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FÖRORD 
 
Först vill vi tacka vår handledare och inspirationskälla Dr Jonas Kågström som bidragit med 

en positiv inställning och funnits till hands då vi stött på problem. Vi vill dessutom tacka 

samtliga personer på Samhall som på ett eller annat sätt hjälpt oss med vår undersökning. Ett 

speciellt tack vill vi även sända till arbetsområdeschefen på Samhall i södra Gävleborg för 

hans välvilja och engagemang.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

ABSTRAKT 
 

Titel:   Autonomi vs. Kontroll. - Hur ser det ut på Samhall? 

 

Nivå:   C-uppsats i ämnet företagsekonomi  

 

Författare:   Thomas Christiansson & Per Fredrik Tranfeldt 

 

Handledare:  Dr Jonas Kågström 

 

Datum:   Juni 2011 

 

 Syfte: Syftet med denna uppsats är att med hjälp av SDT (Self- Determination Theory) 

undersöka om de anställda upplever sin arbetsplats som autonom eller kontrollerad. 

Grundförutsättningen för att kunna få en anställning på Samhall är att man har en 

funktionsnedsättning. Samtidigt har företaget som mål att få så många som möjligt att 

lämna företaget för andra reguljära arbetsgivare. Detta med anledning av att man är ett 

statligt personalutvecklingsföretag. Samhall jobbar i motsatt riktning till skillnad från 

liknande företag, och vi har därför valt att undersöka detta företag.  

 

Metod: Vi har använt oss av kvantitativ metod. Data har samlats in genom en 

enkätundersökning hos Samhalls anställda i Bollnäs, Gävle och Söderhamn. Enkäten i sin 

tur är uppbyggd och framtagen av de främsta forskarna inom SDT (University of 

Rochester) och genomfördes i pappersform. Vi har sedan sammanställt svaren i Google 

Documents för att enklare kunna se resultaten med hjälp av tabeller och diagram. I 

statistikprogrammet SPSS har vi sedan kunnat ta fram medelvärden och standardavvikelser 

för djupare analys samt en faktoranalys. Redovisningen av resultatet har skett i form av 

skrift, diagram samt tabeller från SPSS. 

 

Resultat & slutsats: Resultatet av undersökningen visar att de anställda upplever Samhall 

som en autonom arbetsplats. Dock visar resultatet även på att en av fem anställda inte vet 

vilket mål de har och inte heller vad de måste göra för att ta sig dit. Vi har kunnat visa på 



 

 

att vår empiri korroborerar SDT teorin (Self-Determination Theory) vilket vi visar med 

hjälp av en faktoranalys. 

 

Förslag till fortsattforskning: Man kan genomföra en liknande undersökning på ett annat 

företag och sedan jämföra resultaten. Med hjälp av SDT mäta samtliga faktorer på Samhall 

men man kan också välja ut ett bredare geografiskt urval för undersökningen.  

 

Uppsatsens bidrag: Genom vårt arbete har vi kunna påvisa Samhalls position på 

autonomitermometern. Arbetet visar även på att företaget bör bli bättre inom vissa 

områden.  

 

Nyckelord: Autonomi, faktoranalys, motivation, respondenter, Samhall, Self 

Determination Theory(SDT) och korroborerar.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

ABSTRACT  
 

Title:    Autonomy vs. Control. –What´s the situation like at Samhall?  

 

Level:   Final assignment for Bachelor Degree in Business Administration 

 

Authors:   Thomas Christiansson & Per Fredrik Tranfeldt  

 

Supervisor:   Dr Jonas Kågström  

 

Date:   June 2011  

 

Aim:   The purpose of this paper is that by using the SDT (Self-  Determination Theory) to 

determine whether the employees   perceive their workplace as autonomous or controlled. The 

basic   requirement to get a job at Samhall is being disabled. Samhall aim   to get as many 

people as possible to leave the company for other   regular employers. The reason for this is 

that Samhall is a   state-owned company assigned to provide development   opportunities for 

people. Samhall works in the opposite direction   in contrast to similar companies and we have 

therefore chosen to   study this company.  

 

Method:   We used the quantitative method. Data were collected through a   survey of Samhall 

employees in Bollnäs, Gävle and Söderhamn.   The questionnaire, in its turn, is built and 

designed by the leading   researchers in the SDT (University of Rochester) and was   completed 

in paper form. We have then compiled it in Google   Documents to more easily see the results 

using tables and graphs.   By using the statistical program SPSS, we have been able to   calculate 

means and standard deviations for deeper analysis, in   addition, we  accomplished a factor 

analysis. The presentation of   the results has been in writing, diagrams and tables from SPSS.  

 

Results & Conclusions:  The results of the survey show that employees perceive Samhall as  

 an autonomous place of work. However, the results also show that   one in five workers do not 

know their goal nor what they must do to get there. We have shown that our empiricism 

corroborate SDT  theory (Self-Determination Theory), which we prove by the factor analysis. 

 



 

 

Suggestions for future research:   Conduct a similar study at another company and then 

compare the results. Using the SDT and measure all elements at Samhall, but   also to select a 

wider geographic range of the survey.  

 

Contributions of  the thesis:  Through our work we have been able to show Samhall´s 

position   on our autonomy thermometer. This work has also shows that      

  Samhall should be better in some areas. 

 

Keywords:   Autonomy, factor analysis, motivation, respondents, Samhall, Self-  Determination 

Theory (SDT), corroboration. 
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1. INLEDNING 
I denna del beskrivs Samhall som företag, bakgrunden till arbetet, problemformuleringen 

samt undersökningens syfte.  

 

1.1 Bakgrund 

Samhall är ett av Sveriges största företag med omkring 20000 anställda och de finns 

representerade på 250 orter runtom i landet.  

 

 
Samhalls kablagefabrik i Söderhamn. 

 

Verksamheten startade 1980 och man producerade vid den tiden olika typer av produkter i 

sina fabriker. De anställda fick vid den tiden arbeta med olika former av produktion och 

tillverkning. Arbetsplatserna var ofta placerade utanför det civiliserade samhället och kom att 

kallas ”skyddade verkstäder”. Denna uppfattning tycks leva kvar hos allmänheten men sedan 

mitten av 2000-talet har dock företagets egen uppfattning i frågan ändrats och man har lagt 

ner mycket kraft för att förändra det egna varumärket (Christiansson, T. & Tranfeldt, P.F. 

2010a).    

 
Numera återstår dock endast några få av dessa fabriker, vilka idag erbjuder flera olika typer 

av tjänster, däribland städning, äldreservice samt bemannade lager och logistiklösningar 

(Christiansson, T. & Tranfeldt, P.F. 2010b). Företaget är ett statligt verk och ägs av svenska 

staten.  
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Samhalls verksamhet ger individen möjlighet att öka sin anställningsbarhet genom anställning 

och yrkesmässig utveckling. Målgruppen är arbetslösa med någon form av 

funktionsnedsättning som medför nedsatt arbetsförmåga. Det är genom arbete som personerna 

får möjlighet att försörja sig själva, vara delaktiga i samhället och får dessutom chansen att gå 

vidare till andra arbetsgivare. 

 

Modellen nedan beskriver strukturen för tjänstemännen på Samhall i södra Gävleborg där 

undersökningen ägde rum, dock deltog ej tjänstemännen i undersökningen.  

 

 
                                                                                                       Källa: Christiansson & Tranfeldt 2011 
Vi har tidigare skrivit två arbeten om Samhall i kurserna ledarskap och verksamhetsstyrning. 

Detta har gett oss bra kontakter på företaget och det är en bidragande orsak till att vi valde 

Samhall som undersökningsobjekt i denna c-uppsats.  Vi båda är intresserade av ledarskap i 

allmänhet och efter en diskussion med vår handledare kom vi fram till idén att skriva om 

autonomi hos de anställda på Samhall.  

 

Efter flera besök på företaget samt träffar med företagets tjänstemän har vi fått en mycket 

positiv bild av företaget. Till skillnad från ett ”vanligt” företag har Samhall som mål att sex 

procent av de anställda ska lämna företaget för andra arbetsgivare varje år, vilket gör företaget 

unikt i förhållande till sina konkurrenter på samma marknad. Vår uppfattning är att Samhalls 

konkurrenter har som målsättning att utbilda och behålla sin personal så länge som möjligt. 

Med anledning av detta har vårt intresse för Samhall ökat och vi vill därför undersöka den 

upplevda autonomin hos de anställda på Samhall. För vissa anställda är Samhall den första 

Arbetsområdetschef 

Personalledare 
Gävle/Sandviken 

Personalledare 
Bollnäs 

Personalledare 
Söderhamn 

HR‐Resurs    Affärskoordinator 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och sista destination men man arbetar hela tiden med att få så många som möjligt att lämna 

företaget för andra arbetsgivare. Vi är därför intresserade av att se på vilket sätt Samhall 

lyckas motivera sina anställda trots att man har som huvudsyfte att personalen ska lämna 

företaget.  

 

1.2 Problem 

Är det med tanke på Samhalls bakgrund och målsättning möjligt att erbjuda ett autonomt 

arbetsklimat för de anställda och i sådana fall till vilken grad?  

 

1.3 Syfte 

Syftet med detta arbete är att undersöka den upplevda autonomin hos den anställde på 

Samhall med tillämpning av SDT samt att med hjälp av resultatet kunna bidra till företagets 

fortsatta utveckling.  

 

1.4 Avgränsning 

Urvalsgruppen är 111 personer av totalt ca 650 anställda på Samhall i Gästrikland och 

Hälsingland. I detta urval ingår ej tjänstemän utan endast anställda med någon form av 

funktionsnedsättning. 

 

1.5 Val av teori 

Arbetet bygger på SDT (Self-Determination Theory) som väl kan knytas an till 

undersökningen som gjorts. Teorin behandlar mänsklig motivation och medfödda egenskaper 

till att vilja utvecklas som människa. De främsta forskarna inom SDT har publicerat 

enkätundersökningar för analyser och vi har valt att använda oss av ett undersökningsformulär 

som mäter graden av upplevd autonomi.  
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2 TEORI 

I denna del beskrivs vår teoretiska stomme SDT (Self-Determination Theory) utförligt. 

 

2.1 SDT (Self-Determination Theory) 

Kompetens, autonomi och samhörighet är tre centrala begrepp inom SDT (Roca & Gagne 

2008, s.1588). För att få en förståelse för människans motivation krävs en viss insikt i och 

kring dessa. Utgångspunkten är dock att människan har vissa medfödda psykologiska behov 

som måste tillgodoses för att känna välbefinnande och uppnå psykisk hälsa (E. Deci & R. 

Ryan 2000, s.227).  

 

2.1.1 Kompetens  

Kompetens är en av de tre huvudfaktorerna inom SDT. Kompetens ger energi och motivation 

(E. Deci & R. Ryan 2000, s.231) och gör det möjligt att lyckas med krävande uppgifter samt 

lyckas nå uppsatta mål (Baard m.fl. 2004, s.2046). För att uppnå långsiktig psykisk hälsa 

krävs det att kompetensbehovet är tillfredsställt (E. Deci & R. Ryan 2000, s.231).   

