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SAMMANFATTNING 
 
Det är av största vikt för företag att ha en väl fungerande styrning av personalen. Denna 
uppsats handlar om hur företag inom en bransch med hög personalomsättning lämpligast 
utformar sin personalstyrning så att resultatet blir att effektiv styrning uppnås. Den effektiva 
styrningen har definitionen att den anställda är mera engagerad och mindre cynisk gentemot 
företaget. Utifrån tre teorier formades hypoteser som ligger till grund för den enkät-
undersökning som användes vid insamlingen av empirin. För att få ett företag med relativt 
hög personalomsättning valdes ett företag inom livsmedelsbranschen med placering inom 
Norrbottens län. Vad som framkom av enkätundersökningen är att engagemang nås först vid 
behov av självförverkligande. Detta kom att visa sig ännu tydligare i Hertzbergs 
tvåfaktorsteori där motivationsfaktorerna är det som leder till engagemang i företaget. Det 
framkom även att de anställda bidrar med engagemang till företaget ifall de uppfattar att 
rättvisa råder.  
 
 
 



  
 
 
ABSTRACT 
 
It is necessary for companies to have well functioning personnel government and the subject 
of this thesis is therefore regarding effective personnel government by companies in a 
business with a high personnel turnover since the employee will be committed and less 
cynical against the company if the government is effectively implemented. Hypotheses were 
formulated from three theories and are the foundation for the survey made in the data 
collection. Grocery stores in Norrbotten were investigated since the personnel turnover 
within these companies was relatively high. The results showed that self-fulfilment will result 
in commitment and was supported by Hertzbergs two-factor stating that the company 
motivators will lead to commitment for the company. The survey further showed that justice 
in the company will contribute to commitment. 
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1. INLEDNING 
 

detta kapitel kommer det specifika faktum vi valt att belysa diskuteras för att slutligen nå 
det preciserade syftet med vår uppsats.  

 
 I

1.1 Problemdiskussion  
 
Grunden till en effektiv personalstyrning menar Cook (2004) är att personalen inom ett 
företag vet vad som gäller. Att personalen vet vad de får/inte får göra samt hur ledningen vill 
att personalen skall utföra arbetsuppgifterna. Det är upp till företagsledningen att sprida ut 
den information som gör att personalen kan utföra arbetet på det planerade sättet och bör 
därför även utforma styrningen på ett sätt att den fungerar för samtliga anställda. Det är av 
yttersta vikt att personalen känner sig positiv till arbetet. Uppnås detta kan personalen få en 
ökad motivation och börja arbeta för företagets bästa. Cook menar att det är viktigt att 
personalen känner att det arbete som läggs ner ger något och inte bara glöms bort. Dessutom 
måste personalen ha klara mål att arbeta mot och klara riktlinjer för hur företaget vill nå fram 
till dessa mål. Känner personalen att de utvecklas inom arbetet och att de kanske har en 
framtid i företaget har företaget en chans att bygga upp en stark personalstomme. Det är även 
av vikt att personalen inom företaget inte känner att de blir låsta vid styrningen utan istället 
känner att de kan fatta egna beslut och få en bättre arbetsgång, detta så länge det inte drabbar 
företaget negativt. (ibid)  
 
Vikten av att ha en väl fungerande styrning av personalen framkommer bland annat i Klein 
och Weavers (2000) artikel där de visar betydelsen av att anställda får medverka i en 
introduktionsfas till det nya arbetet, att personal via en utbildning blir inskolad till företaget. 
De följder som Klein och Weaver klarlägger då personal haft chans att medverka vid en 
introduktionsfas var att dessa människor kände en större tillhörighet till organisationen, vilket 
medförde att de arbetade mot företagets mål, att de förstod företagets kultur och att de tog till 
sig av företagets värderingar och övertygelser samt uppvisade en vilja att anpassa sig till 
andra människor i företaget. Personalen som deltog i introduktionsfasen kände att de kunde 
identifiera sig med företaget vilket ledde till att dessa fick en högre lojalitet samt en positiv 
attityd till och inom företaget, detta gjorde att de stannade längre i organisationen eller aldrig 
sökte sig vidare från organisationen (Brown & Peterson, 1994). Vidare anser Arnett et al 
(2002) att när ett företag genom effektiv styrning skapar arbetstillfredsställelse bidrar detta 
till att de anställda behandlar kunderna med den respekt som de räknar med att få. De menar 
även att en hög arbetstillfredsställelse i allmänhet bidrar till en hög arbetsprestation, som i sin 
tur leder till att det är mindre troligt att de anställda säger upp sig. Jerome och Kleiner (1995) 
menar att företaget kan erhålla långsiktiga fördelar när det kommer till företagets framgång, 
produktivitet, personalens lojalitet och minskad andel personal som slutar ifall företaget visar 
på en vilja att förbättra arbetstillfredsställelsen, motivationen samt moralen inom företaget.  
 
Antaganden vi kan dra utifrån diskussioner med högt uppsatta personer inom berörda företag 
är att ett företag som har hög personalomsättning kan ha olika anledningar till detta. Företaget 
kan vara beläget på en studentort och då ha extra anställda som gör att företaget får en ökad 
personalomsättning. En annan orsak till att företag kan ha hög personalomsättning anser vi 
kan vara att det är förhållandevis yngre människor som är anställda. I avvaktan på ett 
ställningstagande till fortsatta studier väljer därför många att gå ut i arbetslivet, för en korta 

  
 1 



 INLEDNING 
                                                                                                

                             
eller längre period. Blir beslutet att åter börja studera innebär det ofta en flyttning till annan 
ort. Om personalen på ett företag inte trivs tror vi att detta kan leda till att de väljer att sluta, 
personalomsättningen ökar. Vi tror att det i ett stort företag är lättare att acceptera en hög 
personalomsättning medan det mindre företaget kan vara i behov av att veta bakomliggande 
faktorer till varför personalomsättningen är hög. I det mindre företaget kan den totala 
ekonomin vara för svag för att klara en hög personalomsättning 
 
Har ett företag mycket personal som självmant säger upp sig från arbetet kan detta vara både 
kostsamt och tidskrävande, detta gäller främst mindre företag (Brown & Peterson, 1994). 
Problem med en hög personalomsättning anser vi berör mer eller mindre alla företag och 
organisationer oavsett vilken bransch de befinner sig i, dock inte alltid i lika stor 
utsträckning. Branscher där det är relativt hög personalomsättning är livsmedels- och 
restaurangbranschen, detta då dessa är en typ av ”genomströmningsbransch” där många 
människor väljer att arbeta tillfälligt under sin studietid eller i en period av arbetssökande 
(kanske är färdigutbildad och letar arbete inom den arbetskategorin). Då dessa branscher har 
en hög personalomsättning är de väl förberedda på detta faktum. Low et al (2001) skriver att 
avsikten hos personalen att lämna företaget är en oönskad effekt i vissa organisationer. I 
dessa organisationer är det av värde att förstå varför hög personalomsättning uppstått för att i 
förväg kunna minimera den negativa effekten på organisationens effektivitet. Det gäller för 
företag som har personal som slutar av en eller annan orsak att ha beredskap för detta för att 
inte organisationen eller företaget ska tappa försäljning och minska företagets vinst. Då vissa 
branscher redan är förberedda på att de ses som en genomströmningspassage skadas oftast 
inte företag inom dessa branscher när personal lämnar sin anställning. Undersökningar har 
visat att en låg nivå av organisationsengagemang hos personalen leder till en ökad vilja att 
söka efter nytt arbete, och därmed en ökad avsikt att lämna organisationen (Brown & 
Peterson, 1994). 
  
Har en organisation en hög personalomsättning anser vi att det inte alltid är negativt, detta 
beroende på hur organisationen har valt att bemöta situationen. Skulle det dock vara att 
organisationen vill ha en låg personalomsättning men ändå har en hög sådan finns 
möjligheten att ledningen ser sitt arbete som misslyckat, ledningen kanske till slut anser att 
”personalen slutar oavsett vilka förändringar som sker” och väljer med detta i baktanke att 
styrningen inte har någon effekt. Har företaget däremot accepterat en hög personalomsättning 
då de verkar inom en sådan bransch tror vi att styrningen förmodligen är utformad med detta 
i åtanke. 
 
De studier som tidigare är utförda inom områdena ”effektiv styrning” och ”hög personal-
omsättning” är bland annat Klein och Weaver (2000) studie om vikten av att ha 
orienteringsprogram för de anställda inom restaurangbranschen. Även sambandet mellan 
arbetstillfredsställelse och motivation hos personalen har studerats. Relationen mellan service 
orientering (kundfokus, organisationssupport och service under press) och arbets-
tillfredsställelse, organisationsengagemang och personalens vilja att sluta är också ett område 
som Kim et al (2005) har studerat. Vilka olika möjligheter det finns att motivera sin personal 
på är också ett område som tidigare studerats. Däremot är ingen studie utförd med inriktning 
mot branscher med hög personalomsättning eller hur effektiv personalstyrning fungerar i 
dessa branscher.  
 
Några slutsatser utifrån dessa studier i problemdiskussionen är att själva grunden till att ha en 
effektiv personalstyrning är att personalen vet klart vad som gäller. Vidare vad ledningen 
anser att de får/inte får göra. Samt hur ledningen vill att arbetsuppgifterna skall utföras. Klein 
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och Weaver (2000) belyser vikten av att låta nyrekryterad personal få en introduktions-
utbildning vid anställningen. Uppfattningen är den att personalen på så sätt skall känna sig 
som en del av företaget.  Känner personalen på det sättet leder det ofta till att personalen 
stannar kvar i företaget. Företag berörs på olika sätt av personer som slutar självmant. De 
företag som verkar inom branscher med hög personalomsättning har förhoppningsvis planerat 
sin strategi utifrån detta. Ett företag med hög personalomsättning, dock utan att detta är 
planerat, måste ställa sig frågan: ”kan det vara något fel på vårt sätt att styra?”. Ett av skälen 
kan vara att en stor del av personalen arbetar extra. Ett annat skäl kan vara att personalen 
flyttar på grund av avslutade studier och permanent inträde på arbetsmarknaden. Personalen 
söker ett yrke inom den utbildning de just gått. För företag kan hög personalomsättning både 
vara kostsamt och tidskrävande vilket gör att det kan vara viktigt för företaget att ta reda på 
hur den höga personalomsättningen uppkommit. Vår undersökningsfråga i denna uppsats blir 
då; hur styra ett företag effektivt vid hög personalomsättning?  

1.2 Syfte 
 
Syftet med denna uppsats är att utveckla och testa hypoteser för hur ett företag kan styra 
effektivt vid hög personalomsättning. 

1.3 Studiens bidrag 
 
Det bidrag vi förväntar oss lämna till teorier om effektiv styrning, för företag som är beläget i 
en bransch med relativt hög personalomsättning, är dels hur de valda teoriernas påverkan på 
den effektiva styrningen ser ut, samt även hur eller om personligheten spelar in på dessa 
resultat. 
 
Vi undersöker var och en av de aktuella teorierna enskilt och dess möjliga påverkan på den 
effektiva styrningen som går att finna i företag inom livsmedelsbranschen. Vi önskar göra ett 
bidrag till hur företag skall handskas med materialet i dessa olika teorier för att få ut så 
mycket som möjligt med deras styrning av personalen. 
 
Med denna studie är vår förhoppning att visa vad olika personligheter kan ha för effekt på 
den effektiva styrningen för ett företag inom denna bransch. Detta genom att studera om 
resultatet för olika grupper anställda med olika personligheter skiljer sig på något sätt, detta 
utifrån de hypoteser som kommer att ställas upp. 
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2. TEORI 
 

etta kapitel presenterar de teorier som ligger till grund för uppsatsen. Kapitlet kommer 
först att presentera den bild som skall förenkla förståelsen för kapitlet. Kapitlet 

behandlar själva begreppet effektiv styrning och presenterar sedan de teorier som ligger till 
grund för de hypoteser som skall undersökas. 

 D
 
 
Denna teoridel grundar sig på tre teorier som ska åskådliggöra hur effektiv styrning allmänt 
bör utformas och vad en god respektive dålig styrning får för konsekvenser för ett företag. 
Utifrån dessa teorier formas hypoteser som dels kopplas till effektiv styrning, som har 
framkommit i avsnitten ovan, samt även vilken modererande effekt personlighetsteorin har på 
våra hypoteser. Detta utförs genom en explorativ mätning där eventuella skillnader mellan 
olika personligheter framhålls. Tillvägagångssättet beskrivs schematiskt i figuren nedan där 
de horisontella pilarna utgör olika hypoteser. De vertikala pilarna utgör den modererande 
effekten olika personligheter har på dessa hypoteser. 

