland begrepp relaterade till 
arbetsmotivation. Fokus lades på medarbetarens skattning av individuell self-efficacy och 
locus of control samt dennes uppfattning om chefens förmåga att interagera vid utövande av 
ledarskap och socialt inflytande.  Inom föreliggande studie betraktas ledarskap och socialt 
inflytande som förutsättningar för att gynna arbetsmotivation, vilket i sin tur anses medföra ett 
positivt inflytande inom organisationen. Vidare utgjorde avsikten även att utröna vilken 
samvariation som råder mellan bakgrundsvariablerna, kön, ålder, utbildning, antal år inom 
företaget, befattning, antal år inom nuvarande befattning, och ovan nämnda variabler för att 
undersöka hur dessa påverkar upplevelsen av arbetet. 

Genomförd analys från de bivariata korrelationerna påvisade en relativt hög negativ 
samvariation mellan locus of control och self-efficacy vilket indikerar att individer högre grad 
av intern locus of control, möjligen även upplevde högre grad av self-efficacy. Dessa 
variabler tenderar att påverkas av varandra då det visat sig att individer med intern locus of 
control anser sig kapabla att kontrollera händelser och styra över sitt liv då de förlitar sig till 
sina inre egenskaper och förmågor (Rotter, 1966). På liknande sätt har Bandura (1997) 
poängterat det faktum att individer med högre grad av self-efficacy, ett självförhöjande 
tankesätt besitter större möjligheter att kontrollera och hantera omgivningen (Bandura, 1997). 

Inom framförvarande studie tyder de relativt höga medelvärdena för 
personlighetsvariablerna, self-efficacy och locus of control, på att dessa individers upplevelse 
av att hantera och kontrollera omgivningen även kan ha medverkat till högre grad av 
tillfredsställelse och motivation inom arbetet. Vid tidigare genomförd forskning har det 
förtydligats att upplevelse av kontroll inom arbetet är viktigt för upplevelsen av 
tillfredsställelse (Kaufmann & Kaufmann, 2005; Lam & Schaubroeck, 2000; Spector, 1982) 
och arbetsrelaterad motivation (Spector, 1982). Det signifikanta samband som 
personlighetsvariablerna visade med bakgrundsvariabeln utbildning kan utgöra en förklaring 
till detta. Såväl self-efficacy som locus of control har visat sig påverkas positivt genom 
erfarenheter av lyckade prestationer (Bandura, 1997) som av möjligheter till personlig 
utveckling (Blau, 1993; Spector, 1988). Således kan individer med högre utbildning uppleva 
högre grad av såväl locus of control som self-efficacy. 

Medarbetarnas uppfattning om chefens förmåga att interagera vid dennes utövande av 
ledarskap förtydligades även inom studien. Personlighetsvariablerna visade sig även resultera 
i signifikanta samvariationer med ledningsvariablerna, eller empowermentvariablerna, 
ledningsstil, coachning och delgivning av information, såväl som med interaktion med 
arbetsgruppen och involvering av de anställda i beslut. Detta påvisar att cheferna betraktades 
som förmögna att inta en uppgiftsorienterad ledarstil där de uppfattades agera förebild för 
arbetets genomförande och upplevdes arbeta lika hårt som de andra i arbetsgruppen. Cheferna 
ansågs hjälpa de anställda att fokusera på gemensamma mål, öka medveten om de områden 
där det krävdes vidareutveckling, de informerade om och ökade insikten om hur problem 
kunde lösas där de ledde arbetsgruppen i syfte att uppnå målen för verksamheten. Utöver 
förmåga att utöva en uppgiftsorienterad ledarstil visade sig ledarna även kunna inta ett 
personalinriktat ledarskap där de uppfattades involvera de anställda i arbetet, de uppmuntrade 
medlemmarna i arbetsgruppen att komma med idéer och förslag och de ansågs lyssna på de 
anställdas idéer och förslag. De ansågs även kunna interagera med arbetsgruppen där de 
behandlade personerna i arbetsgruppen jämlikt och att visade omsorg om den anställdes 
välbefinnande. I förtydligande syfte bör, återigen, nämnas att empowermentvariabeln 
interaktion med arbetsgruppen inte bör förväxlas med det helhetsomdömet om ledarens 
förmåga att interagera vi dennes utövande av ledarskap. Dock visade sig denna 
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ledningsvariabel utgöra en betydande aspekt vid bedömningen av chefens 
interaktionsförmåga inom ledarskapet. 