 

En person som är intresserad och öppen kan lättare anpassa sig till nya miljöer vilket kan 

antas vara önskvärt i flera sammanhang. De nyss nämnda egenskaperna är också en fördel för 

lärandet. En person som lär sig för sin egen skull och känner tillfredsställelse av det (lärandet) 

torde göra ett bättre jobb än en person som känner sig manad till att lära sig och inte upplever 

någon tillfredsställelse. Dessutom skulle den senare personen ha svårare att anpassa sig till 

nya situationer och miljöer (E. Deci & R. Ryan 2000, ss.252-253).  

 

2.1.2 Samhörighet  

Samhörighet är utifrån SDT behovet av att känna sig allierad med andra, att älska och bry sig 

om andra samt att bli älskad (E. Deci & R. Ryan 2000, s.231; Baard m.fl. 2004, s.2046). 

Samhörighet och känsla att vara allierad med andra ger också fördelar när man inom en grupp 

söker sprida kunskap mellan varandra samt ger en mer sammansvetsad grupp eller 

organisation. Samhörighet ger alltså både fördelar på individ och organisationsnivå (E. Deci 

& R. Ryan 2000, s.253).  
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2.1.3 Autonomi 

Autonomi är den fria viljan, dess motsats är heteronomi och den uppstår av kontrollerad 

reglering eller via förordningar som sker utan självbestämmande (R. M. Ryan & E. L. Deci 

2006, s.1557). Det är känslan av självständighet, integration och frihet som är en viktig del för 

människans välmående och hälsa (E. Deci & R. Ryan 2000, s.231; Baard m.fl. 2004, s.2046). 

Motsatsen är alltså ageranden som bygger på tvång och kontroll som hindrar individens egen 

vilja och drivkraft (E. Deci & R. Ryan 2000, ss.253-254). Autonomi innebär också att man 

låter sig ledas av sin vilja, att man agerar utifrån sin självkänsla (E. Deci & R. Ryan 2000, 

s.242). Ju mer självständiga en individs ageranden och handlingar är desto bättre möjlighet 

har getts individen att kunna rangordna och bearbeta sina personliga val, oberoende av dennes 

närliggande miljö. Det har visat sig att effekten av att chefer ger stöd för ett autonomiskt 

arbetsklimat resulterar i bättre tillit för organisationen samt bättre tillfredsställelse på 

arbetsplatsen (Baard m.fl. 2004, s.2048). Även i (Gough 2007) så påpekar man att en väl 

fungerande autonomi skapar mer produktiva och engagerade människor samt ett större 

mänskligt kapital och ett bättre välbefinnande.   

 

De tre huvudfaktorer som ovan nämnts är alltså själva kärnan i SDT. Behoven kan enligt SDT 

tillgodoses hos individer trots att man sysslar med olika ting och trots att man kommer från 

olika kulturer (E. Deci & R. Ryan 2000, s.246). Det som är avgörande för välbefinnandet är 

alltså om behovet tillgodoses eller inte. 

 

Teorin utgår vidare från att människan är anpassningsbar, och därför ingår som en del i det 

mänskliga beteendet att engagera sig i för personen intressanta aktiviteter, att söka utvecklas 

och att vara en del av sociala grupper (E. Deci & R. Ryan 2000, s.229). Vi låter ett exempel få 

illustrera:  

 

” A man who, in the evening, sits at the keyboard and begins to play a piece of music, may 

become lost in its beauty and experience great pleasure. He would not experience the 

pleasure if coerced to play, or if he felt unable to master the music (E. Deci & R. Ryan 2000, 

ss.230-231)”. 

 

Kontentan av citatet är alltså att mannen inte skulle tycka det var roligt att spela piano om han 

blev tvingad till det och inte heller om han inte kunde spela piano. Tillfredställelsen i detta 

exempel ligger i den upplevda autonomin och hans skicklighet (kompetens) att spela piano. 
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Dock är själva syftet med att spela piano inte att känna tillfredställelse utan mannen gör vad 

han tycker är roligt och intressant för honom själv (E. Deci & R. Ryan 2000, ss.230-231).  

 

2.2 Målinriktat beteende   

Vad är det som får människor att agera utifrån uppsatta mål och kommer kvaliteten bli 

densamma om arbetet genomförs av personer som inte är lika motiverade till att göra det? Det 

är exempel på inledande frågor som kan analyseras utifrån ett SDT-perspektiv för att ge en 

förståelse för teorin och dess användningsområde. Den avgörande faktorn i frågan är i vilken 

grad personerna tillfredsställer sina huvudsakliga psykologiska behov. Vi kan få djupare 

förståelse för vad som påverkar utfallet om vi vet mer om vad som påverkar hur målinriktade 

vi (människor) är, om vår psykologiska utveckling och vad som får oss att känna 

välbefinnande.  

 

Som nämnts i inledningen av detta kapitel finns det främst tre dominerande psykologiska 

behov som teorin fokuserar på, nämligen kompetens, samhörighet och autonomi. Dessa tre 

begrepp anses vara viktiga för att dels förstå vad man strävar efter att uppnå och varför man 

gör det (E. Deci & R. Ryan 2000, s.228). Att tillfredsställa dessa behov är nödvändigt för att 

man ska kunna utvecklas på ett psykologiskt plan men också för att stärka sin integritet och 

öka sitt välbefinnande. Bäst utveckling kommer att ske i miljöer som främjar det 

grundläggande behovet av tillfredställelse. Det motsatta kommer att ske i miljöer som hindrar 

behovet av tillfredsställelse, dvs. en degradering av välbefinnandet eller upplevd ohälsa (E. 

Deci & R. Ryan 2000, s.229; Baard m.fl. 2004, ss.2045,2047) 

 

2.3 Inre motivation 

Inre motiverade beteenden är de ageranden som vi gör för att vi är intresserade av saker utan 

att ta hänsyn till de följder som det får, t ex. en belöning eller liknande som är till för att ge 

incitament för att åstadkomma ett visst mål (E. Deci & R. Ryan 2000, s.235; Gagné & E. L. 

Deci 2005, s.331; Meyer & Gagné 2008, s.60). Det är alltså något som man gör helt av eget 

intresse. Autonomi och kompetens har visat sig vara de mest betydande faktorerna för den 

inre motivationen hos människan (E. Deci & R. Ryan 2000, s.235). Dock så kan man inte 

bortse från samhörigheten då den också tycks ha en påverkan på den inre motivationen, även 

om samhörigheten i vissa situationer spelar mindre roll (E. Deci & R. Ryan 2000, s.235). 

Anderson, Manoogian och Reznick (1976) lät en grupp barn arbeta tillsammans och studerade 

under försöket barnens inre motivation. När en vuxen försöksledare närvarade och samtidigt 
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ignorerade barnens försök att samarbeta visade barnen tecken på mycket låg nivå av inre 

motivation. Samhörigheten är alltså även viktig för den inre motivationen. I ”attachment 

theory” (Bowbly, 1979) bekräftas också detta där man studerat spädbarns beteenden 

tillsammans med föräldern. Barnen tenderade i studien att visa tydligare tecken på inre 

motivation när dem var väl sammanslutna med föräldern. En förklaring till detta kan vara att 

barnet då lättare kan koncentrera sig på sin omgivning (E. Deci & R. Ryan 2000, s.235).  

 

I forskningsförsök av Ryan och Grolnick (1986) samt Ryan, Stiller, Lynch (1994) visade sig 

studenter ha en bättre inre motivation när läraren var omtänksam och brydde sig om eleverna 

(E. Deci & R. Ryan 2000, s.235). En inte allt för långsökt tanke torde vara att de anställda på 

Samhall bör känna en större grad av inre motivation om deras personalledare är omtänksam 

och bryr sig om dem.   

 

2.4 Yttre motivation 

Med yttre motivation menas att det krävs något annat än själva aktiviteten som drivkraft. Det 

kan exempelvis vara materiella faktorer (lön, bonusar, belöningar etc.) eller verbala 

belöningar (Gagné & E. L. Deci 2005, s.331).  

 

Internalisering utgör ett viktigt verktyg när man utifrån ett SDT perspektiv ska förklara yttre 

motivation och vilka faktorer som påverkar denna. Utgångspunkten är att internaliseringen är 

en aktiv och naturlig process. Den utgörs av att individen söker omvandla socialt accepterade 

traditioner till något som hjälper stärka självregleringen. Det är med andra ord en process som 

gör att individen fortfarande kan vara självbestämmande trots att regleringarna inte stiftats av 

denne själv (E. Deci & R. Ryan 2000, s.236).  

 

Internalisering innebär att den egna personens tankar, uppfattningar och reaktionssätt förenas 

med andras. Stockholmssyndromet utgör ett bra beskrivande exempel där personerna mot sin 

vilja blir kidnappade och hållna till fånga av rånarna. Personerna ”blir ett” med rånarna och 

bildar tillsammans parti mot polisen. Rånarnas tankar och synsätt sammanfogas alltså med 

offrens vilket sålunda är en form av internalisering (Wikipedia, 2010-05-14; Wikipedia, 2011-

04-30) 
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Yttre motivation kan delas upp i fyra kategorier (nivåer) vilka är: 

• Extern kontroll (extern reglering och kontroll av individens beteenden) 

• Introjicerad kontroll (individen kontrolleras av sig själv, för att undvika t ex skuld 

och skam)  

• Identifierad kontroll (individen accepterar och identifierar sig med värdet av ett visst 

beteende)   

• Integrerad kontroll (individen accepterar till fullo och beteendena blir en del av 

jaget)  

 

Vad som skiljer dessa nivåer åt är den upplevda graden av självbestämmande och kontroll. 

Resultatet av den sistnämnda nivån (integrerad kontroll) är att individen förvandlat vad som 

från början var extern reglering och kontroll (den första och lägsta nivån) till något som 

upplevs vara självbestämd motivation (E. Deci & R. Ryan 2000, s.236).  Resultaten från flera 

studier inom bland annat sport, politik samt hälso- och sjukvård visar genomgående att en 

högre grad av integrerad kontroll ger bättre mental och psykisk hälsa, effektivare resultat och 

ett mer uthålligt beteende (E. Deci & R. Ryan 2000, ss.240-241).  

 

2.5 När de primära behoven inte blir tillfredsställda 

När människan inte får de primära behoven tillfredsställda kommer det leda till att man söker 

kompensera för dessa. Individen kommer att söka substitut till de grundläggande behov som 

inte blir tillfredsställda, substitut som egentligen inte ger den tillfredsställelse som personen 

behöver men som tillfälligt ger en viss kompensation (E. Deci & R. Ryan 2000, s.249). 

Försöken kommer att vara långlivade eftersom människan tenderar att hela tiden söka nya 

vägar för att kompensera behoven (kompetens, samhörighet & autonomi) (E. Deci & R. Ryan 

2000, s.248). Lyckas man trots försöken inte kompensera för behoven kommer det leda till 

kraftiga psykologiska påfrestningar för personen ifråga vilket ger negativa konsekvenser (E. 

Deci & R. Ryan 2000, ss.248-249). 

 

Ett exempel som illustrerar det ovan sagda mycket väl är då en person under sin uppväxt inte 

får den närhet som han eller hon behöver. Konsekvensen kan då bli att personen kompenserar 

för behovet genom att söka bekräftelse i materiella ting (substitut) såsom pengar eller 

statusförknippade ägodelar. Substitutet som i detta fall är materiella ting kan som tidigare 

sagts inte kompensera för det faktiska behovet (i detta fall närhet). Följden av detta agerande 
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kan leda till ödesdigra konsekvenser eftersom man stör det egentliga behovet (E. Deci & R. 