Maslows behovstrappa 

Organisationsrättvisa och procedurer 

Effektiv styrning Hertzbergs tvåfaktorsteori 

Personlighet (Explorativ mätning) 

H 1 - 5 

H 6 & 7 

H 8 - 10 

 
Figur. 1: Studiens tillvägagångssätt 

2.1 Effektiv styrning 
 
Ett företag som har en effektiv styrning och skapar arbetstillfredsställelse genom denna gör 
att de anställda inom företaget behandlar kunder med den respekt de anser sig ha rätt till 
(Arnett et al, 2002). Effektiv personalstyrning är bland annat att de anställda skapar ett 
organisatoriskt engagemang, att de anställda arbetar mot företagets mål. För att uppnå 
effektiv styrning är det viktigt att motverka cynism. Ett destruktivt beteende från personalens 
sida kan vara förödande för företaget. Risken finns att ett sådant beteende uppstår vid 
ineffektiv personalstyrning. Med detta menas att en hög arbetstillfredssällelse i allmänhet 
leder till en hög arbetsprestation som i sin tur leder till att de anställda väljer att stanna kvar 
längre i företaget (Arnett et al, 2002). Som tidigare nämnts i inledningskapitlet behöver en 
hög personalomsättning inte alltid leda till negativa följder för ett företag. Oftast vet företag 
som har en hög personalomsättning om detta, kanske till och med verkar de inom en bransch 
som generellt sett har en hög omsättning av personalen. Här följer teori om engagemang och 
cynism för att visa på två följder med en effektiv/ineffektiv styrning. 
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2.1.1 Engagemang  
 
Enligt Lee et al (1999) har anställda organisationsengagemang när de är lojala mot 
organisationen och arbetar för att nå organisationens mål, syfte och infrastruktur. Kim et al 
(2005) menar att engagemang till organisationen visas genom att den anställda känner en 
tillhörighet eller identifierar sig med organisationen. De menar även att anställda med en hög 
arbetstillfredsställelse har ett större organisatoriskt engagemang än anställda som saknar 
arbetstillfredsställelse. Studier visar på att arbetstillfredsställelse är en faktor som bidrar till 
organisationsengagemang (Brown & Peterson, 1994) 
 
Vad får ett förhöjt organisatoriskt engagemang för följder inom en organisation? Kim et al 
(2005) anser att följderna av organisatoriskt engagemang bland annat är bibehållandet, 
närvaro och arbetsproduktivitet. McNeese-Smith (1995) tycker på liknande sätt att om de 
anställda är moraliskt engagerade i organisationen kan följande förväntas av deras beteende, 
ökad sannolikhet för bibehållandet av anställningen, konsekvent närvaro och ökad 
produktivitet. Kim et al (2005) anser även att om anställda är positivt engagerade i företaget 
är sannolikheten mindre att dessa självmant ska sluta i företaget. 
 
Anledning till att engagemang uppkommer har nämnts då bland annat Klein och Weavers 
(2000) undersökning om vikten av att genomföra ett ”inskolningsprogram” till de anställda i 
en organisation framkommer. I teorin menar Klein och Weaver (2000) att en sådan process 
bidrar till högre organisationsengagemang. Detta genom att de anställda stödjer 
organisationens mål, de förstår organisationskulturen, tar till sig organisationens värderingar 
och övertygelser samt uppvisar en vilja att anpassa sig till andra inom organisationen. Pearce 
(1998) skriver att det finns ett samband mellan en högre uppfattad rättvisa och ett 
engagemang till organisationen. 

2.1.2 Cynism  
 
Dean, et al (1998) skriver i en artikel att Oxfords engelska uppslagsverk 1989 definierade en 
cynisk människa som ”en människa som visar ett förfogande att misstro uppriktigheten och 
godheten i människors motiv och handlingar, denne är van att uttrycka detta med att vara 
spydig och sarkastisk; en spydig felsökare”.   
 
Forskare har konstaterat att det finns olika former av cynism. (Morrow, 1983) De vi anser är 
relevanta i denna studie är samhällelig/institutionell cynism, anställd cynism, organisatorisk 
förändringscynism och arbetscynism.  
 
 Den samhällelig/institutionella cynismen kan betraktas som produkten av brytning av det 
sociala avtalet mellan individer och samhället. Ett psykologiskt avtal är definierad som en 
individuell tro på att benämningen och förhållandet blir en ömsesidig utbytes 
överensstämmelse med andra parter som upprätthålls. (Rousseau, 1989)    
 
Den anställda cynismen är riktat mot tre mål, dessa är stora företag, ledning och andra 
enheter av arbetsplatsen (Andersson & Bateman, 1997). Känslor av orättvisa skiljer anställda 
cynismer mot andra. Det underförstådda psykologiska avtal som finns mellan anställda och 
arbetsgivare och som lovar rättvisa, ärlighet och opartiskhet är brutet när någon i ledningen 
blir ersatt 85 gånger nivån av en typisk arbetare (Byrne, 1991). När dessa skillnader existerar 
under perioder av dåliga organisationsprestationer förestår en brist av ansvar på toppen av 
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ledningen och när drastiska nedskärningar sker väcker det bitterhet hos de som drabbas och 
skuld mot dem som stannar. (ibid) 
  
Organisatorisk förändringscynism är en reaktion på misslyckade förändringssatsningar 
bestående av pessimism om de framtida försöken och tron om att förändringsombud är lata 
och utan kompetens. När en följd av förändringsförsök misslyckas känner sig de anställda 
besvikna och bedragna. Pessimism mot försök till en framtida framgång fungerar som en 
försvarsmekanism skyddar dem från ytterligare besvikelser. Cynism blir ett sätt som hindrar 
anställda från att helhjärtat delta i framtida förändringsförsök och genom detta försäkrar sig 
om misslyckande (Wanous et al, 1994). 
 
Den sista formen av cynism, arbetscynism, finns inom vissa yrkeskategorier. Dessa 
yrkeskategorier kan vara en bransch med stressig påverkan av konsumenter som gör att de 
anställda är känslomässigt överansträngda och psykiskt tomma. Dessa yrkeskategorier kan till 
exempel vara flygpersonal, polis eller andra yrken som arbetar med att hjälpa. (Egan, 1981). 
Denna form av cynism blir en strategi att motarbeta kompetens och orsakar människor att 
avpersonifiera eller ta avstånd från konsumenter. Arbetscynism är karaktäriserad av att 
människor är känslomässigt avtrubbade, likgiltiga och känslolösa. (Cordes & Dougherty, 
1993). En annan väg till arbetscynism är person/roll konflikt, denna konflikt är mellan 
personalens värderingar och de värderingar som är uppsatta från organisationen. (Kahn, 
Wolfe, Quinn, Snock & Rosenthal, 1964) 

2.2 Maslows behovstrappa 

Behov av självförverkligande 

Behov av uppskattning 

Sociala behov 

Trygghetsbehov 

Grundläggandebehov 

Hong Lu et al (2004) skriver att arbetstillfredsställelse är ett ämne som har studerats flitigt på 
sista tiden, detta då det tros ha ett nära samband till produktivitet. Det har bedömts som 
ytterst viktigt att ha en hög arbetstillfredsställelse. I den traditionella modellen för 
arbetstillfredsställelse ligger fokusen på alla känslor som en anställd har om arbetet. Det är 
dock inte bara dessa som avgör om ett arbete anses som tillfredsställande eller inte utan en 
bidragande faktor är även vad anställda har för förväntningar av arbetet. (Hong Lu et al, 
2004)  

 
 
 
 
 
 
 
Figur. 2: Maslows behovstrappa (Källa: Berggren et al, 2001)  

I Berggren et al (2001) finns den modell som Maslow uppfunnit som menar att människor har 
en behovstrappa som de arbetar sig uppför. När behoven på ett trappsteg är tillfredsställda 
upptäcker människan behoven på nästa trappsteg och fortsätter på detta sätt att utveckla sig 
själv för att nå nästa behov. (ibid) Den nivå som passerats har då redan blivit tillfredsställd 
och motiverar inte längre människan, detta gör att målet blir att uppnå det högsta steget. Hur 
människan avancerar dit är dock inte bestämt utan beror på den enskilda individens livsstil. 
(ibid)  
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Det grundläggande behovet handlar om fysiologiska behov till exempel hunger, törst och 
sömn. I arbetslivet kan detta bytas ut mot lön, goda fysiska förhållanden och övriga 
materiella fördelar. (Berggren et al, 2001) Om en människa befinner sig på detta steg i 
behovstrappan där de har sin lön oavsett vad denne presterar på arbetet har inte människan en 
hög grad av engagemang. (ibid) 

Hypotes 1: Personal som har det grundläggande behovet tillfredsställt på arbetsplatsen 
kommer att bidra till att effektiv styrning uppnås.  
 
Nästa steg, trygghetsbehovet, är behovet av att vara skyddad mot fysiskt våld och att ha ett 
ställe där de egna tillhörigheterna kan skyddas, vilket i arbetslivet kan handla om att ha 
försäkringar, företagshälsovård, arbetarskydd och anställningstrygghet. För att vara på detta 
trappsteg krävs det att personen även har de grundläggande behoven. (Berggren et al, 2001) 
Trots att personen nu har det grundläggande med arbete och lön samt att den kan känna sig 
trygg innebär det dock inte att personen behöver ha en hög grad av engagemang till företaget. 
Det borde inte heller leda till att personen är cynisk mot företaget, utan bara är där och gör 
det som förväntas. (ibid) 
 
Hypotes 2: Personal som har trygghetsbehovet tillfredsställt på arbetsplatsen kommer att 
bidra till att effektiv styrning uppnås. 
 
Har individen det grundläggande behovet med arbete samt att den känner sig trygg på arbetet 
kan denna avancera upp till tredje nivån, sociala behov sociala behoven. Denna nivå innebär 
enligt Berggren et al (2001) att människan vill ha en gemenskap med andra människor, i 
arbetslivet kan detta vara att människan känner sig accepterad i gruppen eller att människan 
har arbetsuppgifter som låter en samarbeta med kollegor. På detta trappsteg där omvärlden 
börjar spela en roll för personen har personen tre vägar att välja på, att bli cynisk, att bli 
engagerad eller bara fortsätta mitt emellan dessa. (ibid) 
 
Hypotes 3: Personal som har det sociala behovet tillfredssällt på arbetsplatsen kommer att 
bidra till att effektiv styrning uppnås. 
 
Fjärde trappsteget, behov av uppskattning, uppnås om det finns respekt och uppskattning för 
det människan gör. I en arbetssituation kan det handla om att individen får visa sin förmåga 
vilket leder till en förstärkt jag känsla och att det belönas med ett ökat ansvar. (Berggren et al, 
2001) På detta trappsteg kan personen börja känna ett högre engagemang mot företaget. Detta 
då det som presteras blir uppmärksammat genom uppskattning. (ibid) 
 
Hypotes 4: Personal som har behovet av uppskattning tillfredsställt på arbetsplatsen kommer 
att bidra till att effektiv styrning uppnås. 
 
Slutligen sista och högsta nivån, behov av självförverkligande, handlar om det individen är 
kapabel till. Detta kan vara möjligheten att utvecklas på arbetet, vilket kan ske genom tuffare 
utmaningar eller självständighet att experimentera och skapa något nytt. (Berggren et al, 
2001) Har personalen här tillåtelse att ta egna initiativ kan detta leda till ett högt engagemang 
eftersom personalen då känner att de kan arbeta mera självständigt och att företaget tror på 
dem. Ifall företaget väljer att bromsa personalen istället för att låta dem arbeta mer 
självständigt kan detta leda till att personalen når en högre grad av cynism då de inte kan 
utvecklas utan kanske känner att de avstannar eller förlorar i kunskap. (ibid)  
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Hypotes 5: Personal som har behovet av självförverkligande tillfredsställt på arbetsplatsen 
kommer att bidra till att effektiv styrning uppnås.  

2.2.1 Hertzbergs Tvåfaktorsteori 
 
Fredrik Hertzberg skapade tvåfaktorsteorin till viss del utifrån den teori som Maslow 
uppfunnit. I Robbins (2001) går det att utläsa att Hertzbergs teori utgår ifrån en separation 
mellan hygien- och motivationsfaktorerna. Denna grundar sig i frågorna ”Vad vill människor 
ha ut av sina arbeten?” och ”Vad är dåligt/ vad är bra?” (Robbins, 2001). Slutsatsen 
författaren kunde dra utifrån sin studie var att faktorerna bakom i fall en människa trivs med 
sitt arbete skiljer sig markant från när människan inte trivdes på arbetet. Vissa faktorer var 
relaterade med arbetstillfredssällelse medan motsatsen blev att andra var relaterade till 
otillfredsställelse. Hertzberg delade upp teorin i två delar, hygienfaktorer och motivations-
faktorer.  

HYGIENFAKTORER 
Påverkar vantrivseln på arbetet 

 
 Kvaliteten på ledningen 
 Lönen 
 Företagets policys 
 Arbetsmiljö 
 Relationer med andra 
 Arbetssäkerhet 

MOTIVATIONSFAKTORER 
Påverkar trivseln på arbetet 

 
 Möjlighet till befordran 
 Möjlighet till utveckling 
 Erkännanden 
 Ansvar 
 Prestationer 

 

Hög Låg  Hög 

Grad av otillfredsställelse 
Kan inte motivera 

Grad av tillfredställelse 
Kan motivera 

 

 

 

 

 

 

 
Figur. 3: Hertzbergs tvåfaktorsteori (Källa: Robbins, 2001) 

Till skillnad från tidigare synsätt om arbetstillfredsställelse gjorde Hertzberg skillnad mellan 
arbetstillfredsställelse och arbetsotillfredsställelse (se Figur 3). Dessa är olika delar som till 
och med ibland inte har med varandra att göra. De inneboende faktorerna i en människa är 
motivationsfaktorer, arbetstillfredsställande medan faktorer som anses vara arbets-
otillfredsställande kallas för Hygienfaktorer. (Hong Lu et al, 2004) 

Vad Hertzberg verkligen menar ger upphov till en ökad motivation hos de anställda är de inre 
belöningar som väcks när en anställd förstår, behärskar, bestämmer, medverkar och 
utvecklas. Det är marginellt i vilken utsträckning dessa känslor påverkas av den yttre miljön, 
utan stimuleras mest av arbetsuppgiftens innehåll och krav. Då menar Hertzberg här att en 
god miljö inte automatisk skapar hög motivation utan istället skapar en trivsel för arbetet. För 
att skapa hög motivation krävs det stimulerande arbetsuppgifter. (Nilsson, 1995) Hertzberg 
menar då att fokus bör ligga på att anpassa arbetsuppgifterna efter vad individen har för 
intressen, mål och förmågor.  

