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Introduktion

Arbetsmotivation är ett ständigt aktuellt och angeläget ämne. Det är också ett ämne som 
studerats flitigast inom organisationspsykologin inte minst på grund av dess implikationer för 
både arbetsgivare och de anställda. Det råder nästintill konsensus bland forskarna om att 
motiverade arbetare presterar bättre än omotiverade (Latham, 2007; Aamodt, 2007; Porter 
m.fl., 2003). Self-efficacy är ett begrepp som ofta förknippas med god arbetsprestation och 
hög arbetstillfredsställelse. Hög self-efficacy anses optimera arbetsprestationen samt befrämja 
arbetsmotivationen (Bandura, 1997; Latham, 2007; Pervin & John, 2001). Författaren har valt 
att studera self-efficacy och dess betydelse för arbetsprestationen därför att resultatet av den 
här studien förhoppningsvis kan gynna både arbetsgivare och de anställda. Jag är också 
intresserad av att ta reda på vilka faktorer som skapar hög grad av arbetstillfredsställelse bland 
försökspersonerna i den här studien därför att hög grad av arbetstillfredsställelse är oftast 
associerad med arbetsmotivationen. Frågeställningar som följaktligen kommer att behandlas i 
den här studien är huruvida self-efficacy har en positiv inverkan på arbetsprestationen för 
deltagarna i studien samt huruvida det existerar ett samband mellan self-efficacy och 
acceptans av komplexa mål. Vidare undersöks vilka faktorer bidrar till arbetstillfredsställelse 
bland deltagarna i studien och om det finns ett samband mellan påverkansmöjligheter och 
arbetstillfredsställelse. 

Self-Efficacy och Arbetsprestation
Albert Bandura som grundade teorin om self-efficacy definierar begreppet som ”beliefs in 
one’s capabilities to organize and execute the courses of action required to produce given 
attainments” (Bandura, 1997 s. 3). Self-efficacy är således en persons uppfattade inre förmåga 
eller kompetens att utföra en viss uppgift. Bandura betonade att self-efficacy handlar om en 
persons subjektiva bedömning av hans förmåga och inte personens reella förmåga (Bandura, 
1997). Graden av en persons self-efficacy avgör i vilken utsträckning personen är beredd att 
bekämpa motgångar, avlägsna hinder och hantera depressioner och stress för att uppnå det 
uppsatta målet. Personer med låg self-efficacy tror att deras inre förmåga inte räcker till och är 
följaktligen mindre benägna att agera. Låg self-efficacy resulterar därmed i bristfällig eller 
utebliven motivation eftersom individen tror att hans ansträngning är förgäves (Bandura, 
1997). Hög self-efficacy resulterar i hög motivation då individen tror att hon är kapabel att 
uppnå målet. Hög self-efficacy innebär också att individen är mindre sårbar för negativ 
feedback och lättare hanterar motgångar och misslyckanden. Feedback är viktig då den ger 
individen en möjlighet att utvärdera och korrigera den egna arbetsinsatsen gentemot det 
uppsatta målet. Negativ feedback har en tendens att underminera prestationen och 
motivationen hos individer med låg self-efficacy. För individer med hög self-efficacy innebär 
negativ feedback en möjlighet att modifiera och omvärdera sina arbetsmetoder för att lättare 
uppnå det uppsatta målet (ref i Porter m.fl., 2003). Om förmågan uppfattas som något 
oföränderligt och genetiskt betingat föreligger risk att personen inte kommer att eftersträva 
avancerade mål och inte heller försöka lära sig den nya färdigheten. Däremot kommer en 
person som uppfattar förmågan som något som kan förändras att bli mer motiverad och 
engagerad. Följaktligen leder en sådan perception av förmågan till att self-efficacy stärks
(Bandura, 1997). En persons self-efficacy kan höjas genom positiv feedback från en 
överordnad eller en annan kompetent kollega vars åsikter anses vara betydelsefulla. Stajkovic 
och Luthans som studerat effekten av self-efficacy på arbetsprestationen i två decennier med 
32,236 deltagare menar att det finns ett starkt och väl dokumenterat samband mellan hög self-
efficacy och god arbetsprestation (ref i Porter m.fl., 2003). 
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Bandura anser att människor är intentionella varelser som agerar på omgivningen och är 
proaktiva. En persons tanke eller avsikt producerar följaktligen en handling; människor är 
enligt Banduras resonemang inte passiva varelser. Människor är i hög grad intentionella och 
intentionaliteten och self-efficacy påverkar i stor utsträckning vilka mål en person eftersträvar 
att uppnå men även hans prestation, enligt Bandura (1997). Bandura poängterar att det är 
viktigt att differentiera mellan self-efficacy och självförtroende. Självförtroende är enligt 
Bandura en persons uppfattning av hennes värde (self-worth) och har ingen betydande 
inverkan på personens grad av self-efficacy inför en viss uppgift (Bandura, 1997). En person 
med dålig självkänsla kan således uppvisa hög self-efficacy inför en särskild uppgift medan 
en person med hög självkänsla kan uppvisa låg self-efficacy inför en annan utmaning. 
Bandura hävdar att människor förväntar vissa resultat utifrån hur de bedömer den egna 
förmågan och hur väl de tror att de kommer att prestera i en viss situation (Bandura, 1997). 
Personen med hög self-efficacy presterar bättre än personer med låg self-efficacy även om 
man befinner sig på ungefär samma kunskapsnivå, visar vissa studier (Bandura, 1997). 
Anledningen till detta är att personer med låg self-efficacy tvivlar på den egna förmågan även 
om de kan klara av en viss uppgift (Badura, 1997). I en studie fann man att barn med hög self-
efficacy var systematiskt bättre på att lösa matematiska uppgifter än barn med låg self-
efficacy trots att alla barnen uppvisade ungefär samma kunskapsnivå i matematik (Bandura, 
1997). Graden av self-efficacy har således en viktig effekt på prestationen. En studie visade 
att när man manipulerar människors grad av self-efficacy uppnås intressanta effekter. 
Weinberg, Gould och Jackson (ref i Pervin & John, 2001) testade en grupp mäns och kvinnors 
benstyrka. Vissa blev tillsagda att de tävlar mot personer med en knäskada medan andra fick 
veta att de skulle tävla mot elitidrottare. Även om män presterade i genomsnitt bättre än 
kvinnor fann man att kvinnor i hög self-efficacy gruppen presterade bättre än män i låg self-
efficacy gruppen (ref i Pervin & John, 2001). En annan studie som genomfördes av Barling 
och Beattie (1983) visade att personer med hög self-efficacy var duktiga försäljare och en 
annan studie av Taylor, Locke, Lee och Gist (1984) påvisade en korrelation mellan hög self-
efficacy och framgångsrik forskning vid ett universitet (ref i Jex & Gudanowski, 1992).     