Ryan 2000, s.249).  

 

2.6 WCQ-skalan 

För att enklare kunna mäta hur Samhall ligger till på den autonoma skalan har vi valt att 

använda oss av ett färdigskrivet frågeformulär från University of Rochester. Själva WCQ 

(Work Climate Questionnaire) formuläret är uppbyggt av 15 frågor, där svaren sätts i en 

sjugradig skala. Här hänförs alternativ 1 till ”instämmer inte” och alternativ 7 till ”instämmer” 

(Baard m.fl. 2004, s.2056). Resultatet ger sedan en tydlig bild av hur autonoma de svarande är 

och man utgår i sammanställningen från att alternativ 1 står för kontroll och 7 för autonomi. 

Liknande undersökningar har även gjorts av (Baard m.fl. 2004) och (Taylor m.fl. 2008), men 

deras undersökningar handlade då om autonomin inom skolväsendet. Den stora parallellen 

testerna emellan är att de använt sig av ett liknande frågeformulär samt utgått ifrån WCQ-

skalan vid redovisande av det autonomiska resultatet.  

 

2.7 Sammanfattning 

SDT (Self-Determination Theory) är alltså en teori som handlar om mänsklig motivation. Det 

finns tre centrala faktorer inom teorin (kompetens, autonomi och samhörighet) vilka alla 

påverkar motivationen och den psykiska hälsan hos människan. Utgångspunkten är att de 

centrala faktorerna som nämnts ovan är medfödda psykologiska behov där 

tillfredsställelsegraden av dessa bestämmer i vilken mån människan känner tillfredsställelse 

eller inte.   
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3. METOD 

I denna del beskrivs tillvägagångssättet för vår undersökning samt hur enkäten uppstod.  

 

3.1 Enkät 

Vi har använt oss av kvantitativ metod där en enkätundersökning ligger som underlag för vår 

empiri. Med hjälp av SPSS har vi tagit fram statistik och utifrån det har vi analyserat 

resultatet. De statistiska verktygen som vi använt oss av är en faktoranalys samt histogram för 

varje enskild fråga.  

 

Enkäten är skapad av de främsta forskarna inom Self-Determination Theory och av den 

anledningen skriven på engelska. Vi har därför varit tvungna att översätta frågorna från 

engelska till svenska samt utökat antalet frågor från 15 till 18 stycken, detta för att en direkt 

översättning skulle kunna innebära en feltolkning av frågan. Våra tre kompletteringsfrågor är 

endast en uppdelning av den ursprungliga frågan, där av har frågorna 5B, 10B samt 14B 

tillkommit.  

 

Vi har skapat enkäten i Google Documents men då de anställda inte hade möjlighet att svara 

på internet var vi tvungna att skriva ut enkäten och utföra undersökningen i pappersform. Vår 

ambition var från början att ha omkring 250-300 respondenter men med anledning av att de 

anställda inte hade egen jobbmail fick vi ändra vår målsättning och nöja oss med en mindre 

statistiskt säkerställd undersökning.  

 

3.2 Frågor 

En gång varannan vecka har vi träffat och bollat idéer med vår handledare Jonas Kågström, 

det har till stor del handlat om enkätundersökningens utformning och dess bakomliggande 

teori SDT (autonomi). Även en tät kontakt har hållits med arbetsområdeschefen på Samhall 

för södra Gävleborg. För att Samhall skulle kunna ta del och använda sig av det framkomna 

resultatet blev vi tvungna att lägga till frågorna 1 till 4 - detta för att kunna urskilja mönster 

bland kön, ålder, arbetsplats och anställningstid. För att enkäten skulle bli så lättförståelig som 

möjligt valde vi i samråd med Samhall att plocka bort negationen i fråga 17.  

 

Fråga 17 

”Min personalledare talar (inte) med mig på ett bra sätt” 
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När enkäten var färdigställd tog vi kontakt med vissa utvalda tjänstemän på Samhalls 

arbetsplatser runt om i södra Gävleborg. Möten bokades och undersökningen genomfördes på 

plats i Bollnäs, Gävle och Söderhamn. 

 

 
Här genomförs enkätundersökningen på en av de utvalda arbetsplatserna. 

 

På vissa orter fick vi också hjälp av tjänstemännen att genomföra undersökningen utan vår 

närvaro då personalen av olika anledningar inte var på plats under våra besök. Enkäterna fick 

vi då skickade till oss per post. I Bollnäs skedde det i städgruppen, i Söderhamn på 

kablagefabriken och hos städgruppen samt i Gävle på paketeringsavdelningen och i en 

tillfällig utvecklingsgrupp. Den sistnämnda gruppen hade vid undersökningstillfället inte fått 

några nya tilldelade arbetsuppgifter, då företagets kontrakt på deras tidigare arbetsplats löpt 

ut. Med anledning av att undersökningen skedde i pappersform blev vi tvungna att över föra 

alla svaren till vår färdiga enkät online. Därefter lyfte vi den insamlade informationen från 

Google Documents till Microsoft Excel och sen vidare till SPSS för den slutliga analysen. 

 

I SPSS valde vi att använda oss av histogram för att på ett enkelt sätt kunna redovisa 

resultaten av respektive fråga. Vi valde också att tillämpa en faktoranalys då vi ansåg att den 

var mest lämpade som analysverktyg för att kunna åskådliggöra sambandet mellan teorin och 

empirin. Vad det gäller brister och problem med tillämpningen av faktoranalysen så ser vi oss 

själva som en brist då vår kunskap inte var tillräckligt djup i alla lägen. Dock är det en stor 
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fördel att använda metoden med anledning av att den kan presentera resultat på ett djupare 

och tydligare sätt än exempelvis Google Documents. En mer utförlig presentation av hur vi 

gått tillväga med faktoranalysen kommer i kapitel fyra, närmare bestämt 4.2.  

 

Som vi tidigare nämnt valde vi att korrigera frågorna 5A, 5B, 10A, 10B samt 14A och 14B då 

översättningen från engelska till svenska resulterade i dubbelfrågor, vilket vi misstänker 

kunde lett till förvirring hos urvalsgruppen. I fråga 17 valde vi att plocka bort ”inte” med 

anledning av den negation som uppstod. Vi anser att frågan inte borde vara utformad så då 

den avviker från de resterande frågorna i enkäten. En viss felmarginal upplever vi kunna 

förekomma i enkätsvaren då vi vid inmatningen såg att några respondenter svarat med samma 

alternativ genom hela enkäten. Vi har därför en känsla av att några svarande inte tagit aktiv 

ställning till frågorna. 

 

3.3 Vetenskapligt synsätt 

Det förekommer olika synsätt inom forskningen på hur en studie ska utföras, det är i 

huvudsak deduktiv och induktiv metod. Den förstnämnde metoden innebär att författaren 

utgår från en viss teori och därifrån gör antaganden om den empiri som man avser att 

undersöka. Induktiv metod å andra sidan innebär att författaren gör observationer i den miljö 

(empirin) som undersöks och utifrån detta formulerar sin egen teori och eventuella hypoteser. 

 

3.4 Avvikelser 

Med anledning av att Samhalls målsättning skiljer sig från andra företag och att de anställda 

inte har samma förutsättningar som en fullt frisk individ, så bör man därför inte kunna dra 

paralleller till andra företag och organisationer. Av samma anledning kan vi heller inte 

förvänta oss att svaren i undersökningen kommer att följa normalfördelningen då 

respondenterna inte representerar populationen i sin helhet.   
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4. EMPIRI 

I denna del presenterar vi resultatet av vår undersökning.   

 

4.1 Statistik 

Med hjälp av statistikprogrammet SPSS har vi analyserat varje fråga för sig. Resultatet 

presenteras i denna del av arbetet med hjälp av histogram, statistiska värden så som 

medelvärde, standardavvikelser samt svarsfrekvenser. Vi har genom resultatet kunnat dra 

slutsatser och kopplat samman dessa med vår teori. På frågorna 5-19 finner ni 

svarsalternativen 1-7, där 1 innebär att man ”inte instämmer” och 7 att man ”instämmer”. Vi 

tolkar alternativen 1-3 som negativt, 5-7 som positivt och alternativ 4 som medel bra. 

Fråga 1. Kön?  
 

 
 

Kön 

 
Frequency Percent Valid Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid Man 59 53,2 53,2 53,2 

Kvinna 52 46,8 46,8 100,0 

Total 111 100,0 100,0  
 

Bland respondenterna ser vi en jämn fördelning bland könen, dock var det aningen fler 

manliga svaranden. 
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Fråga 2. Ålder?  
 

 
 

Ålder 

 
Frequency Percent Valid Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid 26-35 3 2,7 2,7 2,7 

36-45 24 21,6 21,6 24,3 

46-55 41 36,9 36,9 61,3 

56-65 43 38,7 38,7 100,0 

Total 111 100,0 100,0  
 

De anställda på Samhall som deltagit i vår enkät är mellan 26-65 år och den största 

åldersgruppen bland de svarande är 56-65 år. Ingen respondent fanns i kategorin 18-25 år. 
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Fråga 3. Hur länge har du jobbat på Samhall? 
 

 
 

Hur länge har du jobbat på Samhall 

 
Frequency Percent Valid Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid 0-1 14 12,6 12,6 12,6 

2-5 24 21,6 21,6 34,2 

6-10 18 16,2 16,2 50,5 

11-15 26 23,4 23,4 73,9 

16-45 29 26,1 26,1 100,0 

Total 111 100,0 100,0  
 

Här kan vi se att många anställda har jobbat en längre tid inom företaget. 49,5 % av 

respondenterna har jobbat mellan 11-45 år medan 50,5 % har jobbat mellan 0-10 år. Den 

största gruppen har dock jobbat 16-45 år.  
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Fråga 4. Vad jobbar du med?  

 

 
 

Vad jobbar du med 

 
Frequency Percent Valid Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid Produktion 66 59,5 59,5 59,5 

Tjänst 28 25,2 25,2 84,7 

Utv. forum 17 15,3 15,3 100,0 

Total 111 100,0 100,0  

 
Den största delen av våra respondenter tillhör produktion och den gruppen består av 66 st 

svarande av 111 st totalt.  
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Fråga 5A. Jag känner att min personalledare ger mig valmöjligheter  
 

 
 

Jag känner att min personalledare ger mig valmöjligheter 

 
Frequency Percent Valid Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid -9 1 ,9 ,9 ,9 

1 8 7,2 7,2 8,1 

2 4 3,6 3,6 11,7 

3 11 9,9 9,9 21,6 

4 15 13,5 13,5 35,1 

5 21 18,9 18,9 54,1 

6 22 19,8 19,8 73,9 

7 29 26,1 26,1 100,0 

Total 111 100,0 100,0  
 

Här kan vi med enkelhet se att personalen på Samhall i Södra Gävleborg blir bemötta på ett 

bra sätt och får valmöjligheter i arbetet. Svarsalternativen 5-7 ger sammanlagt en procentsats 

på 64,8. Resultatet minus nio utgör ett bortfall där respondenten inte valt att besvara frågan 

vilket är anledningen till att standardavvikelsen är något högre än i frågorna utan bortfall. 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Fråga 5B. Jag känner att min personalledare ger mig alternativ 
 

 
 

Jag känner att min personalledare ger mig alternativ 

 
Frequency Percent Valid Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid -9 1 ,9 ,9 ,9 

1 4 3,6 3,6 4,5 

2 6 5,4 5,4 9,9 

3 14 12,6 12,6 22,5 

4 16 14,4 14,4 36,9 

5 25 22,5 22,5 59,5 

6 18 16,2 16,2 75,7 

7 27 24,3 24,3 100,0 

Total 111 100,0 100,0  
 
Här kan vi se att en övervägande del av de svarande blir bemötta på ett bra sätt och får 

alternativ. Genomsnittet är 4,82 på skalan. Resultatet minus nio utgör ett bortfall där 

respondenten inte valt att besvara frågan vilket är anledningen till att standardavvikelsen är 

något högre än i frågorna utan bortfall. 
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Fråga 6. Jag känner att min personalledare förstår mig  
 

 
 

Jag känner att min personalledare förstår mig 

 
Frequency Percent Valid Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid 1 5 4,5 4,5 4,5 

2 8 7,2 7,2 11,7 

3 6 5,4 5,4 17,1 

4 14 12,6 12,6 29,7 

5 23 20,7 20,7 50,5 

6 19 17,1 17,1 67,6 

7 36 32,4 32,4 100,0 

Total 111 100,0 100,0  

 
Här kan vi se att de flesta respondenterna känner sig förstådda av sin personalledare. 