Hypotes 6: Personal som upplever arbetstillfredsställelse på arbetsplatsen kommer att bidra 
till att effektiv styrning uppnås. 
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De faktorer som finns för arbetsotillfredsställelse är enligt Hertzberg de olika 
hygienfaktorerna kvaliteten på ledningen, lönen, företagets policys, arbetsmiljön, relation 
med andra och arbetssäkerhet. Hertzberg menar att om någon eller några av dessa inte är 
godtagbara eller motsvarar förväntningar och/eller behov en anställd har, kan 
arbetsotillfredsställelse uppstå. Detta exempelvis genom att arbetsmiljön inte är godtagbar 
eller att relationen med andra medarbetare eller chefer inte är vad den anställda hade hoppats 
på. Det är som synes inte frågan om inre faktorer utan hur en anställds känslor påverkas av 
den yttre miljön. 
 
Hypotes 7: Personal som upplever arbetsotillfredsställelse på arbetsplatsen kommer att bidra 
till att ineffektiv styrning uppnås. 
 
Kritik mot teorin har till stor del inriktas på att den har en bristande metodologi och att den 
inte tar tillräcklig hänsyn till skillnader hos olika individer samt att den förutsätter att alla 
tjänar på arbetsberikande åtgärder. (Robbins, 2000)   
 
I en bransch där framgång är beroende av personliga kundkontakter anser Arnett et al (2002) 
att de anställdas arbetstillfredsställelse är en viktig faktor för företaget att ta hänsyn till. De 
menar även att en hög arbetstillfredsställelse i allmänhet bidrar till en hög arbetsprestation, 
som i sin tur leder till att de är mindre troligt att de anställda säger upp sig. Hög 
arbetstillfredsställelse har även en positiv effekt på engagemanget i företaget. Arnett et al 
(2002) menar även att hög arbetstillfredsställelse bidrar till att kunder behandlas med den 
respekt de förväntar sig. Jerome och Kleiner (1995) anser att långsiktiga fördelar kan erhållas 
för företag när det kommer till företagets framgång, produktivitet, personalens lojalitet och 
minskad andel personal som slutar, ifall företaget visar på en vilja att förbättra 
arbetstillfredsställelsen, motivationen och moralen inom företaget. Shaw (1999) anser att det 
finns ett starkt negativt samband mellan arbetstillfredsställelse och anställdas vilja att säga 
upp sig.  

2.3 Fördelnings- och Procedurrättvisa 
 
Fördelnings- och procedurrättvisa handlar om den anställdes upplevelse av rättvisan i arbetet 
och företaget. Den tar upp vad en anställd får göra och hur den anställde får ta del av 
information. Procedurrättvisan delas sedan in i två delar där ena delen är en bidragande 
modell och den andra handlar om relation (grupp värde).  

2.3.1 Fördelningsrättvisa  
 
Fördelningsrättvisa handlar om vilken uppfattad rättvisa en anställd fått utifrån de resurser 
som har mottagits (Cropanzan, 2001). Resurser bedöms utifrån tidigare uppfattningar och 
förväntningar om vad som skulle ha erhållits. Olika människor har olika förväntningar (Kulik 
& Ambrose, 1992). Det finns tre regler att jämföra mot vad som erhålls. De är jämlikhet, 
behov och rättvisa. När en människa utgår från en jämlikhetsregel uppstår fördelningsrättvisa 
när alla medlemmar ur en given social grupp får samma utfall. När en behovsrelaterad regel 
används uppstår fördelningsrättvisa där de mest behövande får mest kompensation. Den sista, 
rättviseregel, är beroende av vad människorna har bidragit med jämfört med vad som erhålles 
(Cropanzan, 2001).  
 
Många gånger har det påpekats hur ekonomi eller bidragande (instrumentala) aspekter 
påverkar den uppkomna rättvisan. När det handlar om prestationsbedömning är 
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fördelningsrättvisa hur människor reagerar på den formella ställningen (position i företaget) 
eller lönelyftet som erhålles efter en prestation (Folger & Cropanzano, 1998). I forskning runt 
organisionellt urval handlar fördelningsrättvisa om närvaro eller frånvaro av ett erbjudande 
om arbete (Gilliland, 1993). När det är ett stort antal varsel uppfattas fördelningsrättvisa 
gällande om människor får behålla arbetet eller inte (Cropanzan, 2001). Alla dessa är 
ekonomiska/delekonomiska aspekter. 
 
Hypotes 8: När personalen anser sig bli behandlad på ett rättvist sätt, med hänsyn till vad 
personalen värdesätter, bidrar det till att effektiv styrning uppnås. 

2.3.2 Procedurrättvisa  
 
En procedur är en serie händelser som används för att guida beteende eller bedömning. När 
individer deltar i dessa procedurer formas en uppfattning om processens rättvisa (Cropanzan, 
2001). Enligt Leventhal (1980) anses procedurer vara rättvisa när sex regler är uppfyllda, 
proceduren ska vara överensstämmande, fri från fördomar, korrekt, tillrättavisande, 
representativ för alla och basera sig på de etiska standarderna som råder. Enligt Cropanzan 
(2001) ger dessa regler inte svar på varför anställda vill ha ”process rättvisa”. Detta är 
beskrivit med hjälp av två ramverk som ger en mer detaljerad bild av uppfattad rättvisa. 
Dessa två är bidragande (egenintresse) modellen och relations (grupp värderingar) modellen. 
Ingen av dessa utesluter helt den andra, men de ses här separat. 
 
I bidragandemodellen ser en anställd inte bara på vad han/hon får ut på kort sikt utan det är 
också avgörande hur det på längre sikt ser ut. Om utsikterna för framtiden ser lovande eller 
mindre lovande ut. (Cropanzan, 2001). Enligt den bidragandemodellen är de processer som 
ger den mest lovande framtiden den som anses som den mest rättvisa (Greenberg, 1990). Till 
den del bidragandemodellen är korrekt, där anställda bedömer utifrån en processrättvisa, är 
bedömningen utifrån vad som tros hända på lång sikt med ekonomiska eller bidragande 
faktorer. Utifrån detta synsätt avgörs processrättvisa med en upplyst syn på det som kommer. 
Processer är utvärderade utifrån vad de ekonomiska konsekvenserna blir. 
 
I relationsmodellen menas att sociala grupper är användbara för att skapa socioekonomiska 
fördelar. Dessa grupper kan till exempel bidra till att en människa känner ökad värdighet. På 
grund av detta anstränger sig människor i en grupp att förbättra relationerna. Ur relations-
modellen bedöms rättvisan utifrån hur resultatet står mot vad gruppen sätter värde på 
och/eller uppskattar. Procedurer som anses visa liten respekt för gruppen anses då vara 
orättvisa. (Cropanzan, 2001). I relationsmodellen utvärderas en process utifrån tre kriterier 
nämligen, neutralitet, godhet (vänlighet) och erkännande av status. En neutral process som 
anses som rättvis är fri från fördomar, godhet är när beslutsfattaren ser till mottagarens 
intressen och erkännande av status är när processen tilldelar individen status (Lind, 1990). 
Enligt Cropanzan (2001) är det intressanta med relationsmodellen att det kan ses som en 
process med socioemotionell fördel. Rättvisa processer är sådana som visar på ens ställning 
och värde för en grupp. Orättvisa är när en process visar på en avsaknad av dessa egenskaper.  
 
Hypotes 9: Personal som upplever procedurrättvisa som tillfredsställande på arbetsplatsen 
kommer att bidra till att effektiv styrning uppnås. 
 
Pearce (1998) menar att det finns ett samband mellan den uppfattade processrättvisan och de 
anställdas organisationsengagemang samt tilliten till medarbetare inom organisationen. Klein 
och Weaver (2000) menar att både procedur- och fördelningsrättvisa påverkar tillfreds-
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ställelsen på arbetet. Rättviseteorin kan kopplas till deras studie som går ut på att företag skall 
genomföra en introduktionsfas som leder till att de anställda därigenom blir medvetna om den 
process som ligger till grund för beslut vilket leder till ökad sannolikhet att personalen får en 
uppfattning om att procedurrättvisa råder. 
 
Hypotes 10: Personal som upplever att de blir rättvist behandlade på arbetsplatsen kommer 
att bidra till att effektiv styrning uppnås.  

2.4 Personlighetsteori 
 
1923 utförde Jung (Macintosh, 1985) en studie kring variationerna i mänskligt beteende, han 
använde sig av fyra grundläggande termer i det mänskliga beteendet som förklarade de stora 
skillnaderna i hur individer fungerar mentalt och hur de orienterar sig i tillvaron. I takt med 
att en individs personlighet utvecklas övergår individen till att vara mer bekväm i en av dessa 
fyra funktioner och håller sig då till denna. (ibid) 

2.4.1 Utåtriktad eller Inåtvänd  
 
En människa som är utåtriktad bygger sitt handlande från omgivningen och påverkas av 
andras åsikter och objektiva förhållanden (Macintosh, 1985). Den utåtriktade människan kan 
även bli osäker på sig själv i en isolerad situation, de njuter av livet men förstår inte mer än 
vad de upplever. Macintosh (1985) menar även att lärdomen fås genom direkta erfarenheter 
före konstruerade metoder och är speciellt mottagliga för information som rör den nuvarande 
situationen och bearbetar den snabbt. Då människans beteende kontrolleras av externa 
förhållanden och andra människor svarar de automatiskt på finansiella kontrollsystem och 
accepterar budskap i informationen utan att ifrågasätta. (Macintosh, 1985) 
 
Macintosh (1985) menar att den inåtvända människan är fascinerad av idéer och begrepp och 
kan inte slappna av före de förstått sig på dessa. Macintosh menar vidare att denne har en god 
förmåga att behandla information och vill även förstå informationen för att kunna lösa 
problemet och fatta rätt beslut. Vilket gör att de är duktiga på att ignorera sådant som är 
irrelevant, få fram det viktigaste i en informationsmängd. En utåtriktad människa handlar och 
reagerar snabbt och är fokuserad på dess omgivning medan den inåtvända människan 
reagerar långsammare i och med att denne vill samla intrycken som medför att de reagerar 
långsammare på yttre händelser. (ibid) 
 
Det kan både vara positivt och negativt att vara antingen utåtriktad eller inåtvänd beroende på 
hur situationen ser ut. Om till exempel en anställd är i en arbetsgrupp med högt engagemang 
kan det då vara positivt att denna är utåtriktad eftersom han/hon påverkas mot att bli mer 
engagerad själv. I ett annat exempel kan gruppen ha en hög cynism men individen är 
inåtvänd och påverkas därmed inte i samma utsträckning av detta. 

2.4.2 Bedömande eller Uppfattande 
 
Macintosh (1985) säger att individer skiljer sig åt beroende på vilket sätt de bedömer och 
uppfattar situationer. Ett uppfattande tankesätt finns till dess att det finns belägg för att alla 
möjligheter övervägs (Macintosh, 1985). Därefter tar bedömningen över och uppfattningen 
måste hållas utanför ett tag. Ny information samt utveckling anses vara irrelevanta. Dessa två 
processer tävlar om uppmärksamhet, vilket resulterar i att individen i slutändan föredrar och 
litar på en av dem. Den viktiga följden är att preferensen avgör vilken som väljs. (ibid) 
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Macintosh (1985) menar även att en människa som är bedömande tittar på informationen för 
att få snabba svar och struntar i eller manipulerar informationen om den inte är kristallklar, de 
anser att livet är förutbestämt. Macintosh menar att de är systematiska i sitt arbetssätt, 
föredrar planerade scheman och tycker mer om ett ordnat liv. De är snabba att bestämma det 
bästa sättet att utföra en uppgift på som sedan blir det rutinmässiga sättet att lösa uppgifter på. 
Den bedömande människan blir oftast en duktig chef på grund av dennes 
organisationsförmåga, beslutsfattande och förmåga att acceptera rutiner. Den blir dock inte 
speciellt bra användare av redovisning och informationssystem eftersom systemen ofta är 
komplexa. (ibid) 
 
En uppfattande människa försöker att förstå informationen istället för att bedöma den 
(Macintosh, 1985). Han menar att de hoppas att de kan lösa problem genom att se alla sidor 
av problemet och sedan gå till botten med det. Detta leder till att den uppfattande människan 
är spontan, anpassningsbar samt välkomnar nya erfarenheter. Det är på detta sätt de samlar på 
sig informationen som behövs (Macintosh, 1985). Den uppfattande människan kommer 
däremot inte fram till några beslut om den inte blir tvingade till det. Oftast blir dessa 
människor bättre användare av redovisning och informationssystemen än den bedömande 
människan. Detta då den uppfattande människan vill ha en konkret och mera detaljerad 
information för att på det sättet förstå och kunna ta till sig informationen som skall ligga till 
grund för besluten. (ibid) 

2.4.3 Uppfattning. Känna efter eller Intuition 
 
Macintosh (1985) menar att en uppfattning är en process där vi blir medveten om händelser, 
människor och företeelser som kan ske på två olika sätt, antingen genom att känna efter eller 
genom intuition. De som känner efter blir direkt medvetna om sin omgivning genom sina fem 
sinnen. De föredrar redovisnings- och informationssystem eftersom de föredrar konkreta, 
sakliga, hårda fakta och detaljer. De föredrar även att lösa de problemen som uppstår på ett 
lugnt och metodiskt sätt och bearbetar den tillgängliga informationen ett flertal gånger innan 
de hittar en lösning på problemet. Macintosh menar vidare att orsaken kan vara att de 
upplever svårigheter att förstå själva informationen och kan därför behöva stöd när de 
använder sig av redovisnings- och informationssystem. Stödet bidrar till att känna efter 
personligheten blir duktiga användare av redovisnings- och informationssystemen. (ibid) 
 