Förmågan att tillämpa ett ledarskap kombinerat av uppgifts- och personalorientering har 
vid tidigare forskning visat sig påverka såväl tillfredsställelse som den arbetsrelaterade 
motivationen inom arbetet i positiv bemärkelse (Pool, 1997) vilket tyder på att deltagarna 
inom föreliggande studie kan ha påverkats positivt vad gäller dessa aspekter då deras ledare 
visat sig kunna tillämpa båda dessa slag av ledarskap inom arbetet. 

Även socialt inflytande visade sig samvariera med såväl self-efficacy och locus of control. 
Detta ter sig möjligen inte så konstigt då personlighetsvariablerna visade sig samvariera med 
empowermentvariablerna vilka i sig innebär att socialt inflytande utövas gentemot 
medarbetaren. Dock påvisar detta att det sociala inflytande som utövades på den anställde 
även tenderade att påverka medarbetarnas tilltro till ledarens förmåga att utöva samma slags 
inflytande på dennes överordnade chefer, något som Ringer & Boss (2000) uppmärksammat. 
Det går dock inte att dra några slutsatser beträffande huruvida dessa chefer i själva verket har 
förmågan att utöva socialt inflytande på dennes överordnade chefer då de överordnade 
chefernas uppfattning inte undersöks.  

Vad gäller chefens förmåga att utöva socialt inflytande på dennes underordnade 
medarbetare går det dock att spekulera i det faktum att cheferna tenderade att uppvisa högre 
locus of control än medarbetarna, vars medelvärden för locus of control såväl som self-
efficacy även visade sig karaktäriseras av relativt hög nivå. Detta kan ha medverkat till att den 
anställde, genom att iaktta ledaren vilken uppfattats som lik denne själv, stärkts i tilltron till 
den egna förmågan att genomföra samma slags prestationer, ett faktum som uppmärksammats 
av Bandura (1997). På liknande sätt skulle således även locus of control kunna stärkas hos 
medarbetaren då denna personlighetsvariabel tenderar att påverkas av self-efficacy och vice 
versa. Även locus of control har visat sig modifieras av ökad insikt och förvärvande av nya 
erfarenheter (Rotter, 1966). Således skulle möjligen upplevelsen av locus of control även 
kunna öka då individen får möjlighet att inspireras av individer i dennes omgivning. 

 Sammantaget tyder dessa resultat på att ju högre upplevelsen av locus of control och self-
efficacy är hos personen, desto högre är även medarbetarens möjligheter att inspireras och 
tillgodogöra sig mer engagemang och arbetsmotivation via ledarens interaktion vid dennes 
utövande av ledarskap och sociala inflytande. Vidare tyder detta på att tilltron till ledarens 
förmåga att utöva socialt inflytande över dennes överordnade är högre ju högre upplevelsen 
av personlighetsvariablerna är. Om medarbetaren upplever sig bli inspirerad av chefens 
inflytande, möjligen till följd av att denne upplever sig vara lik chefen, torde denne således 
skatta ledarens förmåga att utöva samma slags inflytande över dennes överordnade chefer 
som tämligen god. Detta faktum har påvisats vid en tidigare studie av Spreitzer et al., 1999. 

Inom framförvarande studie visade sig således personlighetsvariablerna vara av vikt vid 
förklaring av motivation inom arbetet. Dock visade sig sambandet mellan ledningsvariabeln 
interaktion med arbetsgruppen och socialt inflytande vara av starkare signifikant karaktär. Det 
starka sambandet mellan interaktion med arbetsgruppen och socialt inflytande indikerar att 
respondenterna uppfattade dessa begrepp som sammanhörande. Detta påvisar att chefens 
förmåga att visa omsorg om de anställdas välbefinnande och förmåga att behandla individerna 
inom arbetsgruppen jämlikt, det vill säga dennes förmåga till interaktion med arbetsgruppen, 
tenderade att påverka uppfattningen om chefens förmåga att utöva socialt inflytande gentemot 
dennes överordnade. Detta medverkade till att ledaren ansågs kapabel att hävda 
arbetsgruppens intressen mot ledningen, att få överordnade chefer att lyssna till denne samt 
till att denne uppfattades ha möjligheter att betraktas som kompetent av ledningen. 

De sociala relationerna inom arbetsplatsen visade sig således att, i högre grad än self-
efficacy och locus of control, förklara arbetsrelaterad motivation där den interpersonella 
relationen visade sig vara av betydelse för att stärka medarbetarens motivation. Chefens sätt 
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att interagera med arbetsgruppen visade sig medverka till att färga medarbetarens uppfattning 
om dennes förmåga att utöva ledarskap och socialt inflytande, såväl mot underordnade som 
mot överordnade medarbetare inom organisationen. Ledarens ledningsstil och dennes förmåga 
till att utöva ett positivt socialt inflytande kan betraktas som avgörande faktorer i syfte att 
stärka medarbetarens arbetsmotivation. 