Medelvärdet är 5,19 vilket måste ses som positivt. Dock har 17,1% av de svarande kryssat i 

intervallet 1-3 vilket vi tolkar som brist i kommunikationen mellan den anställde och 

personalledaren.  
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Fråga 7. Jag kan vara öppen med min personalledare på jobbet 
 

 
 

Jag kan vara öppen med min personalledare på jobbet 

 
Frequency Percent Valid Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid 1 5 4,5 4,5 4,5 

2 5 4,5 4,5 9,0 

3 3 2,7 2,7 11,7 

4 13 11,7 11,7 23,4 

5 19 17,1 17,1 40,5 

6 20 18,0 18,0 58,6 

7 46 41,4 41,4 100,0 

Total 111 100,0 100,0  

 
Återigen ser vi att respondenterna är positiva i sina svar, vilket i denna fråga innebär att man 

har förtroende för sin personalledare. Hela 41,4 % har svarat en sjua på den sjugradiga skalan. 
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Fråga 8. Min personalledare visar förtroende för att jag gör ett bra jobb 
 

 
 

Min personalledare visar förtroende för att jag gör ett bra jobb 

 
Frequency Percent Valid Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid 1 3 2,7 2,7 2,7 

2 5 4,5 4,5 7,2 

3 2 1,8 1,8 9,0 

4 15 13,5 13,5 22,5 

5 25 22,5 22,5 45,0 

6 19 17,1 17,1 62,2 

7 42 37,8 37,8 100,0 

Total 111 100,0 100,0  

 
Den största delen av respondenterna känner att personalledaren har förtroende för deras 

arbete, vilket vi delvis kan tyda av procentsatsen 37,8 i svarsalternativet sju. 77,4% av de som 

svarat återfinns i intervallet 5-7.  
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Fråga 9. Jag känner mig accepterad av min personalledare  
 

 
 

Jag känner mig accepterad av min personalledare 

 
Frequency Percent Valid Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid 1 2 1,8 1,8 1,8 

2 5 4,5 4,5 6,3 

4 8 7,2 7,2 13,5 

5 26 23,4 23,4 36,9 

6 22 19,8 19,8 56,8 

7 48 43,2 43,2 100,0 

Total 111 100,0 100,0  
 
Endast 6,3 % av respondenterna har svarat i intervallet 1-3, det betyder alltså att de anställda 

till stor del känner sig accepterade av sin personalledare. 43,2% har svarat att de instämmer 

helt och hållet med påståendet och frågan har fått högst genomsnitt i vår undersökning.  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Fråga 10A. Min personalledare har gjort klart för mig vilka mål jag har  
 

 
 

Min personalledare har gjort klart för mig vilka mål jag har  

 
Frequency Percent Valid Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid -9 1 ,9 ,9 ,9 

1 10 9,0 9,0 9,9 

2 8 7,2 7,2 17,1 

3 5 4,5 4,5 21,6 

4 17 15,3 15,3 36,9 

5 20 18,0 18,0 55,0 

6 19 17,1 17,1 72,1 

7 31 27,9 27,9 100,0 

Total 111 100,0 100,0  
 
20,7% av respondenterna återfinns i intervallet 1-3 vilket vi tycker är relativt många i en fråga 

som är högst individuell. Detta med anledning av att varje anställd tillsammans med 

personalledaren sätter upp individuella mål.  Med ett genomsnitt på 4,78 får det dock ses som 

att de flesta anställda vet vilket mål de har. Minus nio utgör ett bortfall där respondenten valt 

att inte svara på frågan och är anledningen till den högre standardavvikelsen.  

 



 

  24 

Fråga 10B. Min personalledare har gjort klart för mig vad jag behöver göra för att uppnå 
mina mål 
 

 
 

Min personalledare har gjort klart för mig vad jag behöver göra för att 

uppnå mina mål 

 
Frequency Percent Valid Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid 1 11 9,9 9,9 9,9 

2 7 6,3 6,3 16,2 

3 7 6,3 6,3 22,5 

4 17 15,3 15,3 37,8 

5 22 19,8 19,8 57,7 

6 19 17,1 17,1 74,8 

7 28 25,2 25,2 100,0 

Total 111 100,0 100,0  
 

Här gör vi samma tolkning av svaren som i fråga 10 A.  

 
 
 
 
 
 
 



 

  25 

Fråga 11. Min personalledare uppmuntrar mig till att ställa frågor 
 

 
 

Min personalledare uppmuntrar mig till att ställa frågor 

 
Frequency Percent Valid Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid 1 8 7,2 7,2 7,2 

2 4 3,6 3,6 10,8 

3 7 6,3 6,3 17,1 

4 22 19,8 19,8 36,9 

5 26 23,4 23,4 60,4 

6 17 15,3 15,3 75,7 

7 27 24,3 24,3 100,0 

Total 111 100,0 100,0  

 
Här ser vi återigen att svaren är tätast fördelade mellan 4-7, dock med en något jämnare 

fördelning än vad vi kunnat observera i de tidigare frågorna. Ett genomsnitt på 4,92 visar att 

man känner sig uppmuntrad till att ställa frågor.  
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Fråga 12. Jag har stort förtroende för min personalledare  
 

 
 

Jag har stort förtroende för min personalledare 

 
Frequency Percent Valid Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid 1 7 6,3 6,3 6,3 

2 3 2,7 2,7 9,0 

3 9 8,1 8,1 17,1 

4 11 9,9 9,9 27,0 

5 27 24,3 24,3 51,4 

6 15 13,5 13,5 64,9 

7 39 35,1 35,1 100,0 

Total 111 100,0 100,0  

 
Här har 35,1% svarat att man har största möjliga förtroende för sin personalledare, en 

övervägande del har alltså förtroende för sin personalledare. 17,1% av respondenterna i 

intervallet 1-3 har däremot sämre förtroende för personalledaren.  
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Fråga 13. Min personalledare besvarar mina frågor noggrant  
 

 
 

Min personalledare besvarar mina frågor noggrant  

 
Frequency Percent Valid Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid -9 1 ,9 ,9 ,9 

1 6 5,4 5,4 6,3 

2 4 3,6 3,6 9,9 

3 9 8,1 8,1 18,0 

4 19 17,1 17,1 35,1 

5 29 26,1 26,1 61,3 

6 17 15,3 15,3 76,6 

7 26 23,4 23,4 100,0 

Total 111 100,0 100,0  

 
Även i denna fråga har respondenterna svarat övervägande positivt vilket histogrammet och 

tillhörande tabell visar. Precis som i fråga 12 återfinns 17,1% av de svarande i intervallet 1-3 

vilket vi alltså tolkar som negativt. Minus nio utgör ett bortfall där respondenten valt att inte 

svara på frågan och är anledningen till den högre standardavvikelsen.  
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Fråga 14A. Min personalledare lyssnar på hur jag vill göra på jobbet 
 

 
 

Min personalledare lyssnar på hur jag vill göra på jobbet 

 
Frequency Percent Valid Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid 1 5 4,5 4,5 4,5 

2 5 4,5 4,5 9,0 

3 10 9,0 9,0 18,0 

4 14 12,6 12,6 30,6 

5 21 18,9 18,9 49,5 

6 25 22,5 22,5 72,1 

7 31 27,9 27,9 100,0 

Total 111 100,0 100,0  

 
69,3% av respondenterna återfinns i intervallet 5-7 medan 18 % återfinns i 1-3. Genomsnittet 

är 5,16 och sammanfattningsvis är svaren övervägande positiva samt visar att personalledarna 

är bra lyssnare.  
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Fråga 14B. Min personalledare tar hänsyn till mig 
 

 
 

Min personalledare tar hänsyn till mig 

 
Frequency Percent Valid Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid 1 6 5,4 5,4 5,4 

2 5 4,5 4,5 9,9 

3 8 7,2 7,2 17,1 

4 16 14,4 14,4 31,5 

5 17 15,3 15,3 46,8 

6 21 18,9 18,9 65,8 

7 38 34,2 34,2 100,0 

Total 111 100,0 100,0  

 
Vi kan i förhållande till fråga 14 A se att en större del av respondenterna svarat sju i denna 

fråga vilket innebär att personalledarna ser varje enskild individ. Genomsnittet skiljer sig dock 

inte särskilt mycket i förhållande till fråga 14 A, där vi kan tyda medelvärdet 5,16 i 

förhållande till 5,23. 
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Fråga 15. Min personalledare är duktig på att hantera anställdas känslor 
 

 
 

Min personalledare är duktig på att hantera anställdas känslor 

 
Frequency Percent Valid Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid 1 10 9,0 9,0 9,0 

2 8 7,2 7,2 16,2 

3 8 7,2 7,2 23,4 

4 21 18,9 18,9 42,3 

5 22 19,8 19,8 62,2 

6 20 18,0 18,0 80,2 

7 22 19,8 19,8 100,0 

Total 111 100,0 100,0  

 
Denna fråga har fått det lägsta genomsnittet bland frågorna. 23,4% har svarat i intervallet 1-3 

medan resterande respondenter är relativt jämt fördelade i intervallet 4-7. Dock så anser 

57,6% att personalledarna är duktiga på att hantera de anställdas känslor. 
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Fråga 16. Jag känner att min personalledare bryr sig om mig som person  
 

 
 

Jag känner att min personalledare bryr sig om mig som person 

 
Frequency Percent Valid Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid 1 6 5,4 5,4 5,4 

2 5 4,5 4,5 9,9 

3 9 8,1 8,1 18,0 

4 9 8,1 8,1 26,1 

5 28 25,2 25,2 51,4 

6 17 15,3 15,3 66,7 

7 37 33,3 33,3 100,0 

Total 111 100,0 100,0  
 

Svaren i frågan visar att respondenterna blir väl omhändertagna av sina personalledare. Hela 

73,8% har svarat övervägande positivt och återfinns i intervallet 5-7.  
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Fråga 17. Min personalledare talar med mig på ett bra sätt 
 

 
 

Min personalledare talar med mig på ett bra sätt 

 
Frequency Percent Valid Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid 1 5 4,5 4,5 4,5 

2 4 3,6 3,6 8,1 

3 9 8,1 8,1 16,2 

4 12 10,8 10,8 27,0 

5 23 20,7 20,7 47,7 

6 23 20,7 20,7 68,5 

7 35 31,5 31,5 100,0 

Total 111 100,0 100,0  

 
Respondenterna har liksom i de andra frågorna svarat positivt och endast 16,2% har svarat i 

intervallet 1-3. Genomsnittssvaret är 5,28 med flest svarande instämmer helt (7). 