Macintosh (1985) säger även att en människa som använder sig av intuition ser mer till 
möjligheter än till konkreta fakta. Problem löses instinktivt genom egna idéer och teorier och 
avstånd tas från det kända och redan etablerade fakta vilket gör att människan är oberoende 
av individer i dess omgivning (Macintosh, 1985). Dessa människor utmärker sig som 
initiativtagare, påbörjare och uppfinnare. De här människorna är en stor utmaning för de som 
utformar redovisnings- och informationssystem. Intuitiva individer fokuserar på framtiden 
vilket gör att de är benägna att ignorera viktig information som gör att de inte blir duktiga 
användare av redovisnings och informationssystem. (ibid) 
 
Känna efter typen är mer beroende av andra i en grupp för att utifrån bland annat dessa skapa 
sig en bild av hur situationen ser ut och formar utifrån det en uppfattning. Den människa som 
uppfattar genom intuition är mindre påverkbar från omgivningen och formar sig en egen 
uppfattning av situationen. 
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2.4.4 Bedömning. Genom känsla eller Tanke 
 
Bedömning är de slutsatser som individen drar av vad hon/han uppfattar. Detta kan ske på två 
olika sätt: några individer litar på logiska, opersonliga och tänkande processer medan andra 
individer föredrar personliga, subjektiva och känslomässiga processer. (Macintosh, 1985) 
 
Macintosh (1985) säger att människor som bedömer efter känslor har en personlig inställning 
till livet och är givmilda, naturliga, vänliga, sociala och är bra på att hantera personalfrågor 
och fungerar som ett kommunikationsmedel mellan människor. Känsloindivider har en talang 
att hålla nere och underskatta tankeförmågan när det kommer i konflikt med egna känslor 
(Macintosh, 1985). Ofta blir de duktiga försäljare, lärare samt bra på att hantera familjelivet. 
Vilket gör att de inte är bra på att effektivt använda redovisnings- och informationssystem, då 
de lyssnar mer på personliga känslor och värderingar än att tänka logiskt vid utvärderingar 
och slutsatser. Vilket gör att den människan förmodligen inte kommer att använda 
informationssystem för att uppnå fördelar. (ibid) 
 
Macintosh menar även att en människa med tanke personlighet har en opersonlig inställning 
till livet och värderar logik och objektivitet före känslor. De undertrycker, ignorerar och 
undervärderar känslor när dessa inte stämmer överens med deras logiska tänkande. 
Tankemänniskan uppfattas som en kortfattad affärsmänniska som ibland inte ens är vänlig. 
De dömer och delar upp utifrån ett sant/falskt perspektiv, vilket leder till att denne bidrar till 
samhället genom intellektuell kritik, problemlösning och en ökning av människors kunskap 
och förståelse. De tycker även om att dela in processerna efter ett formellt system av logik. 
De är även de som är bättre lämpade av de två sätten att använda redovisnings och 
informationssystem. (ibid) 
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3. METOD 
 

etta tredje kapitel beskriver de synsätt och metodologiska tillvägagångssätt vi använt 
oss av i denna uppsatts. I den avslutande delen av detta kapitel diskuteras de 

metodproblem som uppstått, detta genom att begreppen validitet och reliabilitet diskuteras.  
 D

 

3.1 Forsknings- och Undersökningsansats  
 
I denna uppsats använde vi oss av ett analytiskt synsätt. Detta eftersom vår tanke var att 
beskriva hur anställda i en organisation ser på sitt arbete. Arbnor och Bjerke (1994) förklarar 
att ett analytiskt synsätt ser verkligheten objektivt. I studier som använder sig av analytiskt 
synsätt gäller det att skapa en god referensram för att sedan samla in det empiriska materialet 
(ibid). Genom att vi använde oss av ett analytiskt synsätt vid uppsatsskrivandet och vid 
insamling av enkätundersökningens analys kunde vi identifiera eventuella orsak- verkan 
samband. Utifrån de hypoteser vi har ställt upp ville vi identifiera eventuella samband.  
 
Vi använde oss av en deduktiv ansats i arbetet, vilket i korthet handlar om att utifrån befintlig 
teori skapa hypoteser som därefter prövas statistiskt i verkligheten. Jacobsen (2002) skriver 
att det deduktiva synsättet utgår från teori till empiri. Detta gör att förväntningar på hur 
världen ser ut skapats för att sedan med empirin se hur förväntningarna stämde överens med 
verkligheten.  
 
Då vi använder oss av ett analytiskt synsätt används även en kvantitativ metod. Detta innebär 
i huvudsak att det är numeriska data som samlas in via enkäter. Denscombe (2000) skriver att 
kvantitativa studier har fokus på siffror som analysenhet, med en strävan att mäta företeelser 
och händelser och sedan omvandla dessa till siffror som analyseras med hjälp av statistiska 
metoder. Dessa studier förknippas oftast med storskaliga studier (ibid). Jacobsen (2002) 
skriver att fördelen med kvantitativa studier är att en stor andel komplex information relativt 
enkelt kan förädlas med hjälp av datorprogram. En kvantitativ ansats kan dessutom i vissa 
fall beskriva ett givet förhållande relativt exakt. Undersökningens datainsamling utfördes 
således genom en enkätundersökning. 

3.2 Litteraturstudie 
 
För att få kunskap i ämnet undersökte vi litteratur och artiklar inom det valda området. 
Böcker söktes via Libris och Lucia som är Luleå tekniska universitetets biblioteks 
sökmotorer. Vetenskapliga artiklar söktes genom databaserna Ebsco, PsycINFO och 
PsycARTICLES. Utifrån de områden vi valt ut för att nå syftet med uppsatsen använde vi 
sökord som passade in på dessa områden. Detta gjorde att de sökord som användes blev: 
personality theory, organisation policies and procedures, satisfaction/dissatisfaction theory, 
commitment och cynism. Vi sökte även på mer allmänna sökord för att få en bredare 
kunskap, dessa sökord var employee-attitudes, turnovers, managment och retention. Slutligen 
lades ordet measure till på sökorden, detta för att försöka hitta färdiga frågor inom områdena. 
Dessa kunde sedan ligga till grund för utformningen av enkäten.  
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3.3 Urval  
 
Till denna uppsats valde vi att använda oss av ett företag som verkar inom en bransch med 
relativt hög personalomsättningshastighet och som låg placerat inom Norrbottens län. Vi 
anser att ett företag är tillräckligt för denna studie då vår mening inte är att jämföra skillnader 
i branschen utan bara se till branschen som helhet. Eftersom personalen i denna bransch 
kommer från samma grupp av människor anser vi att undersökningen speglar en helhet. Den 
bransch vi valde att företaget skulle verka inom blev livsmedelsbranschen. Företaget vi 
använde oss av har cirka 60 fast-/deltidanställda samt cirka 20 behov/extra anställda, vilket vi 
ansåg kunna ge oss representativa data. Av de cirka 60 är 43 heltidsanställda och resten har 
en anställning på mellan 17- 35 timmar/vecka. De extraanställda använder sig företaget av 
vid arbetstoppar samt när fast-/deltidsanställda är korttidssjukskrivna.  

3.4 Datainsamlingsmetod 
 
När teorin och hypoteserna var nedskrivna formulerades de frågor som skulle utgöra grunden 
för vår datainsamling, nämligen enkäten. Inom vissa teoriområden hade vi hittat frågor som 
används i tidigare forskning inom området. Dessa frågor var på engelska och översattes 
således till svenska. Vi kunde inte använda alla dessa utan vi valde de som passade till de 
hypoteser vi hade. Där frågor saknades fick vi utveckla egna frågor utifrån teorin och 
hypoteserna. I enkäten användes fem svarsalternativ med graderingen: instämmer inte alls, i 
liten utsträckning, i viss utsträckning, i stor uträckning och i mycket stor utsträckning. Denna 
skala valdes eftersom den används flitigt i olika forskningssammanhang. Personlighetsteorins 
mätning fick en egen utformning i denna studie. Respondenterna fick välja åt vilket håll de 
tycktes luta åt (se bilaga A). Motiveringen till detta val var att ett helt personlighetstest på 
100 frågor inte motiverades av syftet för denna studie. Vid valet att utföra personlighetstestet 
på detta sätt medförde att en explorativ mätning användes. Den explorativa mätningen 
innebär att vi utifrån det insamlade materialet försökte utskilja olikheter och utifrån detta 
söka förklaringar i teorier. 
 
I inledningen av enkäten skrivs det en kort presentation för att ge en inblick av vad enkäten 
går ut på. Det nämns även att enkäten är helt anonym och att de svar som personalen på 
företaget gav inte kommer att kunna spåras. Efter den korta presentationen beskrivs det hur 
enkäten skall fyllas i, detta rekommenderas av Denscombe (2000). 
 
Med hjälp av vår handledare och andra studenter vid Luleå tekniska universitetet 
kontrollerades frågorna för att de skulle vara korrekt formulerade. Sedan tog själva 
insamlingen av data vid. Detta skede genom att vi åkte ut till företaget för att med vår 
personliga närvaro dela ut enkäterna. Detta gjordes dels för att höja sannolikheten att enkäten 
skulle besvaras men även för att kontrollera att endast personalen besvarade enkäten. 
Företaget besöktes den 5 december 2005 mellan klockan 10.00 – 13.00. Vår totala 
svarsfrekvens blev cirka 44 %, vilket är 35 besvarade enkäter. Enligt Denscombe (2000) 
utgör en representativ svarsfrekvens fler än 30 svar. 

3.5 Analysmetod 
 
Data som samlades in genom enkätundersökningen lades in i datorprogrammet Microsoft 
Office Excel 2003 för att ha en grund att arbeta från. I detta program kunde vi göra enklare 
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modeller för analys. För att göra enkätundersökningen rättvisa använde vi oss av Statistical 
Package for the Social Sciences 11.0 (SPSS i fortsatta uppsatsen). I detta program kunde vi få 
medelvärden, regressionsanalyser, signifikanser och koefficienter.  
 
Vi använde oss av regressionsanalys för att kunna konstatera samband mellan variabler.  
(Andersson, Jorner & Ågren, 1994) Tolkningen av varje koefficient förutsätter att ingående 
variabler hålls konstanta, i vårt fall blev dessa konstanta variabler cynism och engagemang. 
En anpassad regressionsfunktion har två viktiga användningsområden. Det första är att det är 
ett hjälpmedel vid framtagandet av prognoser. Det andra är att det är ett hjälpmedel vid 
effektuppskattningar. (Andersson et al, 1994) 
 
Med tanke på det antal enkäter som samlades in ansågs en signifikansnivå på 0.1 vara 
lämplig för att få en statistisk förklaringskraft. Med detta menas att vi dragit en gräns där vi 
anser att våra hypoteser stämmer. Signifikansnivån bestämdes i samråd med handledaren. 
 
I resultat kapitlet kommer följande begrepp att användas: 
 

o F-ratio = Denna term används för att bestämma om det finns variation mellan olika 
variabler. 

o R = Korrelationskoefficient, är ett mått på det linjära sambandets styrka,  
det vill säga ett mått på hur bra beskrivning en rät linje utgör för det observerade  
materialet, ju högre värde desto mindre spridning från linjen. 

o R2 = Hur mycket den beroende variabeln förklaras av den oberoende variabeln. 
o R2 adj = Mått på förklaringskrafter precis som R2 men tar hänsyn till antal oberoende 

variabler i modellen. 
o b = Regressionskoefficient, beskriver relationen mellan två variabler och anger om 

effekten är positiv eller negativ det vill säga hur stor skillnad en ökning i x får för y 
värdet (lutningen). 

o p = Signifikans, visar i vilken utsträckning vi kan tillförlita oss på siffrorna eller inte.  
 
Korrelation är enligt Andersson et al (1994) ett normerat mått på den linjära anpassningens 
styrka, denna möjliggör därför en meningsfull jämförelse av helt skilda material. Har 
korrelationskoefficienten ett negativt värde finns det en negativ korrelation, ett negativt 
samband. Motsatsen blir då att korrelationskoefficienten har ett positivt värde vilket ger en 
positiv korrelation, ett positivt samband. Vid tolkning av värden är det viktigt att tänka på att 
r endast mäter styrkan av det linjära sambandet, inte sambandets kausala riktning. 
Korrelationskoefficienten har dock några svagheter, det första är att r endast mäter graden av 
det linjära sambandet och det andra är att den är mycket känslig för utstickare. Att den är 
känslig för utstickare gör att ifall en observation hamnar i ett hörn åker värdet på r upp 
avsevärt.   

3.6 Metodproblem 
 
När enkätundersökning sker finns det fel och brister som kan förekomma och som kan 
påverka kvaliteten i uppsatsen. Detta stycke finns till hjälp för att beskriva hur vi gjort för att 
stärka validiteten och reliabiliteten i denna uppsats. 
 
Denscombe (2000) skriver att validitet innebär att data och metoder är riktiga, att vi har mätt 
rätt saker. När det gäller data handlar begreppet om hur data reflekterar sanningen, 
verkligheten och hur de täcker de avgörande frågorna. Vidare skriver Denscombe att en fråga 

  
 16 



 METOD 
 
 
gällande validitet är ifall begreppet mäter lämpliga indikatorer och ifall vi uppnår ett exakt 
resultat? Validitet undersöker då i vilken utsträckning forskningsdata och metoder för att 
samla in data anses exakta, riktiga och träffsäkra.  
 
För att få hög validitet försökte vi formulera frågorna i undersökningsenkäten på sådant sätt 
att frågorna fångar den faktor som frågorna avsåg att besvara. Beroende på att validiteten 
minskar om detta inte sker. För varje område i teorin skapades mellan två till fem frågor för 
att kontrollera utfallet i hypotesen. Vår handledare och ett antal studenter vid universitetet 
fick granska enkäten för att den skulle uppfattas på ett korrekt sätt. 
 
De respondenter som valde att svara på vår undersökningsenkät behövde inte uppge något 
namn. Vi valde även att inte heller namnge företaget då vi anser att detta inte har någon 
betydelse, utan nämner bara inom vilken bransch företaget verkar. Då det rådde total 
anonymitet tror vi att ärliga svar har erhållits på frågorna.  
 