Således hävdas vikten inom föreliggande studie att ledaren tillämpar såväl ett 
uppgiftsorienterat ledarskap men framförallt ett personalorienterat ledarskap där denne visar 
hänsyn gentemot medarbetaren och söker motivera individer till handling. Genom att skapa 
förutsättningar för empowerment och således möjliggöra det för medarbetaren att engagera 
sig inom arbetet där denne får möjligheter till ökad delaktighet och mer ansvar kan 
medarbetaren uppleva att den individuella kompetensen och kontrollen inom arbetet ökar. 
Detta torde i sin tur medverka till att intern motivation, alternativt internalisering av extern 
motivation kan bli följden.  

 
 

Kritisk granskning 
 
Studien visade sig medföra hög reliabilitet där samtliga index för Cronbachs alpha låg mellan 
.88 och .95. Undersökningen medförde även begränsningar då svarsfrekvensen motsvarade 
43% och då könsfördelningen bland respondenterna utgjordes av 22 män och 105 kvinnor. 
Denna snedfördelning i kön medverkar således till att möjligheten att generalisera resultatet 
till andra grupper försvåras. Detta hade möjligen kunnat undvikas i förväg genom valet av 
andra företag eller yrkesgrupper men med tanke på tidsmässiga aspekter för studiens 
genomförande baserades urvalet på de respondenter som för tillfället fanns tillgängliga. 

Möjliga hot mot validiteten kan vidare utgöras av att frågeformulären inte delades ut 
personligen till samtliga respondenter. Detta kan ha medverkat till en mindre benägenhet att 
delta. Vidare kan uppfattningen om att frågeantalet uppfattades som relativt omfattande ha 
medverkat till en avskräckande effekt och kan således ha medverkat till färre valde att delta. 
Ett ytterligare hot mot validiteten utgörs av det faktum att de fenomen som mäts i studien kan 
upplevas vara av känslig karaktär då dessa mäter upplevelser baserade på den egna 
personligheten och då den inkluderar bedömningar av den närmaste chefen. Detta i 
kombination med eventuell frånvaro av möjligheten att kunna fylla i enkäten i avskildhet kan 
således ha bidragit till att respondenterna upplevde sig stressade över att medarbetare kunde ta 
del av hur de svarat. Vidare betraktas insamlingen och tolkningen av resultatet som en 
begränsning inom studien. Det är svårt att veta vilka variabler som påverkat varandra vilket 
talar för att använda olika slags insamlingsmetoder. Exempelvis skulle även intervjuer kunna 
tillämpas i syfte att erhålla ett mer nyanserat resultat. Detta var dock inte möjligt inom denna 
studie med tanke på tidsmässiga aspekter.  
Trots att ledningsstil, ledarens sociala inflytande, upplevelsen av locus of control och self-
efficacy visat sig vara flitigt utforskade inom arbetsdomänen har inte någon tidigare studie 
påträffats med samma infallsvinkel. Då föreliggande studie även inkluderade ett 
egenkonstruerat instrument för mätning av socialt inflytande kan denna studie även vara 
svårjämförlig med tidigare undersökningar. Dock utgör arbetsmotivation ett komplext 
fenomen vilket fordrar vidare forskning i syfte att utröna hur samvariationen ser ut bland 
dessa faktorer.  
 
Framtida forskning 
 
Framförvarande studie påvisade att det existerade samvariation bland self-efficacy, locus of 
control, ledningsstil och socialt inflytande. Dock skulle det vara av intresse att få en mer 
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nyanserad bild av hur sambandet mellan dessa variabler ser ut. Därmed skulle framtida 
undersökningar kunna inkludera djupgående intervjuer vilket kan medverka till ökad 
nyansering om medarbetarnas uppfattningar. 

Då det i den befintliga studien framkommer att medarbetarna upplever att deras chefer har 
förmåga att utöva socialt inflytande över såväl dennes underordnade som överordnade 
medarbetare vid interaktionen, kan det även vara av intresse att inom framtida studier 
undersöka huruvida överordnade ledare anser att deras underordnade medarbetare, i 
chefsposition, är förmögna att utöva socialt inflytande på dessa samt hur detta sociala 
inflytande ter sig. 
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