 

 
 
 
 
 



 

  33 

Fråga 18. Min personalledare försöker förstå hur jag ser på saken innan han kommer med 
sitt förslag 
 

 
 

Min personalledare försöker förstå hur jag ser på saken innan han 

kommer med sitt förslag  

 
Frequency Percent Valid Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid 1 6 5,4 5,4 5,4 

2 10 9,0 9,0 14,4 

3 11 9,9 9,9 24,3 

4 11 9,9 9,9 34,2 

5 26 23,4 23,4 57,7 

6 19 17,1 17,1 74,8 

7 28 25,2 25,2 100,0 

Total 111 100,0 100,0  
  
Här ser vi att 24,3% av respondenterna svarat i kategorin 1-3 och det är därmed frågan som 

flest respondenter svarat negativt på. Däremot har 65,7% av respondenterna svarat positivt 

vilket innebär att de flesta upplever sig ha en betydande roll.  
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Fråga 19. Jag kan prata om mina känslor med min personalledare 
 

 
 

Jag kan prata om mina känslor med min personalledare 

 
Frequency Percent Valid Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid 1 11 9,9 9,9 9,9 

2 9 8,1 8,1 18,0 

3 6 5,4 5,4 23,4 

4 14 12,6 12,6 36,0 

5 20 18,0 18,0 54,1 

6 19 17,1 17,1 71,2 

7 32 28,8 28,8 100,0 

Total 111 100,0 100,0  

 
Att prata med någon annan om sina känslor anser vi vara en privat sak och med anledning av 

detta anser vi 9,9 % vara en liten procentsats. Tittar vi på kategori 5-7 så återfinns 63,9% av 

respondenterna där, vilket innebär att man bör ha en bra relation med sin personalledare.  
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4.2 Faktoranalys 

Faktoranalysen går till på så sätt att den urskiljer ett mindre antal faktorer från den totala 

mängden data vilka sedan kommer representera den totala mängden. Det är med andra ord ett 

bra verktyg när man vill reducera en stor mängd data, dessutom blir den då mer lättolkad inför 

den kommande analysen. Det är lättare att hantera en mindre mängd data då man tydligare 

kan se samband mellan variablerna och på så vis kunna dra slutsatser utifrån dessa.  

 

I normalfallet bör man placera en faktoranalys i analyskapitlet, men vi har valt att placera den 

i empirikapitlet och anledningen till det är att vår empiri korroborerar SDT teorin. 

 

Här nedan finner ni resultatet av vår faktoranalys. 

 

KMO and Bartlett's Test 

Kaiser-Meyer-Olkin Measure of Sampling Adequacy. ,940 

Bartlett's Test of Sphericity Approx. Chi-Square 2184,636 

df 153 

Sig. ,000 

 

 
I tabellen ovan finns resultatet av KMO och Bartlett´s test. KMO-värdet kan anta värden 

mellan 0 och 1 samt visar på samband mellan variablerna i korrelationsmatrisen. För att 

kunna använda sig av analysen bör Kaiser-Meyer-Olkin värdet vara över 0,5 vilket det med 

marginal är i vårt fall (Field 2009, s.651). Vårt Bartlett´s test visar på signifikans där man 

önskar ha ett värde som är mindre än 0,05 (Knapp & Swoyer 1967, s.15).  

 

I tabellen nedan (Total Variance Explained) ser vi att de 11 första komponenterna (fråga 5 A-

19) förklarar en kumulerad varians på 95,42%. Gemensamt för dessa 11 komponenter är att 

de har ett Eigenvärde över 1 vilket betyder att ett klart samband mellan variablerna finns 

(Field 2009, s.640) (O’connor 2000, s.396). Det är dock inte tillräckligt att endast studera 

”Total Variance Explained” vid valet av faktorer då den helt enkelt inkluderar för många. 

Nästa steg blir att studera ”Scree Plot”.  
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Total Variance Explained 

Component 

Initial Eigenvalues Extraction Sums of Squared Loadings 

Total % of Variance Cumulative % Total % of Variance Cumulative % 

1 12,392 68,844 68,844 12,392 68,844 68,844 

2 1,073 5,961 74,806 1,073 5,961 74,806 

3 ,758 4,210 79,016    
4 ,683 3,796 82,812    
5 ,506 2,811 85,623    
6 ,451 2,504 88,126    
7 ,332 1,844 89,971    
8 ,269 1,492 91,463    
9 ,263 1,459 92,921    
10 ,243 1,352 94,274    
11 ,206 1,142 95,415    
12 ,175 ,971 96,386    
13 ,151 ,839 97,225    
14 ,133 ,741 97,966    
15 ,111 ,618 98,584    
16 ,101 ,560 99,144    
17 ,090 ,500 99,644    
18 ,064 ,356 100,000    
Extraction Method: Principal Component Analysis. 
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Scree Ploten ovan visar två stycken komponenter vid ett ”Eigenvalue” av 1. Tillsammans med 

analysen av tabellen ”Total Variance Explained” torde det alltså vara två faktorer som kan 

representera den totala datan.  

 
Component Matrixa 

 Component 

1 2 

Min personalledare tar 

hänsyn till mig 

,920   

Jag känner att min 

personalledare bryr sig om 

mig som person 

,919   

Min personalledare 

besvarar mina frågor 

noggrant  

,893   

Jag känner att min 

personalledare förstår mig 

,884   

Av Scree Ploten 
kan vi utläsa att 
två komponenter 
har vi ett 
Eigenvalue på 1. 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Min personalledare försöker 

förstå hur jag ser på saken 

innan han kommer med sitt 

förslag  

,877   

Min personalledare lyssnar 

på hur jag vill göra på jobbet 

,863   

Jag har stort förtroende för 

min personalledare 

,860   

Min personalledare är 

duktig på att hantera 

anställdas känslor 

,831   

Jag kan prata om mina 

känslor med min 

personalledare 

,823   

Jag känner att min 

personalledare ger mig 

alternativ 

,822   

Jag känner att min 

personalledare ger mig 

valmöjligheter 

,814   

Min personalledare talar 

med mig på ett bra sätt 

,812 -,343 

Jag kan vara öppen med 

min personalledare på 

jobbet 

,811   

Min personalledare visar 

förtroende för att jag gör ett 

bra jobb 

,794   

Jag känner mig accepterad 

av min personalledare 

,782   

Min personalledare har gjort 

klart för mig vilka mål jag 

har  

,745 ,587 

Min personalledare 

uppmuntrar mig till att ställa 

frågor 

,732   

Min personalledare har gjort 

klart för mig vad jag 

behöver göra för att uppnå 

mina mål 

,718 ,617 

Extraction Method: Principal Component Analysis. 

a. 2 components extracted. 
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När vi nu endast analyserat de två faktorerna ser vi att dessa tillsammans förklarar 74,81% av 

variansen. Vi har även testat tre och fyra faktorer men vi kom slutligen fram till att två 

komponenter bäst förklarar variansen. En tredje och fjärde komponent skulle visserligen öka 

förklaringsgraden något men samtidigt skapas fler korsladdningar i ”Component Matrix” 

vilket gör det svårare att tolka resultatet. 
 
 
Av de tre frågorna som hamnar i komponent 2 i ”Component Matrix” är en av dessa 

dubbelfråga, vilken vi själva tagit fram. Den tredje (Min personalledare talar med mig på ett 

bra sätt) har en negativ korskorrelation som innebär att den inte har en stark koppling till 

komponent ett. Sammantaget betyder detta alltså att vår dubbelfråga stör faktoranalysen och 

resulterar i fler komponenter än vad som egentligen avspeglar verkligheten.  

 

Efter att ha reducerat bort fråga 5B, 10B och 14B blev resultatet endast en komponent. Detta 

innebär att vår empiri korroborerar SDT teorin. Resultatet finner ni nedan: 

 
Component Matrixa 

 Component 

1 

Jag känner att min 

personalledare bryr sig om 

mig som person 

,919 

Min personalledare försöker 

förstå hur jag ser på saken 

innan han kommer med sitt 

förslag  

,882 

Jag känner att min 

personalledare förstår mig 

,874 

Min personalledare lyssnar 

på hur jag vill göra på jobbet 

,871 

Jag har stort förtroende för 

min personalledare 

,868 

Min personalledare är 

duktig på att hantera 

anställdas känslor 

,831 

Jag kan prata om mina 

känslor med min 

personalledare 

,831 

Min personalledare talar 

med mig på ett bra sätt 

,830 
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Jag kan vara öppen med 

min personalledare på 

jobbet 

,822 

Min personalledare visar 

förtroende för att jag gör ett 

bra jobb 

,803 

Jag känner mig accepterad 

av min personalledare 

,786 

Min personalledare 

uppmuntrar mig till att ställa 

frågor 

,727 

Min personalledare 

besvarar mina frågor 

noggrant  

,693 

Jag känner att min 

personalledare ger mig 

valmöjligheter 

,664 

Min personalledare har gjort 

klart för mig vilka mål jag 

har  

,603 

Extraction Method: Principal Component 

Analysis. 

a. 1 components extracted. 

 

Faktoranalysen stärker University of Rochester teori (SDT) och man visar med det att även 

frågeformuläret är väl utformat och genomtänkt.   
 

Här sätter vi punkt för statistiken och går vidare med en mer bokstavlig tolkning av det 

faktiska resultatet som undersökningen resulterat i. Vår tolkning av resultatet sker i 

analyskapitlet.  
 

 
 

 

 

 

 

 



 

  41 

5. ANALYS 

I denna del analyserar vi resultatet från vår undersökning och knyter samman den med vår 

teori.  

 

5.1  Enkätundersökning 

I vår enkätundersökning deltog 111 personer från Samhall i Södra Gävleborg och 

undersökningen gav oss en bra bild av den upplevda autonomin hos respondenterna. 

Statistikprogrammet SPSS har gjort det möjligt för oss att kunna tolka de svar som 

undersökningen resulterat i. Med hjälp av grafer och tillhörande tabeller ger vi alltså vår 

tolkning av svaren, vi har dessutom valt ut sex stycken frågor som på ett eller annat sätt 

avviker mer än de andra. Här nedan gör vi en djupare analys av de frågorna som vi valt ut. 