Med reliabilitet menas att en liknande studie ska kunna genomföras där resultatet som erhålls 
liknar resultatet i denna studie. Kortfattat hur tillförlitlig studien är. (Dahmström, 2005)  
 
För att öka reliabilitet i analysskedet användes dataprogram vid sammanställning av 
enkätsvaren istället för att det skulle utföras manuellt. Detta gjordes för att minska 
sannolikheten att fel uppstår på grund av den mänskliga faktorn.  
 
Vid det extensiva genomförandet av personlighetsteorin använde vi oss av ett förenklat 
personlighetstest, uppbyggt från principen ”i vilken inriktning är du som människa”. Det kan 
tyckas att det borde ha genomförts ett helt test men på grund av att tiden är knapp och brist på 
kunskap om utförande och analys av testet gjordes inte det. Påpekas bör dock att på grund av 
detta val vid enkäten blev resultatet inte lika säkert som om vi hade gjort ett fullständigt test.  
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4. RESULTAT 
 

etta kapitel är till för att förklara de resultat som framkom genom enkät-
undersökningen. I detta kapitel kommer vi även att jämföra det resultat vi fått fram 

gentemot de hypoteser som är uppställda i teorikapitlet.  
 D

 

4.1 Resultatframställning 
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Bland de kontrollfrågor som 
användes i enkäten gav frågan 
om personalens ålder oss svaret 
att medelåldern på de 35 som 
deltog i enkäten är 39 år där den 
yngsta är 18 år och den äldsta är 
60 år. Av dem som deltog i 
enkätundersökningen var 16 
män och fick en genomsnitts-
ålder på 41 år medan de 19 
kvinnor som deltog fick en 
genomsnittsålder på 37 år.  

                                
Figur. 4: Statistik av ålder och könsfördelning. 

 
I enkäten användes en skala mellan 1-5 där 1 = Inte alls, 2 = I liten utsträckning, 3 = I viss 
utsträckning, 4 = I stor uträckning och slutligen 5 = I mycket stor utsträckning. 
 
Av de 35 som deltog vid enkätundersökningen (för enkät se bilaga A) har svaren 
sammanställts där samtliga frågor som handlade om exempelvis det grundläggande behovet i 
Maslows behovstrappa slogs ihop och fick ett minimum på 1.5 vilket betyder att de som 
svarat lågt på denna fråga har svarat mellan ett och två på dessa tre frågor samt att samma 
steg fick ett maximum på 4.5 vilket innebär att de som svarat högt på denna fråga har svarat 
mellan fyra och fem.     
 
Tabell 4.1: Resultat Maslows behovstrappa  

  Minimum Medel Maximum Std. Avvikelse 
Grundläggande behov 1.50 3.1000 4.50 .65079 
Trygghets behov 2.00 3.8143 5.00 .87520 
Sociala behov 2.00 4.0191 5.00 .65161 
Behov av uppskattning 1.67 3.2580 5.00 .86292 
Behov av självförverkligande 1.00 2.9234 5.00 .77627 

 
Av svaren på Maslows behovstrappa var det inget steg som fick ett speciellt lågt medel utan 
de flesta låg kring 3. Däremot fanns det två som utmärkte sig med ett högre medel än de 
andra tre, dessa var det sociala behovet där medlet hamnade på 4.0 samt trygghetsbehovet 
som hamnade på 3.8.  
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Tabell 4.2: Resultat Hertzbergs tvåfaktorsteori 
    Minimum Medel Maximum Std. Avvikelse 

Tillfredställd  2.00 3.4003 5.00 .79119 
Otillfredsställd 

 
1.00 3.0714 5.00 1.03001  

 
Vid undersökningen om hur de anställda känner sig tillfredsställda på arbetsplatsen fick de ett 
medel på 3.4 och frågan om otillfredsställelse gav ett medel på 3.1. 
 
Tabell 4.3: Resultat engagemang och cynism 

  Minimum Medel Maximum Std. Avvikelse 
Engagemang 1.33 3.2863 4.67 .76753 
Cynism 1.00 1.6560 3.00 .61868 

 
Denna tabell visar att de som deltog vid enkätundersökningen har ett engagemang med ett 
medel på 3,3. Tabellen säger även att de som svarat lägst på engagemang har gjort att 
resultatet blev 1.33. Maximum för engagemang hamnade på 4.67. Detta visar att de anställda 
vid företaget känner att de har ett engagemang som befinner sig på den övre delen i vår skala.  
 
Nästa undersökning denna tabell visar är att medelvärdet på vad de anställda svarat om 
cynism blev 1.7. Detta visar att de anställda inte har en hög grad av cynism riktad mot 
företaget. De arbetar visserligen inte alltid helt enligt företagets mål och mått, men arbetar 
inte långt ifrån de utsatta målen heller. Här är maximum 3.0 vilket är det lägsta maximum 
som enkäten gav i denna studie. Båda dessa kriterier har använts till hypotestester som 
beroende variabler. 
 
Tabell 4.4: Resultat rättvisa 

  Minimum Medel Maximum Std. Avvikelse 
Fördelningsrättvisa  1.50 3.3000 5.00 .88451 
Procedurrättvisa 1.75 3.4500 5.00 .84627 
Rättvisa samtliga 1.67 3.4003 4.83 .81208 

 
Vid frågor rörande hur de anställda känner att de blir rättvist bemötta på arbetet fick vi 
medelvärden på runt 3.4. Eftersom svaren fick ett minimum på 1.5 och över visar detta att de 
anställda känner sig rättvist behandlade.   
 
Tabell 4.5: Resultat personlighetsteori 

  Minimum Medel Maximum Std. Avvikelse 
Utåtriktad eller Inåtvänd 1.00 3.0857 5.00 1.01087 
Bedömande eller Uppfattande 2.00 3.5429 5.00 .98048 
Känna efter eller Intuition 2.00 3.7429 5.00 .81684 
Känsla eller Tanke 1.00 1.9429 4.00 .87255 

 
Gällande personlighetsfrågorna hade vi endast frågor som utgick från ett antingen/eller 
perspektiv med en femgradig skala som mått. Detta gjorde att testet möjligtvis inte speglar 
hela sanningen. Vi ansåg att ett helt personlighetstest skulle bli för omfattande för denna 
studie och dess syfte. Det vi kan se utifrån de svar vi fick är att personalen känner sig mer 
inåtvänd, uppfattande, de litar till sin intuition samt att de svarat att de går mer på känsla. 
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Detta om vi ser till vilket håll medeltalet drar dem åt. Här är standardavvikelsen relativt stor 
på frågan om personalen känner sig mer utåtriktad eller inåtvänd.  

4.1.1 Korrelationskoefficienter 
 
Tabell 4.6: Korrelationskoefficienter Maslows behovstrappa - Engagemang 

  Engagemang Grundläggande Trygghet Socialt Uppskattning
Engagemang 1      
Grundläggande .108 1     
Trygghet .146 -.070 1    
Socialt .152 .100 .454 *** 1   
Uppskattning .265 .066 .486 *** .665 *** 1 
Självförverkligande .302 * .092 .477 *** .539 *** .683 *** 

   *. Korrelationen är signifikant   < 0.1  
   **. Korrelationen är signifikant  < 0.05  
   ***. Korrelationen är signifikant < 0.01  

 
Det denna tabell visar är att engagemanget ökar ju högre en människa avancerar uppför 
behovstrappan. Först vid de högre trappstegen, behov av uppskattning och behov av 
självförverkligande, finner vi signifikans och korrelation. Vi kommer att i efterföljande delar 
av arbetet beakta den stigande korrelations koefficient som framkommer här. Detta kommer 
att hjälpa till i vår analys av personlighetsteorin. 
 
 Tabell 4.7: Korrelationskoefficienter Maslows behovstrappa - Cynism 

  Cynism Grundläggande Trygghet Socialt Uppskattning
Cynism 1      
Grundläggande .186 1     
Trygghet -.048 -.070 1    
Socialt .008 .100 .454 *** 1   
Uppskattning -.117 .066 .486 *** .665 *** 1 
Självförverkligande .018 .092 .477 *** .539 *** .683 *** 

   *. Korrelationen är signifikant   < 0.1 
   **. Korrelationen är signifikant  < 0.05 

   ***. Korrelationen är signifikant < 0.01  
 
I denna tabell är kurvan i princip rak. Enda steget där den närmar sig att vara signifikant är i 
första behovstrappsteget, det grundläggande behovet. I de övriga stegen finner vi inga 
kopplingar till cynism. 
 
Tabell 4.8: Korrelationskoefficienter engagemang och cynism 

  Fördelnings rättvisa Procedurs rättvisa Total Rättvisa 
Engagemang .413 *** .465 *** .501 *** 
Cynism -.040 -.124 -.105 

 *. Korrelationen är signifikant   < 0.1 
 **. Korrelationen är signifikant  < 0.05 
 ***. Korrelationen är signifikant < 0.01 

 
Tabellen visar att det finns ett positivt samband mellan engagemang och rättvisa. Samt att 
signifikansnivån är godtagbar för vår studie.  
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4.2 Hypotestest 
 
I denna del kommer vi att gå igenom hypoteserna och se om dessa stämmer överens med det 
material vi har samlat in. Hypoteserna tas upp område för område och till varje hypotes 
kommer ett avsnitt med koppling mot personlighet i teorin att göras. Detta kommer endast att 
ske om vi har funnit några statistiska avvikelser mellan de olika personligheterna. 

4.2.1 Maslows Behovstrappa 
 
Tabell 4.9: Regressionsanalys Maslows behovstrappa 
  Engagemang Cynism Engagemang Cynism Engagemang Cynism 
  Grundläggande Trygghet Socialt 
                
F-ratio  .391 1.18 .724 .076 .776 .002 
b  .128 .177 .128 -.033 .179 0.0079 
R2  .012 .035 .021 .002 .023 .0 
R2 adj  -.018 .005 -.008 -.028 -.007 -.030 
*. Korrelationen är signifikant   < 0.1  
**. Korrelationen är signifikant  < 0.05  
***. Korrelationen är signifikant < 0.01  

 
Hypotes 1 säger att personalen som har de grundläggande behoven tillfredsställda på 
arbetsplatsen kommer att bidra till att effektiv styrning uppnås. I tabellen ovan kan vi se att 
det inte råder något signifikant samband mellan engagemang samt behoven på denna nivå. 
Detta gör att hypotes 1a inte stöds av det insamlade materialet.  
 
De avvikelser vi har kunnat se rörande den första hypotesen är att för vissa personligheter 
verkar det som att cynismen ökar när dessa behov uppfylls. För personer med en bedömande 
(b=.415) personlighet finns det ett signifikant samband där påverkan är betydligt mer negativ, 
mot cynism, än för alla anställda sammantaget (b=.177).  
 
Detta gäller även för personer med en känna efter personlighet. Här är påverkan avsevärt 
mycket större (b=.775) med en godtagbar signifikans (p=.0) där påverkan är betydligt mer 
negativ, mot cynism, än för alla anställda sammantaget (b=.177). 
 
Hypotes 2 säger att personal som har trygghetsbehovet tillfredsställt på arbetsplatsen kommer 
att bidra till att effektiv styrning uppnås. I tabellen ovan går det att utläsa att även om 
signifikansen är mindre än för behov 1 har inte signifikans kravet på 0.1 uppfyllts, därför 
stöds inte heller denna hypotes av materialet. 
 
Hypotes 3 som säger att personal som har det sociala behovet tillfredssällt på arbetsplatsen 
kommer att bidra till att effektiv styrning uppnås uppfylls inte heller av signifikansen i 
tabellen ovan. Kommenteras skall dock att signifikansen minskar men inte till en godtagbar 
nivå. 
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Tabell 4.10: Regressionsanalys Maslows behovstrappa 
  Engagemang Cynism  Engagemang Cynism 
  Uppskattning  Självförverkligande 
           
F-ratio  2.491 .460  3.323 .011 
b  .236 -.084  .299 * 0.014 
R2  .07 .014  .091 .0 
R2 adj  .042 -.016  .064 -.030 
*. Korrelationen är signifikant   < 0.1 
**. Korrelationen är signifikant  < 0.05 
***. Korrelationen är signifikant < 0.01 

 
Det fjärde trappsteget med tillhörande hypotes säger att personal som har behov av 
uppskattning tillfredsställt på arbetsplatsen kommer att bidra till att effektiv styrning uppnås. 
Svaren på denna fråga ligger marginellt över vårt satta kriterium på <0.1 i signifikans, 
hypotesen faller alltså fast med liten marginal.  
 
Den sista hypotesen, behov av självförverkligande, säger att personal som har behovet 
tillfredsställt på arbetsplatsen kommer att bidra till att effektiv styrning uppnås. Detta visar 
sig ha ett signifikant samband (p<0.1) samt med en positiv effekt (b= 0.299). Detta betyder 
att hypotesen stöds av materialet.  
 
I en jämförelse mellan anställda som är mer bedömande eller mer uppfattande i sin 
personlighet kan vi se ett signifikant (p=.053) samband mellan att vara bedömande och att 
tillfredsställelse på det översta behovssteget leder till engagemang, detta med en ganska hög 
förändringsfaktor (b=.54). I jämförelse med en anställd som har en uppfattande personlighet 
är signifikansnivån för denna (p=.742) och påverkan är så liten som (b=.067). Alla personer 
sammantaget visar på ett signifikant samband (p=.077) med en väsentligt lägre 
förändringsgrad (b=.299) än en person med bedömande personlighet. En person med 
bedömande personlighet har nästan dubbelt så stor påverkan på engagemang än alla anställda 
sammanlagt. 