 

De inledande demografiska frågorna 1-4  lades till den ursprungliga enkäten för att Samhall 

skulle kunna ta del av och använda sig av resultatet på bästa möjliga sätt. Samhall är 

intresserad av att få reda på fördelningen bland kön, ålder, antal arbetade år på Samhall och 

arbetsområde. Vad det gäller resultaten på frågorna rörande kön så ser vi en jämn fördelning 

med procentsats 53,2 för män och 46,8% för kvinnor (den verklig fördelning för södra 

Gävleborg är 53 % män och 47 % kvinnor) (Samhalls intranät Navet, 2011-05-14). Av de som 

svarade på enkäten var 75,6% i åldersintervallet 46-65 år vilket visar att det till stor del är 

personer i medelåldern som svarat. Fördelningen i undersökningen avspeglar med tanke på 

kön och åldersfördelningen Samhall i sin helhet. Urvalet anställda som genomförde 

undersökningen representerar en relativt jämn fördelning gällande intervallet för antal 

arbetade år på Samhall (se histogram fråga 3, empirikapitlet). Vi saknar tyvärr uppgift om hur 

den faktiska fördelningen ser ut. 

 

Vad som däremot avviker från realiteten är fördelningen över arbetsområden. I 

undersökningen arbetade 59,5% inom produktion, 25,2% inom tjänst och 15,3% inom 

utvecklingsforum. Den verkliga fördelningen är 20 % produktion, 36 % utvecklingsforum och 

44 % inom tjänst (Samhalls intranät Navet, 2011-05-14).  

 

Med tanke på att respondenterna inte är slumpmässigt utvalda och därav inte representerar 

företaget i sin helhet så kan vi inte vara säkra på att undersökningen skulle gett samma 

resultat om den genomförts bland Samhalls samtliga anställda.  
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Som vi tidigare nämnt kommer resultatet av faktoranalysen inte analyseras ytterligare. 

Anledningen till detta är att den så tydligt visar på att vår empiri korroborerar SDT teori. 

Dessutom blev resultatet en faktor vilket gör att man inte kan se korrelationer mellan 

komponenterna och utifrån det kunna göra intressanta observationer. 

 

5.2 Standardavvikelse 

Standardavvikelserna bland frågorna i undersökningen ligger i intervallet 1,45-2,34, bortsett 

från de inledande frågorna 1-4. De högre värdena på vissa frågor kommer av de bortfall som 

orsakats av att en respondent antingen medvetet eller omedvetet inte svarat på frågan. Dock så 

ligger värdena på nivåer som gör att svaren på frågorna blir tillförlitliga.  

 

Standardavvikelsen åskådliggör hur mycket den samlade populationen avviker från 

medelvärdet. En lägre standardavvikelse visar alltså att värdena ligger samlade kring 

medelvärdet. Det motsatta gäller om värdena finns långt från medelvärdet vilket innebär en 

högre standardavvikelse liksom ett mindre tillförlitligt resultat (Wikipedia, 2011-04-02). 

 

5.3 Utvalda frågor för djupare analys 

Skalan som används i Rochesters enkät är sjuskalig och den högsta siffran på skalan 

presenterar en hög grad av autonomi medan den lägsta siffran presenterar kontroll. I 

undersökningen som vi genomförde ligger genomsnittet på frågorna mellan 4,67-5,78 på 

skalan.  

 
 
 
 
 
Kontroll                                                                                                                  Autonomi 
 
                                                                                                             Källa: Christiansson & Tranfeldt 2011 
 

Anledningen till att vi valt ut just dessa frågor är för att de sticker ut mer än de andra från 

mängden. Att analysera de högsta och lägsta värdena ser vi som intressant ur ett 

analysperspektiv, detta betyder dock inte att vi utelämnar några frågor då vi gjort en kortare 

presentation i empirikapitlet.  

 

 

                2               3                4              5             6 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Fråga 7. Jag kan vara öppen med min personalledare på jobbet 

Resultatet av fråga sju tyder på att de anställda har stort förtroende för sin personalledare. För 

att delge sina tankar och känslor en annan människa krävs det att man litar på personen och att 

en känsla av integritet finns. Hela 77 % av respondenterna som har svarat på denna fråga 

uppger att man kan vara öppen med sin personalledare. Detta tyder på att personalledarna är 

professionella i sin yrkesroll och kan hantera olika typer av händelser på ett bra sätt. För 

Samhall innebär detta också att arbetet med matchning av anställd och arbetsplats underlättas 

då man i ett tidigt skede kan identifiera egenskaper som lämpar sig bättre på en arbetsplats 

framför en annan. Genomsnittssvaret på frågan är 5,52 vilket tydligt visar på att de anställda 

upplever starkt stöd av autonomin. 

 

Vi tycker att resultatet på denna fråga är speciellt i positiv bemärkelse och av egen erfarenhet 

tror vi inte att fördelningen skulle se lika ut på många andra arbetsplatser. Ser man till 

hantverksyrken så upplever vi att känslor är ett ämne som man inte diskuterar med sin chef, 

däremot inom handel och sjukvård där personalen kommer närmare varandra är det lättare att 

glida in på detta område.  

 
Fråga 8. Min personalledare visar förtroende för att jag gör ett bra jobb 

Föregående fråga (fråga 7) behandlade den anställdes förtroende för sin personalledare. I 

denna fråga mäter man dock det omvända, alltså personalledarens förtroende för den 

anställde. Endast 9 % har uppgett att de inte upplever att personalledaren har förtroende för 

deras arbetsinsats. Hela 37,8% har angett största möjliga stöd av autonomi. Orsaken till att så 

få svarat negativt i frågan kan bero på att personalledaren och den anställde tillsammans 

bestämmer målsättningen och arbetsuppgifterna för den anställde. Med det menar vi att 

personalledaren kan påverka den anställde att välja en inriktning som lämpar sig bättre för 

denne. Dock så menar vi inte att personalledaren styr den anställde med järnhand utan att han 

istället använder sin professionalism för att matcha den anställde med en arbetsplats som kan 

utveckla och stimulera den anställde. Att personalledaren tillsammans med den anställde 

kontinuerligt följer upp arbetet torde också kunna ha en positiv påverkan i denna fråga.  

 

För Samhalls del innebär det en bekräftelse på att deras arbete med matchning av anställda till 

rätt arbetsplats fungerar väl. Om frågan istället skulle resulterat i övervägande negativa svar 
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hade det troligen varit ett tecken på fel man på fel plats, vilket troligen inneburit en felaktig 

arbetsmetod. 

 

Fråga 9. Jag känner mig accepterad av min personalledare  

Detta är frågan som fått det högsta genomsnittssvaret med 5,78 vilket visar på att de anställda 

har bra relationer med sina personalledare. Värt att poängtera är också att endast 1,8 % (2 

personer av totalt 111) av respondenterna har svarat det lägsta alternativet på frågan. Ser man 

till det hela så visar statistiken att de anställda känner sig accepterade av deras respektive 

personalledare och det torde innebära en bra stämning på arbetsplatserna. Vi tror att det är 

viktigt att de anställda känner sig accepterade av sina personalledare för att kunna utvecklas 

och gå vidare till nya utmaningar vilket är företagets mål. De anställda har alla olika bakgrund 

och funktionsnedsättningar vilket gör det extra viktigt att se individerna var för sig.  

 

Analyserar man den kumulativa procenten i frågan ser man att det endast är 8,1 % som svarat 

något i intervallet 1-3, det vill säga ett negativt svar. Detta är den absolut lägsta kumulativa 

procenten som vi kan se över samtliga frågor. Vi tror att det är ett tecken på att företaget 

lyckas skapa ett bra arbetsklimat för sina anställda där man känner sig delaktig och tycker att 

det är roligt att gå till jobbet. Dessutom ser vi en möjlig koppling till att det blivit mer 

accepterat hos allmänheten att arbeta på Samhall, vilket också avspeglar sig på att de anställda 

idag inte skäms för att gå med Samhalls kläder på offentliga platser, något som inte vore 

tänkbart för tio år sedan. 

 
Fråga 10A. Min personalledare har gjort klart för mig vilka mål jag har  

Fråga 10B. Min personalledare har gjort klart för mig vad jag behöver göra för att uppnå 

mina mål  

Orsaken till att vi väljer att analysera dessa frågor tillsammans är att det finns ett så starkt 

samband emellan dem. Det är också en fråga som vi själva valt att dela upp i två frågor av 

vilka vi i den slutliga faktoranalysen endast analyserat alternativ A.  

 

Vi tycker att det är uppseendeväckande många som inte vet vilket mål de har och inte heller 

vad de behöver göra för att uppnå målen. I fråga A har 20,7% av respondenterna svarat i 

intervallet 1-3 och i fråga B har 22,5% svarat i samma intervall. Det visar alltså på att en av 

fem anställda inte har någon uppfattning om vilka mål han eller hon har och inte heller hur 
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målen ska uppfyllas. En jämn fördelning kan också ses i intervallet 4-6 där sammanlagt 

50,4% svarat.  

 

Ser man till denna fråga utifrån matchningsmetoden företaget använder sig av så visar svaren 

i frågan inte lika positiva tecken som i frågorna innan. Företagets målsättning är att 6 % av de 

anställda ska lämna företaget för andra arbetsgivare varje år. Resultatet pekar på att en av fem 

inte är medveten om sina mål och det tror vi kommer innebära att färre lyckas gå vidare ut i 

arbetslivet. Vi menar att resultatet i denna fråga tyder på att företaget måste bli bättre på att 

kommunicera med varje individ gällande personens individuella målsättning vilken 

gemensamt fastställs av den anställde och personalledaren.  

 

5.4 Autonomitermometern Samhall Södra Gävleborg 

Här nedan presenterar vi vår sammanställning av enkäten i termometerform. Den totala max 

poängen på frågorna är 126 poäng (18 frågor x 7 poäng), minimipoängen är 18 och antalet 

respondenter 111. Den totala poängen för Samhall blev 10206 vilket ger ett genomsnitt på 

91,95, i termometern nedan finner ni resultatet i procent. 

 
 
 

 
Procentsats: 
100 % Autonomi 

 
72,97% Samhall södra Gävleborg 2011 

 
 
 
 
 
 
 

0 % Kontroll 

                                                                       Källa: Christiansson & Tranfeldt 2011 
Här ovan ser ni medelvärdet över hur Samhalls anställda svarat i enkäten.  

 

Vi tycker att termometern visar en rättvis och tydlig bild på det övervägande positiva 

resultatet, det vill säga hela 72,97% av maximalt 100 %. Resultatet visar på att Samhall är en 
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arbetsplats med ett stort stöd av autonomi. Vi ser det som ett gott tecken och en styrka för 

företaget i framtiden. (Se bilaga tre för uträkning.) 

 

5.5 Sammanfattning  

I undersökningen som vi gjort har vi dels kommit fram till att vår empiri korroborerar SDT 

teorin vilket vi visar med vår faktoranalys, men också till att Samhall som företag ger stöd för 

en stark autonomisk arbetsmiljö där individen finns i centrum. Bristen som vi ser utifrån 

enkätundersökningen är att personalledarna torde vara otydliga med att förmedla klara ramar 

för varje individs målsättning vilket vi tror kan leda till att färre av de anställda lämnar 

företaget varje år.  
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Autonomi (SDT) 

Faktoranalys Vår empiri 

6. SLUTSATS 

I denna del redovisar vi slutsatsen. 

 

Våra resultat tyder på att den allmänna uppfattningen hos de anställda på Samhall är att de 

arbetar i en arbetsmiljö som ger starkt stöd för autonomi. Undersökningen visar att företaget 

står högt på den autonomiska skalan vilket vi presenterat med hjälp av autonomitermometern i 

analyskapitlet. Dock ser vi att en av fem respondenter inte känner till vilket mål han/hon har 

och hur man når målet vilket vi tror kan göra att färre lämnar företaget.  

 

Detta leder oss in på våra rekommendationer till företaget vilka undersökningen ligger som 

grund för. Dels tyder undersökningen på att företaget jobbar i rätt riktning med tanke på det 

övervägande positiva resultat som framkommit i undersökningen men det tyder också på att 

man behöver bli bättre på att till varje individ förmedla dess mål med anställningen. Frågorna 

som vi valt ut för en djupare analys visar att arbetet med matchningsmetoden som Samhall 

använder sig av (rätt man på rätt plats) resulterar i att individen hamnar i centrum vilket i sig 

leder till positiva effekter och ökar den upplevda autonomin hos de anställda. 

 

Vi har också kunnat visa på att den valda teorin lämpat sig väl för arbetet då vår empiri 

korroborerar SDT teorin. Genom faktoranalysen har vi som ni kunnat se funnit starka 

samband. Vidare leder detta till att vi kunnat förankra våra argument i de artiklar som valts ut 

och använts i de teoretiska och statistiska delarna av arbetet. Dock anser vi att vår största 

resultatkälla kommer från våra histogram, vilket ni också kan se i analyskapitlet. 

 
 

 

 

 

  

    
           En faktor             

 

 

 
                                                                                                       Källa: Christiansson & Tranfeldt 2011 
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Figuren på föregående sida illustrerar en sammanställning av faktoranalysen. 

 

Sammanfattningsvis har vi i arbetet alltså funnit starka samband mellan teori och empiri samt 

kunnat observera positiva autonomiska effekter, vilket företagets arbetssätt ger underlag för. 

Områden som vi tycker Samhall bör bli bättre på är dock främst att öka de anställdas 

kännedom om deras individuella mål under sin anställning.  
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7. FRAMTIDA FORSKNINGSOMRÅDEN 

Vi tycker det skulle vara intressant att genomföra en liknande undersökning på ett annat 

företag för att sedan jämföra resultaten med varandra. Att använda en enkät som mäter 

samtliga faktorer inom SDT (autonomi, kompetens och samhörighet) torde vara speciellt 

intressant för att se om man får ut de tre faktorer som teorin förespråkar. Ett tredje alternativ 

skulle kunna vara att slumpmässigt välja ut ett bredare geografiskt urval från hela 

populationen inom Samhall, för att på så vis kunna få en mer rättvisande bild av hela 

företaget. 
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9. BILAGOR 

Bilaga 1. Enkätundersökning 

Frågeformulär Samhall 2011 
Vi är två studenter på Högskolan i Gävle som under vårterminen 2011 vill undersöka på vilket 
sätt anställda på Samhall motiveras, det vi vill försöka ta reda på är om det är en inre eller 
yttre drivkraft som dominerar. Vi skulle uppskatta om ni tog någon minut och fyllde i vår 
enkät. Tack på förhand! Mvh Thomas & Fredrik 
 
Fråga 1. Kön  

Man  

Kvinna 
 
Fråga 2. Ålder  

18‐25 

26‐35 

36‐45 

46‐55 

56‐65 
 
Fråga 3. Hur länge har du jobbat på Samhall? 

0‐1 år 

2‐5 år 

6‐10 år 

11‐15 år 

16‐45 år 
 
Fråga 4. Vad jobbar du med?  

Tjänst 

Produktion 

Utvecklinsforum 
 
 
Fråga 5A. Jag känner att min personalledare ger mig valmöjligheter  

  1  2  3  4  5  6  7   

Instämmer inte 
             

Instämmer  

 
 
Fråga 5B. Jag känner att min personalledare ger mig alternativ  

  1  2  3  4  5  6  7 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Instämmer inte 
             

instämmer 

 
 
Fråga 6. Jag känner att min personalledare förstår mig  

  1  2  3  4  5  6  7   

Instämmer inte 
             

instämmer 

 
   
Fråga 7. Jag kan vara öppen med min personalledare på jobbet  

  1  2  3  4  5  6  7   

Instämmer inte 
             

Instämmer 

 
 
Fråga 8. Min personalledare visar förtroende för att jag gör ett bra jobb  

  1  2  3  4  5  6  7   

Instämmer inte 
             

Instämmer 

   
 
Fråga 9. Jag känner mig accepterad av min personalledare  

  1  2  3  4  5  6  7   

Instämmer inte 
             

instämmer 

 
 
Fråga 10A. Min personalledare har gjort klart för mig vilka mål jag har  

  1  2  3  4  5  6  7   

Instämmer inte 
             

Instämmer 

 
 
Fråga 10B. Min personalledare har gjort klart för mig vad jag behöver göra för att uppnå mina mål  

  1  2  3  4  5  6  7   

Instämmer inte 
             

Instämmer 

 
 
Fråga 11. Min personalledare uppmuntrar mig till att ställa frågor  

  1  2  3  4  5  6  7   

Instämmer inte 
             

Instämmer 

 
 
Fråga 12. Jag har stort förtroende för min personalledare  

  1  2  3  4  5  6  7   

Instämmer inte 
             

Instämmer 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Fråga 13. Min personalledare besvarar mina frågor noggrant  

  1  2  3  4  5  6  7   

Instämmer inte 
             

Instämmer 

 
 
Fråga 14A. Min personalledare lyssnar på hur jag vill göra på jobbet  

  1  2  3  4  5  6  7   

Instämmer inte 
             

Instämmer 

 
 
Fråga 14B. Min personalledare tar hänsyn till mig  

  1  2  3  4  5  6  7   

Instämmer inte 
             

Instämmer 

 
 
Fråga 15. Min personalledare är duktig på att hantera anställdas känslor  

  1  2  3  4  5  6  7   

Instämmer inte 
             

Instämmer 

 
 
Fråga 16. Jag känner att min personalledare bryr sig om mig som person  

  1  2  3  4  5  6  7   

Instämmer inte 
             

Instämmer 

 
 
Fråga 17. Min personalledare talar med mig på ett bra sätt  

  1  2  3  4  5  6  7   

Instämmer inte 
             

Instämmer 

 
 
Fråga 18. Min personalledare försöker förstå hur jag ser på saken innan han kommer med sitt förslag  

  1  2  3  4  5  6  7   

Instämmer inte 
             

Instämmer 

 
 
Fråga 19. Jag kan prata om mina känslor med min personalledare  

  1  2  3  4  5  6  7   

Instämmer inte 
             

Instämmer 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Bilaga 2. SPSS Fördjupning 

SPSS föreslår de två komponenter som ni finner i ”Component Matrix”. För att få ett med 

säkerställt resultat så väljer vi att göra en djupare analys av endast dessa två faktorer i SPSS.  

Vi får fram följande resultat: 

Total Variance Explained 

Component 

Rotation Sums of Squared Loadings 

Total % of Variance Cumulative % 

1 8,961 49,782 49,782 

2 4,504 25,024 74,806 

Extraction Method: Principal Component Analysis. 
 

Component Transformation Matrix 

Component 1 2 

1 ,835 ,551 

2 -,551 ,835 

Extraction Method: Principal 

Component Analysis.   

 Rotation Method: Varimax with Kaiser 

Normalization.  
 

Rotated Component Matrixa 

 Component 

1 2 

Min personalledare talar 

med mig på ett bra sätt 

,867   

Jag kan prata om mina 

känslor med min 

personalledare 

,820   

Jag känner att min 

personalledare bryr sig om 

mig som person 

,814 ,434 

Min personalledare 

besvarar mina frågor 

noggrant  

,812 ,392 

Min personalledare lyssnar 

på hur jag vill göra på jobbet 

,811 ,337 

Min personalledare försöker 

förstå hur jag ser på saken 

innan han kommer med sitt 

förslag  

,806 ,370 
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Min personalledare tar 

hänsyn till mig 

,792 ,469 

Jag känner att min 

personalledare förstår mig 

,769 ,440 

Jag kan vara öppen med 

min personalledare på 

jobbet 

,765 ,313 

Jag har stort förtroende för 

min personalledare 

,730 ,455 

Jag känner att min 

personalledare ger mig 

valmöjligheter 

,690 ,433 

Min personalledare visar 

förtroende för att jag gör ett 

bra jobb 

,680 ,411 

Min personalledare är 

duktig på att hantera 

anställdas känslor 

,679 ,479 

Jag känner att min 

personalledare ger mig 

alternativ 

,648 ,511 

Jag känner mig accepterad 

av min personalledare 

,607 ,500 

Min personalledare har gjort 

klart för mig vad jag 

behöver göra för att uppnå 

mina mål 

  ,911 

Min personalledare har gjort 

klart för mig vilka mål jag 

har  

  ,900 

Min personalledare 

uppmuntrar mig till att ställa 

frågor 

,476 ,607 

Extraction Method: Principal Component Analysis.  

 Rotation Method: Varimax with Kaiser Normalization. 

a. Rotation converged in 3 iterations. 
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Bilaga 3. Svar från enkätundersökningen 
5A  5B  6  7   8   