4.2.2 Hertzbergs Tvåfaktorsteori 
 
Tabell 4.11: Regressionsanalys Hertzbergs Tvåfaktorsteori 

  Engagemang Cynism  Engagemang Cynism 
  Otillfredsställd  Tillfredsställd 
           
F-ratio  .579 .497  14.192 6.732 
b  -.097 -.073  .532 *** -.322 ** 
R2  .017 .015  .301 .169 
R2 adj  -.013 -.015  .28 .144 
*. Korrelationen är signifikant   < 0.1  
**. Korrelationen är signifikant  < 0.05 
***. Korrelationen är signifikant < 0.01  

 
Hypotes 6 som säger att personal som upplever arbetstillfredsställelse på arbetsplatsen 
kommer att bidra till att effektiv styrning uppnås. Denna hypotes stöds av materialet (p=.001) 
och har en stark påverkan för engagemanget (b=0.532). Vi kan även se att tillfredställelse har 
en negativ inverkan på cynism och är också den signifikant (p=.014) och har en måttlig 
påverkan på cynismen (b=-.332). 
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Vi fann ett statistiskt särdrag rörande denna hypotes i personlighetsmaterialet. Detta var att en 
människa med en känsla personlighet har lägre påverkan (b=.392) på engagemang än vad en 
människa med tanke personlighet (b=.529) har, samt vad alla anställda sammanlagt har 
(b=.532). Samtliga uppgifter för denna punkt har en godtagbar signifikans. 
 
Hypotes 7 som säger att när personal som upplever arbetsotillfredsställelse på arbetsplatsen 
kommer att bidra till att ineffektiv styrning uppnås. Detta har inte ett signifikant samband och 
hypotesen stöds därmed inte av materialet.  

4.2.2 Fördelnings- och Procedurrättvisa 
 
Tabell 4.12: Regressionsanalys fördelningsrättvisa 

  Engagemang Cynism 
  Fördelningsrättvisa 

      
 9.638 .110 F-ratio 
 .413 *** -.040 b 

R2  .226 .003 
R2 adj  .203 -.027 
*. Korrelationen är signifikant   < 0.1  
**. Korrelationen är signifikant  < 0.05 
***. Korrelationen är signifikant < 0.01  

 
Hypotes 8 säger att när personalen anser sig bli behandlad på ett rättvist sätt, med hänsyn till 
vad personalen värdesätter, bidrar det till att effektiv styrning uppnås. Tabellen ovan visar att 
det finns ett signifikant (p<0.01) samband mellan fördelningsrättvisa och engagemang, detta 
med en ganska högt positivt värde (b=.413). Detta gör att vår hypotes finner stöd. 
 
Tabell 4.13: Regressionsanalys procedurrättvisa 

  Engagemang Cynism 
  Procedurrättvisa 

      
 11.763 .978 F-ratio 
 .465 *** -.124 b 

R2  .263 .029 
R2 adj  .240 -.001 
*. Korrelationen är signifikant   < 0.1  
**. Korrelationen är signifikant  < 0.05 
***. Korrelationen är signifikant < 0.01  

 
Hypotes 9 säger att när personal som upplever procedurrättvisa som tillfredsställande på 
arbetsplatsen kommer att bidra till att effektiv styrning uppnås. Ur tabellen ovan framgår att 
det finns att signifikant samband (p<0.01) mellan uppfattad procedurrättvisa och 
engagemang, detta med en positiv påverkan (b=.465).  
 
Med denna hypotes i åtanke hittade vi avvikelser när vi tittade på en människa med 
bedömande mot uppfattande personlighet. En anställd med bedömande personlighet har en 
markant större påverkan på engagemang (b=.663) vid godtagbar signifikans (p=.001) när 
denna uppfattar procedurrättvisan som rättvis än vad den sammanlagda personalstyrkan har 
(b=.465) vid signifikans (p=.002). För den motsatta personligheten, uppfattande, finns ingen 
signifikans (p=.436) och den har en betydligt mindre påverkan än genomsnittet (b=.164). En 
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anställd med bedömande personlighet har alltså en större benägenhet att genom ökad 
procedurrättvisa påverka engagemanget positivt. 
 
Tabell 4.14: Regressionsanalys rättvisa 

  Engagemang Cynism 
  Rättvisa 
      

 12.865 .639 F-ratio 
 .501 *** -.105 b 

R2  .28 .019 
R2 adj  .259 -.011 
*. Korrelationen är signifikant   < 0.1  
**. Korrelationen är signifikant  < 0.05 
***. Korrelationen är signifikant < 0.01  

 
Till sist säger hypotes 10 att personal som upplever att de blir rättvist behandlade på 
arbetsplatsen kommer att bidra till att effektiv styrning uppnås. Resultatet av enkäten visar på 
ett signifikant samband mellan en uppfattad rättvisa och ökat engagemang (p=.001) med en 
positiv påverkan på engagemang vid ökad uppfattad rättvisa (b=.501). Men det finns inget 
signifikant samband mellan uppfattad rättvisa och uppkomsten av ineffektiv styrning. 
 
Till den sista hypotesen såg vi statistiska skillnader vid två av personligheterna. Den första 
var mellan utåtvänd mot inåtvänd. Enligt det statistiska materialet fanns det en .14 skillnad av 
påverkan på engagemanget beroende på om en anställd är en utåtvänd (b=.444) eller inåtvänd 
(b=.579) person. Båda dessa har en signifikans som är acceptabel. Den inåtvända påverkar 
engagemanget mer vid högre uppfattad rättvisa än en utåtvänd människa gör. 
 
Den andra skillnaden mellan två personligheter var den bedömande mot uppfattande 
personligheter. En anställd med bedömande personlighet har större påverkan (b=.656) än 
personalstyrkan sammantaget, dessa båda vid godtagbar signifikans (p=.002 och p=.001). 
Den har även betydligt större än en människa med uppfattande personlighet (b=.249) den har 
dock ingen godtagbar signifikans (p=.250).  
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5. DISKUSSION 
 

 detta kapitel diskuteras det resultat vi fått av enkätundersökningarna mot de teorier som 
är uppställda. Kapitel avslutas med en extensiv analys om vad personligheten har för 

påverkan på de hypoteser som ställts. 
 I

 

5.1 Maslows behovstrappa  
 
 I uppsatsens teorikapitel med Malsow (Hong Lu et al, 2004) kan det läsas att människor har 
en behovstrappa att arbeta sig upp efter. Behovstrappan går ut på att när människan uppnår 
ett trappsteg kan denne avancerar vidare till nästa nivå för att på detta sätt vidare motiveras. 
Enligt maslow är det inte förutbestämt hur avancemanget ser ut utan beror på människan. 
Vad som är bestämt är att de två första behovstrappstegen kräver att människan skall ha ett 
arbete för att kunna uppnå dessa. (Hong Lu et al, 2004)  

Behov av självförverkligande 

Behov av uppskattning 

Sociala behov 

Trygghetsbehov 

Grundläggandebehov 

Figur. 2: Maslows behovstrappa (Källa: Berggren et al, 2001)  
 
Vad teorin säger om det första steget är att detta steg kan gälla lön, goda fysiska förhållanden 
och övriga materiella fördelar. Befinner sig en människa på detta trappsteg har de sin lön 
oavsett vad som presteras på arbetet vilket kan ge en mindre grad av engagemang. (Berggren 
et al, 2001) Utifrån vår första hypotes var tanken att de arbetare som har de grundläggande 
behoven tillfredsställda på arbetet skulle bidra till att den effektiva styrningen skulle uppnås. 
Svaret vi fick från enkäten visade att det inte finns något samband mellan engagemang och de 
grundläggande behoven på detta trappsteg. Inte heller fann vi något samband mellan cynism 
och de grundläggande behoven.  
 
Berggren et al (2001) skriver om det andra trappsteget, trygghetsbehovet, att människan-
/personalen ska kunna känna sig skyddad mot fysiskt våld eller bara kunna ha ett ställe där de 
egna tillhörigheterna kan skyddas. Detta menar Berggren et al (2001) kan ske genom 
försäkringar, arbetarskydd och en anställningstrygghet. Vår hypotes på detta trappsteg säger 
att personal som har trygghetsbehovet tillfredsställt inom arbetet kommer att bidra till att den 
effektiva styrningen uppnås. Vad som framkom av enkätundersökningen gällande detta 
trappsteg var att även om signifikansen är mindre än vad den var i behov ett har inte vårat 
signifikanskrav på 0.1 uppfyllts, därför stödjer inte heller denna hypotes teorin. Vi lyckas inte 
heller finna något samband mellan cynism och detta trappsteg.   
 
Teorin säger att för att nå det tredje steget krävs att både det grundläggande behovet samt 
trygghetsbehovet är uppnådda. (Berggren et al, 2001) Det tredje trappsteget heter sociala 
behov vilket innebär att människan vill ha gemenskap med andra människor. Detta kan ske 
genom att accepteras i en grupp eller att ha arbetsuppgifter som kräver samarbete. (ibid) Den 

  
 25 



 DISKUSSION 
 

hypotes som utformades till detta trappsteg menade att personal som har det sociala behovet 
tillfredsställt på arbetsplatsen kommer att hjälpa företaget till en effektiv styrning. Vår 
enkätundersökning visar att detta steg inte heller klarar signifikansen. Däremot utvecklas det 
mot en signifikans men dock inte till den nivå vi använt som godkänd. Inte heller på detta 
steg lyckas vi koppla ihop cynism med trappsteget.   
 
Det vi hitintills har sett är att det inte leder till engagemang att ha behoven på de första stegen 
uppfyllda. Det vi kan se är att statistiken visar på ett samband mellan behovsnivåerna och 
engagemang i det hänseendet att ju högre upp på behovstrappan en människa kommer desto 
mer tyder det på att engagemang skall uppstå. Det faktum att dessa nivåer inte leder till 
engagemang anser vi bero på att de faktorer som spelar in på de olika nivåerna, till exempel 
lön eller trygghetsbehov, inte är riktade mot de inre behoven hos en människa.  
 
För det fjärde trappsteget, behov av uppskattning, säger teorin att det uppnås ifall det finns 
respekt och uppskattning för det människan gör. Detta kan vara exempelvis att människan får 
visa sin förmåga som i sin tur gör att det blir en förstärkt jag känsla. (Berggren et al, 2001) 
Hypotesen till detta trappsteg sa att personal som har detta behov tillfredsställt på arbetet 
kommer att bidra till att den effektiva styrningen nås. Detta fick en signifikans nära vårt 
kriterium på 0.1. Dock faller ändå hypotesen med en liten marginal. Inte heller på detta 
trappsteg finns samband med cynism, vilket vi inte heller hade förväntat oss.  
 
Det sista trappsteget, behov av självförverkligande, säger Berggren et al (2001) att det är vad 
individen är kapabel till. Exempelvis hur möjligheten att utvecklas på arbetet ser ut samt är 
det genom tuffare utmaningar. Anser personalen att de har tillåtelse att ta egna initiativ? Vår 
sista hypotes inom denna teori säger att personal som har detta behov tillfredsställt på 
arbetsplatsen kommer att bidra till att effektiv styrning uppnås. Detta är den enda av våra 
hypoteser på denna teori där vi har ett signifikant samband (p<0.1) samt en positiv effekt 
(b=0.299) vilket gör att detta är den enda hypotes som stöds.  
 
Det som är intressant i denna del av undersökningen är den trend, rörande behovstrappan och 
effektiv styrning, som vi noterade. Den visar att behoven på de olika nivåerna skapar mer och 
mer effektiv styrning ju högre upp i behovstrappan en människa avancerar. Detta anser vi 
beror på att ju högre upp en människa avancerar i behovstrappan desto mer riktar sig behoven 
till en människas inre behov och inte bara de ytliga behoven. De riktar sig alltså till vad en 
människa egentligen vill göra med sitt liv. Det blir då tydligt att just detta framkallar den 
engagerande egenskapen hos en människa. Resultatet med ökad effektiv styrning förklaras 
dock till väldigt liten del av att behoven uppfylls på trappsteg fem (R2=.091). 
 
En förklaring till graden av effektiv styrning för behovstrappan är att den undersöker hur 
tillfredsställelsen ser ut på de olika trappstegen och inte direkt den effektiva styrningen, 
främst då engagemanget. Det ska alltså räknas med sambandet mellan tillfredsställelse och 
engagemang som vi hittar i nästa avsnitt. Där framkommer det att det finns ett samband 
mellan dessa två faktorer, men att engagemang inte helt förklaras av tillfredsställelse, 
förklaringsgraden ligger på 0.3. 

5.1.1 Hertzbergs Tvåfaktorsteori 

I teorin säger (Robins, 2001) att en anställd får ökad motivation när de inre belöningarna 
väcks, detta genom att den anställda förstår, medverkar och utvecklas. Dessa känslor 
påverkas inte ofta av den yttre miljön utan stimuleras av arbetsuppgiftens innehåll och krav. 
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En god miljö behöver inte automatisk skapa en hög motivation hos den anställde utan kan 
istället skapa trivsel på arbetet. Fokus bör läggas på att anpassa arbetsuppgifterna efter 
individens intressen, mål och förmågor. När en anställd upplever arbetstillfredsställelse bidrar 
det till effektiv styrning samt mindre ineffektiv styrning. Resultatet av undersökningen visade 
att tillfredsställelsen har en positiv inverkan och en stark påverkan på engagemanget. 
Resultatet visade även att tillfredställelse har en tydlig negativ inverkan på cynism. Här ser vi 
en koppling till det vi diskuterade tidigare att effektiv styrning uppstår när de inre behoven 
hos en människa är uppfyllda. Denna del stämmer då klart och tydligt ihop med vad 
Hertzbergs motivationsfaktorer beskriver. 

Har anställda arbetsotillfredsställelse är de olika hygienfaktorerna kvaliteten på ledningen, 
lönen, företagets policys, arbetsmiljön, relation med andra och arbetssäkerhet. Om någon 
eller några av dessa inte är godtagbara eller motsvarar förväntningar och/eller behov en 
anställd har kan arbetsotillfredsställelse uppstå. Detta exempelvis genom att arbetsmiljön inte 
är godtagbar eller att relationen med andra medarbetare eller chefer inte är vad den anställda 
hade hoppats på. Det är inte frågan om inre faktorer utan hur en anställds känslor påverkas av 
den yttre miljön. Här blev hypotesen att när en anställd upplever arbetets otillfredsställelse 
bidrar detta till ineffektiv styrning. Här lyckades vi inte finna ett signifikant samband vilket 
gör att denna hypotes inte stöds. En förklaring till frånvaron av samband för denna hypotes 
anser vi vara att det inte finns någon större cynism inom företaget och detta ser vi då vara 
orsaken till att vi inte finner ett statistiskt samband i materialet. Samt att Hertzbergs teori ska 
visa om otillfredsställelse uppstår och inte direkt om cynism uppstår. 

5.2 Fördelnings- och Procedurrättvisa 
 
Enligt Cropanzan (2001) utgör fördelningsrättvisa vad den anställde erhåller från företaget. 
Det kan gälla exempelvis lönelyft, erbjudande om nya och bättre arbetsuppgifter eller 
erbjudande om en högre tjänst. När anställda upplever att de får vad de förväntade sig av en 
utförd arbetsuppgift ska enligt Klein och Weaver (2000) tillfredställelsen för arbetet öka. Kim 
et al (2005) samt Brown och Peterson (1994) menar att anställda som har en högre 
arbetstillfredsställelse har ett större organisatoriskt engagemang än anställda som är 
otillfredsställda med sin arbetssituation. Enligt Klein och Weavers (2000) resonemang skulle 
då ökad upplevd fördelningsrättvisa leda till ökat engagemang. Förhållandet mellan 
fördelningsrättvisa och engagemang har i enkätmaterialet visat sig vara positivt och följer 
därmed teorin. Om det görs en jämförelse mellan fördelningsrättvisans påverkan och nästa 
rättviseteori, processrättvisa, kan vi se att den sistnämnda har en något större påverkan på 
engagemanget. 
 
Processrättvisa handlar enligt Cropanzan (2001) om en anställd tycker att processen genom 
vilka olika händelser i företaget behandlas på är rättvisa eller inte. Det finns enligt Leventhal 
(1980) sex olika procedurer som ska uppfyllas för att en anställd ska anses vara rättvist 
behandlade, dessa är att proceduren ska vara överensstämmande, fri från fördomar, korrekta, 
tillrättavisande, representativa för alla och basera sig på de etiska standarderna som råder. 
Pearc (1998) menar på att det finns ett positivt samband mellan den hos den anställda 
uppfattade procedurrättvisan och en anställds engagemang till företaget. Ur det 
sammanställda enkätmaterialet ser vi, i likhet med teorin på området, att det råder ett positivt 
samband mellan processrättvisa och engagemang, ett engagemang som är något mer positivt 
än den tidigare teorin om fördelningsrättvisan. Skillnaden är dock i stort sett marginell när det 
bara skiljer .05 i ökning av den påverkan processrättvisa har mot engagemang. 
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När en anställd både känner att den fördelningsberoende rättvisan uppfylls på ett 
tillfredsställande sätt samt att procedurrättvisan tillfredsställs menar Klein och Weaver (2000) 
att företaget i båda fallen kommer att få en positiv påverkan på tillfredsställelsen på arbetet. 
Som tidigare nämnts medför en ökad tillfredsställelse på arbetsplatsen även ökat engagemang 
till företaget. Vi kan ur vårt insamlade enkätmaterial utläsa att när både fördelningsrättvisa 
samt processrättvisa är uppfylld är den positiva påverkan på engagemanget för företaget som 
störst. Det är större än i de båda enskilda rättviseberoenden faktorerna. Rättvisa förklarar till 
viss del (R2=0.28) det uppkomna engagemanget. I sin helhet anser vi att resultatet kan 
kopplas till det som står i teorin om rättvisa. 
 
Den anställda cynismen skiljer sig enligt Byrne (1991) från de övriga cynismerna genom att 
det uppstår känslor av orättvisa. Han menar att ett underförstått avtal finns mellan anställda 
och arbetsgivaren, dessa avtal lovar rättvisa, ärlighet och opartiskhet. När detta avtal bryts, 
till exempel genom att företagsledningen får en högre ekonomisk ersättning än en vanlig 
anställd och då speciellt under tider med en dålig prestation inom organisationen, uppstår 
känslan av orättvisa inom organisationen. Vi kan inte i någon del av vårat rättvisematerial se 
ett signifikant samband mellan när en anställd känner sig orättvist behandlad och att det 
skulle leda till att denna får en ökad cynism mot företaget. Orsaken att resultatet blir sådant 
anser vi, som tidigare nämnts, beror på att ingen större cynism kunde urskiljs i 
enkätmaterialet och därigenom inget statistiskt samband kunde uppkomma. Med vi tolkar 
detta som att det ska uppstå ett flertal oegentligheter innan cynism kan uppstå. 

5.3 Personlighetsteori 
 
Här kommer vi att gå igenom vad vi har iakttagit för skillnader i vårt insamlade material 
mellan olika personligheter, och försöka återkoppla det till teorin om de olika 
personligheterna. Detta för att vi ska kunna se om några av dessa beskrivningar kan förklara 
de skillnader som vi har upptäckt.  

5.3.1 Utåtriktad eller Inåtvänd  
 
Det finns inte några stora skillnaden mellan en människa som har en utåtriktad eller inåtvänd 
personlighet. Det vi kan utläsa av statistiken är att när en person, som är inåtvänd, upplever 
en ökad rättvisa ökar dennes engagemang i större utsträckning än för en människa med 
utåtvänd personlighet.  
 
Det kan utifrån teorin tolkas som att den inåtvända tar längre tid på sig att bestämma sig om 
företaget uppför sig rättvist eller inte (Macintosh, 1985), men att när den inåtvända 
bestämmer sig är han/hon mer övertygad att det är rättvist och skapar därigenom ett större 
engagemang till företaget. Jämfört med en människa med utåtvänd personlighet som 
påverkas av vad andra tycker och är då inte lika säker på sin sak och därför uppvisar ett lägre 
engagemang vid samma ökning av rättvisan.  

5.3.2 Bedömande eller Uppfattande 
 
De avvikelser vi har kunnat se rörande den första hypotesen är för det första att det verkar 
som att cynismen ökar när behov på trappsteg ett uppfylls. För människor med en bedömande 
personlighet finns det ett signifikant samband (p=.089) där påverkan är betydligt mer negativ 
(b=.415), mot cynism, än för alla anställda sammantaget (b=.177). 

  
 28 



 DISKUSSION 
 

Det är besvärligt att utläsa vad skillnader mellan personligheter har för påverkan vid de olika 
behovsnivåer och då framförallt de lägre. Detta på grund av att människor förhoppningsvis 
inte befinner sig på denna nivå utan har kommit högre upp på behovstrappan. Om vi ändå 
tolkar det statistiskt ser vi att en människa med en bedömande personlighet faktiskt i ganska 
stor utsträckning bidrar till cynism när behoven på trappsteg ett är uppfyllda. Detta tyder på 
att en människa med bedömande personlighet då inte är nöjd med att vara på trappsteg ett och 
måste komma upp i behovstrappan för att skapa engagemang och inte cynism. En vidare 
diskussion om behoven på trappsteg ett kommer i nästa personlighets område. 
 
En människa med en bedömande personlighet istället för en uppfattande personlighet eller 
om vi ser till alla anställda sammanlagt, påverkar de på ett positivare sätt engagemanget när 
de upplever att de behov som finns på det högsta behovstrappsteget uppfylls. Det kan från 
teorin då tänkas att eftersom den med bedömande personlighet snabbare blir övertygad om att 
dennes behov/krav på den översta nivån är uppfyllda och därefter håller fast vid sin 
ståndpunkt, och påverkar därmed genom sin starkare tro engagemanget mer. Jämfört med en 
uppfattande människa som både tar längre tid på sig att bestämma sig, samt kan ändra sin 
uppfattning och därigenom kanske har en svagare övertygelse vid de olika nivåerna. Vi tolkar 
det som att en högre övertygelse leder till att ökningen är kraftigare för varje steg i 
uppgången.  
 
Utifrån statistiken ser det ut som att när det kommer till rättvisa inom företaget är den 
anställda med bedömande personlighet som på ett avsevärt större sätt påverkar engagemanget 
positivt. Det kan ur teorin tolkas som att en människa med bedömande personlighet på ett 
snabbare sätt bestämmer sig för om det till exempel är rättvist inom företaget jämfört med 
vad en uppfattande människa gör (Macintosh, 1985). Detta anser vi vara en möjlig orsak till 
det resultat som vi har uppmärksammat i vårt insamlade material. Detta genom att när en 
människa med bedömande personlighet har bestämt sig står denne fast vid den åsikten och 
kan därigenom vara mer positiv gentemot den rättvisa som finns inom företaget. Om vi 
jämför med en människa med uppfattande personlighet kan denna känna sig mer osäker om 
det verkligen är rättvist. Denne tar längre tid på sig att bestämma sig, och kan även snabbt 
ändra uppfattning om den får tillgång till ny information (ibid). Detta ser vi skulle vara 
orsaken till att dessa inte har samma engagemang till företaget vid samma uppfattade rättvisa, 
eftersom styrkan i övertygelsen om rättvisa inte är lika stor, i likhet med diskussionen ovan.  

5.3.3 Uppfattning. Känna efter eller Intuition 
 
Som vi skrivit under föregående personlighetsavsnitt är det svårt att utläsa vad skillnader 
mellan personligheter har för påverkan vid de olika nivåerna, eftersom en människa inte bara 
uppfyller kraven på denna nivå utan kanske även några steg högre upp.  
 
Om vi ändå ska tolka det statistiska resultatet för denna personlighet ser vi att en människa 
med en känna efter personlighet faktiskt i betydande grad (b=.775) bidrar till cynism när 
behoven på första trappsteget är uppfyllda. Detta kan vara en följd av flera olika orsaker, men 
vi anser det vara en mindre viktig post att titta på. Eftersom om en anställd nu bara uppfyller 
behoven på trappsteg ett är inte den då uppdykande cynismen det stora problemet för 
företaget. Utan just det att bara trappsteg ett uppfylls och detta anser vi vara ett större 
problem för företaget än den eventuella cynismen som uppstår. 
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5.3.4 Bedömning. Genom känsla eller Tanke 
 
Ur teorin kan vi utläsa att en människa med tanke personlighet bortser från fakta som inte 
stämmer överens med det som han/hon tycker är logiskt (Macintosh, 1985). Om vi har det i 
åtanke när vi studerar det material vi har samlat in kan det, tillsammans med att en människa 
med tanke personlighet har större påverkan på engagemanget, tolkas som att denne har en 
högre tilltro till det han/hon tycker. Vid samma nivå av uppfattad tillfredsställelse har en 
människa med tanke personlighet ett högre engagemang jämfört med en människa med 
känsla personlighet. 
 
En människa med känsla personlighet anses från teorin bortse från sådant som han/hon anser 
logiskt men inte överensstämma med vad dennes känslor säger (ibid). En möjlig förklaring 
till att en människa med känsla personlighet har lägre engagemang än en människa med tanke 
personlighet anser vi vara att det tar längre tid för en sådan att förstå att något är lika bra som 
det sägs vara, om det inte direkt stämmer med vad han/hon först känner. På detta sätt anser vi 
att effekten mot effektiv styrning minskar. 

5.4 Hypotesutfall  
 
Här nedan följer en sammanställning av det utfall vi erhöll på de hypoteser som är uppställda 
i studien. 

Maslows behovstrappa 

Organisationsrättvisa och procedurer 

Effektiv styrning Hertzbergs tvåfaktorsteori 

Personlighet (Explorativ mätning) 

H 1 - 5 

H 6 & 7 

H 8 - 10 

 
Figur. 5: Studiens tillvägagångssätt samt hypoteser 
 
De hypoteser vi fann stöd för är hypotes nr 5, 6, 8, 9 och 10 som säger följande: 
 

o Hypotes 5: Personal som har behovet av självförverkligande tillfredsställt på 
arbetsplatsen kommer att bidra till att effektiv styrning uppnås.  

o Hypotes 6: Personal som upplever arbetstillfredsställelse på arbetsplatsen kommer att 
bidra till att effektiv styrning uppnås. 

o Hypotes 8: När personalen anser sig bli behandlad på ett rättvist sätt, med hänsyn till 
vad personalen värdesätter, bidrar det till att effektiv styrning uppnås. 

o Hypotes 9: Personal som upplever procedurrättvisa som tillfredsställande på 
arbetsplatsen kommer att bidra till att effektiv styrning uppnås. 

o Hypotes 10: Personal som upplever att de blir rättvist behandlade på arbetsplatsen 
kommer att bidra till att effektiv styrning uppnås.  

 
Vilket betyder att de hypoteser vi förkastade är nummer 1, 2, 3, 4 och 7. 
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6. SLUTSATSER 
 

 detta kapitel sammanfattar vi de slutsatser vi har kunnat dra utifrån vad som har 
framkommit i uppsatsen för att slutligen  avsluta kapitlet med förslag på fortsatta studier. 

 
 I

6.1 Studiens slutsatser 
 
Syftet med denna uppsats var att utveckla och testa hypoteser för hur ett företag kan styra 
effektivt vid hög personalomsättning. De viktigaste slutsatserna vi kan dra utifrån de tre 
teoriområdena och dess hypoteser är som följer nedan. 
 