9 
 10A   10B  11  12  13  14A  14B  15  16  17  18  19  Sum

ma: 
7   

7 
7  7  4  7  7  7  7  7  7  5  7  5  7  7  7  7  119 

4  4  6  6  5  6  6  6  4  6  6  4  6  4  5  6  4  4  92 

2  2  2  5  5  5  2  2  2  1  2  1  2  1  3  1  2  1  41 

5  5  5  5  5  5  5  5  5  5  5  5  5  5  5  5  5  5  90 

4  4  5  6  6  5  5  4  4  3  4  4  6  4  5  4  4  3  80 

5  5  5  7  5  5  5  5  5  4  4  6  5  5  3  4  5  5  88 

7  7  7  7  5  7  5  5  5  5  5  6  5  5  5  6  4  5  101 

7  7  7  7  7  7  7  7  7  7  7  7  7  7  7  7  5  5  122 

2  2  4  5  7  7  2  2  7  5  4  2  3  2  1  2  1  1  59 

3  3  1  1  4  4  2  2  1  2  2  3  2  2  2  2  2  2  40 

3  4  6  6  4  6  4  4  4  5  6  4  6  4  5  6  6  6  89 

5  5  5  5  4  5  5  5  4  3  4  4  4  4  5  3  4  4  78 

6  5  7  7  7  7  7  7  7  7  6  4  7  5  6  6  5  5  111 

5  5  5  7  7  7  6  3  6  5  3  3  4  5  5  6  3  5  90 

5  5  7  5  5  5  5  5  3  5  4  7  5  4  5  5  4  5  89 

3  3  3  4  5  4  4  4  4  4  3  3  3  2  2  2  2  2  57 

1  1  1  3  1  2  1  1  1  1  1  1  1  1  1  3  1  3  25 

6  6  6  6  6  5  7  7  7  5  5  6  5  5  7  7  5  5  106 

6  6  5  6  7  5  5  6  7  5  6  6  6  4  5  6  6  4  101 

5  5  4  5  5  5  4  3  3  3  4  5  4  4  5  5  5  5  79 

7  6  4  6  6  7  6  6  5  7  6  6  7  5  7  7  6  6  110 

6  6  6  6  6  6  7  6  5  6  5  4  6  6  6  6  4  6  103 

7  7  6  4  6  7  7  7  7  7  7  7  7  7  7  7  7  7  121 

1  5  2  7  5  5  5  6  7  6  4  4  5  5  5  5  6  6  89 

5  5  6  4  3  6  5  6  6  3  5  4  3  2  2  3  2  2  72 

7  7  7  7  7  7  7  7  7  7  7  7  7  7  7  7  7  7  126 

7  7  7  7  7  7  7  7  7  7  7  7  7  7  7  7  7  7  126 

6  6  7  6  7  7  7  5  6  7  6  7  7  7  6  6  6  6  115 

5  6  5  6  6  6  6  6  6  7  6  6  6  6  7  6  6  6  108 

6  6  6  6  6  6  6  6  5  6  6  6  6  5  6  6  6  6  106 

3  3  5  5  5  5  5  4  4  5  5  5  5  5  5  5  5  6  85 

7  7  7  7  7  7  7  7  7  7  7  7  7  6  7  7  5  7  123 

6  4  5  6  5  5  6  5  4  6  5  5  4  4  5  4  4  5  88 

7  7  7  7  7  7  7  7  7  7  7  7  7  5  7  7  7  7  124 

5  4  7  7  7  7  7  7  7  7  7  7  7  7  7  7  7  7  121 

4  5  6  5  5  5  5  4  4  5  5  5  5  4  5  5  5  4  86 

4  4  5  5  6  6  4  5  3  7  5  6  4  4  6  5  3  6  88 

6  5  6  6  6  6  6  1  4  6  7  6  6  6  6  6  6  5  100 

6  6  6  6  6  6  0  5  5  5  5  5  5  5  5  5  5  4  90 

6  6  6  6  5  7  4  4  5  4  4  5  6  1  5  5  5  4  88 

3  3  4  7  6  6  3  3  4  5  2  4  4  2  4  4  5  3  72 

7  7  7  7  7  7  7  7  7  7  7  7  7  7  7  7  7  7  126 

1  1  1  1  1  1  1  3  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  20 

3  3  4  6  6  2  4  2  4  2  5  3  4  4  3  4  3  4  66 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6  6  7  7  7  7  5  5  6  6  5  6  7  6  6  7  7  7  113 

7  7  7  7  7  7  4  4  5  7  7  7  7  7  7  7  7  7  118 

6  6  6  7  7  6  6  6  6  6  6  6  6  6  7  6  6  6  111 

6  6  7  7  5  5  4  4  6  7  7  7  7  6  7  7  6  4  108 

3  3  5  7  6  7  7  7  5  6  6  5  5  5  5  6  6  6  100 

4  3  7  7  7  7  2  1  7  7  7  5  6  4  7  7  7  5  100 

7  7  7  7  7  7  7  7  7  7  7  7  7  7  7  7  7  7  126 

7  7  6  7  7  7  7  7  7  7  7  7  7  7  7  7  7  7  125 

7  7  7  4  7  7  7  7  5  7  7  7  7  5  7  7  7  5  117 

7  7  7  7  7  7  7  7  7  7  7  7  7  6  7  7  7  7  125 

1  1  1  1  1  7  1  1  1  1  1  7  1  1  1  7  1  1  36 

5  5  5  7  7  6  7  7  5  7  5  6  7  5  6  6  5  6  107 

7  4  4  3  4  7  7  6  4  6  5  5  6  6  5  5  2  1  87 

6  6  6  6  6  6  6  6  6  6  6  6  6  6  6  6  6  5  107 

7  7  7  7  7  7  1  1  7  7  7  7  7  7  7  7  7  7  114 

1  6  2  1  2  7  7  7  7  4  1  2  2  4  4  2  2  2  63 

7  7  7  7  7  7  7  7  7  7  7  7  7  7  7  7  7  7  126 

4  3  3  3  4  4  2  3  2  3  3  3  3  3  3  3  2  2  53 

5  5  7  7  7  7  7  7  6  3  7  7  7  7  7  5  7  7  115 

6  5  6  7  6  7  5  5  6  7  5  7  7  6  7  6  7  7  112 

7  7  7  7  7  7  6  7  6  5  6  7  6  4  4  6  5  7  111 

3  2  2  4  5  6  4  4  5  3  4  6  4  2  5  6  3  5  73 

3  3  6  7  7  7  7  7  5  5  4  4  4  5  4  3  3  4  88 

5  5  5  5  4  5  6  5  5  5  6  5  5  6  5  5  5  5  92 

7  7  7  7  7  7  7  7  7  7  7  7  7  7  7  7  7  7  126 

6  5  6  7  7  6  6  7  5  6  5  6  7  7  7  6  6  4  109 

4  4  4  4  5  5  4  5  6  3  4  3  5  3  3  3  3  6  74 

7  7  7  7  7  7  6  6  6  7  6  7  7  6  7  7  7  7  121 

7  7  7  7  7  7  4  4  7  7  7  7  7  7  7  7  7  7  120 

7  7  7  7  7  7  7  7  5  7  7  7  7  7  7  7  7  7  124 

7  7  7  7  7  7  3  4  4  7  7  7  7  7  7  7  5  7  114 

7  7  7  7  7  7  7  7  7  7  7  7  7  7  7  7  7  7  126 

6  6  7  7  7  7  1  1  3  6  5  6  3  1  5  7  5  7  90 

7  7  7  5  7  7  6  5  5  5  5  6  6  6  6  6  6  5  107 

7  7  7  7  7  7  7  7  7  7  4  4  7  1  4  1  7  1  99 

5  5  5  6  7  7  6  6  6  7  5  6  7  7  7  6  6  7  111 

7  7  6  7  7  7  4  4  6  4  4  7  7  4  5  7  7  4  104 

6  3  4  4  4  4  4  3  3  4  3  3  3  3  3  4  3  3  64 

2  2  2  2  2  2  2  2  2  2  3  3  3  3  3  3  3  3  44 

5  5  5  5  5  6  6  4  4  5  5  5  5  5  4  5  5  4  88 

5  5  7  7  5  5  6  6  6  7  5  6  6  6  6  5  6  6  105 

3  4  7  7  6  7  7  5  4  7  5  7  7  6  7  7  7  5  108 

6  6  5  5  4  6  5  5  4  5  4  6  6  6  5  4  6  6  94 

6  5  5  5  5  6  6  6  5  5  6  5  6  6  6  4  5  6  98 

4  3  3  1  4  5  4  4  4  5  4  4  5  4  5  5  3  2  69 

5  4  4  4  5  5  4  6  5  5  5  5  4  4  5  5  5  2  82 

3  3  3  4  7  6  7  5  5  5  3  5  1  3  5  3  5  1  74 

6  5  5  6  6  6  5  6  5  6  6  6  6  5  6  6  6  6  103 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2  2  2  5  4  5  1  1  3  5  5  2  2  2  2  5  2  1  51 

1  2  2  2  2  2  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  23 

5  5  3  2  2  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  30 

7  7  7  7  7  7  7  7  1  7  7  7  7  7  7  7  7  7  120 

4  4  5  5  5  5  5  5  5  5  5  5  5  6  7  7  5  7  95 

4  4  6  6  6  6  6  6  4  6  6  6  6  6  6  6  4  6  100 

5  5  5  4  5  5  5  5  5  4  4  6  5  5  5  5  5  5  88 

4  3  4  7  3  7  4  5  7  7  5  6  7  7  7  7  7  7  104 

4  4  4  4  4  4  2  2  4  4  3  2  2  4  3  4  2  2  58 

6  6  5  7  7  6  3  4  2  7  5  5  7  2  6  5  3  7  93 

4  4  4  4  4  4  4  4  4  4  4  4  4  4  4  4  4  4  72 

5  5  5  5  7  5  5  5  4  7  4  6  4  4  6  5  4  7  93 

1  1  2  2  2  2  1  1  1  4  3  3  3  1  2  3  3  1  36 

4  4  3  4  4  5  3  4  4  5  4  3  4  3  4  4  4  3  69 

4  4  4  5  4  4  1  1  7  4  3  4  4  5  4  5  6  6  75 

5  5  4  6  5  4  3  3  5  3  5  5  4  3  6  4  5  4  79 

1  3  1  2  5  5  2  2  3  1  2  2  4  3  3  5  2  2  48 

5  6  7  7  6  7  5  6  6  5  0  5  6  4  7  7  5  7  101 

0  0  5  5  5  5  5  5  5  5  5  5  5  5  5  5  5  5  80 

                                   To  10206 

Maxpoäng Minpoäng Deltagare Maxpoäng 
126 18 111 13986 
Procent Medelv. 

Samhall 
Övrigt  

0,7297 91,9459 0 = -9  
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Bilaga 4. Original enkät. 

Work Climate Questionnaire 
 
This questionnaire contains items that are related to your experience with the manager who is 
your most immediate supervisor.  Managers have different styles in dealing with employees, 
and we would like to know more about how you have felt about your encounters with your 
manager.  Your responses are confidential.  Please be honest and candid. 
 
 
 
 1.  I feel that my manager provides me choices and options. 
 
      1  2  3  4  5  6  7 
            strongly             neutral            strongly 
            disagree                    agree 
 
 
 2.  I feel understood by my manager. 
 
      1  2  3  4  5  6  7 
            strongly             neutral            strongly 
            disagree                    agree 
 
 
 3.  I am able to be open with my manager at work. 
 
      1  2  3  4  5  6  7 
            strongly             neutral            strongly 
            disagree                    agree 
 
 
 4.  My manager conveyed confidence in my ability to do well at my job. 
 
      1  2  3  4  5  6  7 
            strongly             neutral            strongly 
            disagree                    agree 
 
 
 5.  I feel that my manager accepts me. 
 
      1  2  3  4  5  6  7 
            strongly             neutral            strongly 
            disagree                    agree 
 
 
 6.  My manager made sure I really understood the goals of my job and what I need to do. 
 
      1  2  3  4  5  6  7 
            strongly             neutral            strongly 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disagree                    agree 
 
 
 7.  My manager encouraged me to ask questions. 
 
      1  2  3  4  5  6  7 
            strongly             neutral            strongly 
            disagree                    agree 
 
 
 8.  I feel a lot of trust in my manager. 
 
      1  2  3  4  5  6  7 
            strongly             neutral            strongly 
            disagree                    agree 
 
 
 9.  My manager answers my questions fully and carefully. 
 
      1  2  3  4  5  6  7 
            strongly             neutral            strongly 
            disagree                    agree 
 
 
10.  My manager listens to how I would like to do things. 
 
      1  2  3  4  5  6  7 
            strongly             neutral            strongly 
            disagree                    agree 
 
 
11.  My manager handles people's emotions very well. 
 
      1  2  3  4  5  6  7 
            strongly             neutral            strongly 
            disagree                    agree 
 
 
12.  I feel that my manager cares about me as a person. 
 
      1  2  3  4  5  6  7 
            strongly             neutral            strongly 
            disagree                    agree 
 
 
13.  I don't feel very good about the way my manager talks to me. 
 
      1  2  3  4  5  6  7 
            strongly             neutral            strongly 
            disagree                    agree 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14.  My manager tries to understand how I see things before suggesting a new way to do 

things. 
 
      1  2  3  4  5  6  7 
            strongly             neutral            strongly 
            disagree                    agree 
 
 
15.  I feel able to share my feelings with my manager. 
 
      1  2  3  4  5  6  7 
            strongly             neutral            strongly 
            disagree                    agree 
 
 
 

* * * * * * * * * * * * 
 
 