Vi har kunnat konstatera vilken påverkan de olika stegen i behovstrappan har för den 
effektiva styrningen i företaget. Att det finns en tendens som säger att ju högre nivå en 
människa är tillfredsställd på desto mer bidrar den människan till effektiv styrning. Utfallet 
blev inte riktigt det vi hade antagit från början, eftersom vi först vid sista behovstrappsteget 
fick ett godtagbart resultat. Som vi hade föreställt oss hade uppgången mot effektiv styrning 
kunnat komma tidigare i behovstrappan. Detta leder oss in på Hertzbergs teori som då till den 
delen går att koppla till det resultat vi har fått fram i behovstrappan. Det kan då kopplas till de 
övre trappstegen. Vid sammankopplingen ser vi att motivationsfaktorerna som Hertzberg 
pratar om stämmer in på behovstrappans högre steg. 
 
Gällande rättvisa blev resultatet i denna studie att det är betydelsefullt för företaget att lyssna 
till vad de anställda har för förhoppningar och krav på arbetet. Det är exempelvis viktigt att 
företaget följer de regler som är specifika för den branschen. Om ett företag lyssnar till sin 
personal och är medveten om vad han/hon anser, är möjligheten stor att företaget kan arbeta 
för att öka den effektiva styrningen inom företaget. Detta stämmer överens med vad vi antog 
från början. Arbetar företaget för de anställda kommer de anställda att arbeta för företaget 
genom att bidra till effektiv styrning. 
 
Utifrån resultatet i arbetet kan vi peka på att företag med dess ledning och ägare, i detta 
avseende livsmedelsbranschen, inte behöver vara fullt så oroade över att en anställds 
uppfattade orättvisa automatiskt behöver leda till en direkt ökning av cynism inom företaget. 
Även fast det råder ganska lite cynism inom det företag vi undersökte bör det dock påpekas 
att företag aldrig bör känna sig helt säkra på att cynism inte kommer att uppstå ifall orättvisa 
uppstår. Detta resultat hade vi inte förväntat oss vara så lågt vilket kan innebära att de 
anställda där är relativt toleranta gällande orättvisa. Trots att företaget har varit drabbade av 
varsel relativt nyligen verkar det som att de anställda upplever situationen som befogad från 
organisationens sida. Detta kan betyda att företaget gick ut med klara direktiv om situationen 
till de anställda och att organisationen i och med detta lyckades motverka eventuellt 
uppkommande cynism. 
 
Vid personlighetsteorin lämnades dörrarna för utfallet helt öppna då det blev svårt att 
fastställa vilka följder olika personligheter har för våra olika hypoteser. Den slutliga 
undersökningen om personligheter och dess påverkan på tidigare hypoteser 
uppmärksammade vi några samband. När en inåtvänd individ upplever rättvisa bidrar han till 
mer effektiv styrning än vad en utåtvänd människa gör. När en bedömande person upplever 
behovet av självförverkligande som uppfyllt bidrar han till mer effektiv styrning än vad den 
med uppfattande personlighet gör samt att om en bedömande person upplever rättvisa bidrar 
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han till mer effektiv styrning än vad en uppfattande person gör. En individ med tanke- 
personlighet bidrar till mer effektiv styrning än en person med känslopersonlighet gör vid 
samma tillfredsställelse. Det är dock komplicerat att dra korrekta slutsatser i denna typ av 
studie då det rör sig om väldigt komplexa samband där de åtta olika personlighets-
inriktningarna samspelar med och mot varandra.  

6.2 Förslag på fortsatta studier 
 
Ett förslag skulle kunna vara att studera skillnader i Maslows behovstrappa i olika branscher, 
hur individer är i behov av att avancera för att skapa trivsel för sig själv. Ett annat förslag 
skulle kunna vara att granska hur rättvisa upplevs inom olika branscher, exempelvis mellan 
ett företag där lönesättningen är personlig jämfört med ett företag där lönen sätts kollektivt. 
Ett sista förslag kan vara att göra en liknande studie som denna inom en annan 
bransch/branscher. 
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BILAGA A - ENKÄT  
 

Vi är fyra studenter vid Luleå tekniska universitet som just nu skriver våra D-uppsatser inom 
området Ekonomistyrning.  Denna enkät handlar om hur du upplever sin arbetsplats och din 
anställning. Enkäten tar ca 10 minuter att fylla i och din medverkan är av stor betydelse. 
 

Tack för visat intresse! 
Med vänliga hälsningar, Cecilia, Pär och Linda, Martin. 
 
Tänk på att svara så ärligt som möjligt. Dina svar är fullständigt anonyma. Dina svar 
kommer att omvandlas till siffror som analyseras av ett statiskprogram som därmed 
omöjliggör att identifiera vem som har svarat vad i den slutgiltiga uppsatsen. 
 
 

1. Ålder    _________ år 
 
Ringa in det alternativ som passar dig… 
 

2. Kön     Kvinna                    Man 
 

3. Vad har du för anställning?   Heltid/Deltid                  Extra vid behov 
 

4. Har du som målsättning att fortsätta din anställning inom organisationen på längre sikt? 
       Ja Nej 
 
5. Har du ett eget ansvarsområde inom din anställning?         Ja Nej 
 
Resterande del av enkäten är uppbyggd efter ett påstående där du svarar till vilken grad du 
anser dig hålla med påståendet. Det finns fem svarsalternativ presenterade nedan. Ringa in 
den siffra som du upplever som mest korrekt. 
Svarsalternativ: 
1 = Inte alls  
2 = I liten utsträckning  
3 = I viss utsträckning   
4 = I stor uträckning  
5 = I mycket stor utsträckning     
 
 
6. I vilken utsträckning upplever du att din hälsa kan påverkas negativt av din 

arbetssituation?  
 

1 2 3 4 5 
 

7. I vilken utsträckning upplever du att det finns tid för nödvändiga pauser på arbetet? 
 

1 2 3 4 5 
   

8. I vilken utsträckning känner du dig trygg på arbetsplatsen? (gällande obehagligt 
bemötande, hot etc) 

 

1 2 3 4 5 
 
9. I vilken utsträckning känner du dig trygg i din anställning? (gällande varsel) 
 

1 2 3 4 5 

 



  
 

10. I vilken utsträckning upplever du att dina arbetskamrater räknar med dig?  
 

1 2 3 4 5 
 
11. I vilken utsträckning upplever du att du tillhör en gemenskap på arbetsplatsen? 

 

1 2 3 4 5 
 

12. I vilken utsträckning upplever du att ni arbetar ihop som en grupp? 
 

1 2 3 4 5 
 

13. I vilken utsträckning upplever du att dina arbetsuppgifter ger dig status? 
 

1 2 3 4 5 
 
14. I vilken utsträckning upplever du att du får beröm när du presterat bra? 
 

1 2 3 4 5 
 

15. I vilken utsträckning upplever du att det du presterar ger dig ett gott anseende?  
 

1 2 3 4 5 
 
16. I vilken utsträckning upplever du att du utvecklas med ökat ansvar när du har presterat 

bra?  
 

1 2 3 4 5 
 
17. I vilken utsträckning upplever du att du kan klättra inom organisationen?  
 

1 2 3 4 5 
 
18. I vilken utsträckning upplever du att du fullt ut kan utnyttja dina egna resurser för att 

uppnå det du eftersträvar inom organisationen? 
 

1 2 3 4 5 
 

 

19. I vilken utsträckning sätter du gruppens mål framför dina egna mål på arbetsplatsen?  
 

1 2 3 4 5 
 
20. I vilken utsträckning upplever du lojalitet mot dina medarbetare?  
 

1 2 3 4 5 
 
21. I vilken utsträckning upplever du gemensamma mål som viktigare än din egen 

utveckling?  
 

1 2 3 4 5 
 
22. I vilken utsträckning upplever du hög tillit till företaget?  
 

1 2 3 4 5 
 
23. I vilken utsträckning känner du dig moralisk involverad i företaget?  
 

1 2 3 4 5 
 
24. I vilken utsträckning accepterar du att makt fördelas rättvist i organisationen? 
 

1 2 3 4 5 

 



  
 

25. I vilken utsträckning upplever du att du får tydlig information om vilka rutiner och 
regler som gäller? 

 

1 2 3 4 5 
 
26. I vilken utsträckning upplever du att du får information om vad du förväntas prestera? 
 

1 2 3 4 5 
 
27. I vilken utsträckning upplever du att det finns tydligt satta mål på arbetsplatsen med vad 

anställda som helhet förväntas prestera?  
 

1 2 3 4 5 
 

28. I vilken utsträckning får du feedback på arbetsplatsen om dina prestationer?  
 

1 2 3 4 5 
 
29. I vilken utsträckning får du feedback på arbetsplatsen om anställdas prestationer? 
 

1 2 3 4 5 
 
30. I vilken utsträckning upplever du att du får konstruktiv feedback om det arbete du utför? 
 

1 2 3 4 5 
 

31. I vilken utsträckning upplever du ångest över att du inte har tillräckliga kunskaper för att 
kunna utföra dina arbetsuppgifter?  

 

1 2 3 4 5 
 
32. I vilken utsträckning upplever du att arbetsuppgifterna är för svåra i förhållande till din 

förmåga?  
 

1 2 3 4 5 
 
33. I vilken utsträckning upplever du arbetsuppgifterna är för enkla och därmed uttråkande?  
 

1 2 3 4 5 
 

34. I vilken utsträckning upplever du att tiden går fortare än den faktiska tiden när du 
arbetar? 

 

1 2 3 4 5 
 
35. I vilken utsträckning upplever du engagemang som gör att du glömmer bort tid och rum 

på arbetsplatsen? 
 

1 2 3 4 5 
 

36. I vilken utsträckning upplever du sådant engagemang för arbetet att inget annat har 
någon betydelse för stunden? 

 

1 2 3 4 5 
 
 

37. I vilken utsträckning upplever du engagemang till organisationen?  
 

1 2 3 4 5 
 

 



  
 

38. I vilken utsträckning är du villig att göra personliga uppoffringar för organisationens 
fortlevnad? 

 

1 2 3 4 5 
 
39. I vilken utsträckning är du villig att göra ditt yttersta (bästa) för att företaget skall gå bra 

(det vill säga göra mer än vad som förväntas av dig)? 
 

1 2 3 4 5 
 
 

40. I vilken utsträckning upplever du att du ibland förmedlar en negativ bild av 
organisationen? 

 

1 2 3 4 5 
 
41. I vilken utsträckning önskar du ibland inte organisationens bästa? 
 

1 2 3 4 5 
 
42. I vilken utsträckning kan du ibland bidra till att arbetsuppgifter inte fullföljs? 
 

1 2 3 4 5 
 
 

43. I vilken utsträckning upplever du ditt arbete som trevligt? 
 

1 2 3 4 5 
 
44. I vilken utsträckning upplever du dina arbetsuppgifter som intressanta? 
 

1 2 3 4 5 
 
45. I vilken utsträckning upplever du att dina arbetsuppgifter ger dig glädje? 
 

1 2 3 4 5 
 
46. I vilken utsträckning upplever du dig otillfredsställd med den arbetsmiljö du har? 
 

1 2 3 4 5 
 
47. I vilken utsträckning upplever du dig otillfredsställd med den lön du har? 
 

1 2 3 4 5 
 
48. I vilken utsträckning upplever du att din arbetsgivare ger dig det stöd du behöver för att 

utföra dina arbetsuppgifter? 
 

1 2 3 4 5 
 
49. I vilken utsträckning blir de förväntningar du har på arbetet uppfyllda? 
 

1 2 3 4 5 
 

50. I vilken utsträckning anser du din arbetsgivare är ärlig och rättvis vid diskussioner med 
dig?  

 

1 2 3 4 5 
 

 



  
 

51. I vilken utsträckning anser du att din arbetsgivare ger dig chansen att föra fram dina 
åsikter?  

 
1 2 3 4 5 
 
52. I vilken utsträckning anser du att din arbetsgivare försöker agera rättvist?  
 

1 2 3 4 5 
 
53. I vilken utsträckning anser du dig ha möjlighet att prata med din arbetsgivare vid 

problem?  
 

1 2 3 4 5 
 
Ta ställning till följande..  (Ringa in det nummer du anser dig väga mer åt) 
   
 
      
 
        

   1             2             3              4             5 

Jag agerar utifrån 
omgivningen och 
påverkas av andras 
åsikter. Jag lär mig 
genom erfarenheter och 
utifrån den nuvarande 
situationen. 

Jag agerar inte utifrån 
omgivningen utan 
formar egna åsikter. Jag 
tar lärdom utifrån ny 
information.  

 
 
 
 
       
       
 
      

  1             2             3              4             5 
 
 
    
       
     

Jag anser att livet är 
förutbestämt. Jag är 
systematisk i mitt 
arbetssätt, föredrar 
planerade scheman och 
tycker om ett mer ordnat 
liv.  

Jag anser att livet inte är 
förutbestämt. Jag är 
spontan, anpassningsbar 
samt välkomnar 
oplanerade händelser. 
Tycker om att ta dagen 
som den kommer  

 
         
 
       
             1             2             3              4             5 
 
     

Jag är ingen person som 
tar initiativ eller 
påbörjar någonting. Jag 
använder mig av 
konkreta fakta hellre än 
möjligheter och 
använder mig hellre av 
befintliga teorier. 

Jag använder mig av 
möjligheter hellre än 
konkreta fakta. Jag 
utmärker mig som 
initiativtagare, påbörjare 
och uppfinnare. Problem 
löser jag genom egna 
idéer och teorier. 

 
 
 
 
 
       
 

  1             2             3              4             5 

Jag anser mig ha en 
personlig inställning till 
livet. Jag är givmild, 
naturlig, vänlig och 
social. Jag lyssnar på 
personliga känslor och 
värderingar.  

Jag anser mig inte ha en 
personlig inställning till 
livet. Jag anser mig inte 
speciellt givmild, trevlig 
eller social. Jag dömer 
utifrån ett sant/falskt 
perspektiv. 
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