En person som attribuerar en liten framgång till sin förmåga kommer med stor sannolikhet att 
prestera väl även fortsättningsvis medan en person som tror att misslyckandet beror på att han 
saknar förmågan kommer att prestera sämre i framtiden (Bandura, 1997). Följaktligen är en 
person med hög self-efficacy bättre på att hantera motgångar än en person med låg self-
efficacy. Personer med hög self-efficacy förklarar ett misslyckande med situationella 
omständigheter eller otillräcklig ansträngning medan personer med låg self-efficacy tror att 
det beror på bristande kompetens eller förmåga. Bandura skriver att ”a confirmatory bias for 
one’s inefficacy tends to breed poor performances that further undermine a sense of personal 
efficacy” (Bandura, 1997 s. 82). Självuppfyllande profetia skapar en ond cirkel i vilken låg 
self-efficacy leder till dålig prestation som i sin tur ytterligare hotar en persons self-efficacy.
Bandura postulerar att komplexa och svåruppnåeliga mål snarare än lättuppnåeliga främjar en 
persons self-efficacy eftersom bemästrandet av komplexa uppgifter ofta medför en känsla av 
stolthet. Bandura hävdar att hög self-efficacy och specifik målsättning skapar hög motivation. 
Specifika och svåruppnåeliga mål skapar högre motivation än abstrakta och okomplicerade, 
enligt Bandura (1997). Viktigt är dock att det komplexa målet uppfattas som realistiskt. Locke 
instämmer i Banduras resonemang och menar att det uppsatta målet måste uppfattas som 
viktigt och uppnåeligt (ref i Porter m.fl. 2003). Enligt Latham (2007) visar flera studier att 
individer föredrar specifika och konkreta mål framför abstrakta. I en studie gav man en grupp 
arbetare ett specifikt mål om hur många träd de skulle hugga ner. En annan grupp av arbetare 
blev tillsagda att de skulle göra sitt bästa. Gruppen som fick specifika instruktioner högg ner 
betydligt fler träd och var dessutom mer motiverade och fokuserade än gruppen som fick 
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ospecifika instruktioner. Resultaten av den här studien indikerar att specifik och konkret 
målsättning gör att individen lättare kan fokusera och rikta in sitt beteende för att uppnå det 
önskvärda målet (Latham, 2007). Lathams hypotes är att uppnående av ett konkret mål skapar 
en känsla av stolthet hos individen och följaktligen mobiliserar individen att agera på liknande 
sätt i framtiden. Det empiriska stödet för teorin är stort. Latham skriver att ”research has 
shown that setting specific difficult goals increases performance on over 100 different tasks, 
involving more than 40,000 participants in at least eight countries” (Latham, 2007 s. 63).
Trots detta är det viktigt att poängtera att målsättnings teorin kan ha en motsatt effekt under 
vissa omständigheter. En person som är enbart fokuserad på ett visst mål kan försumma andra 
mål som också är viktiga för företaget. Således finns risk att personen som eftersträvar att 
uppnå kvantitativa mål åsidosätter kvaliteten i sitt arbete. Även i de fall där det finns 
konkurrerande mål finns risk att individen presterar dåligt på båda om han inte vet vilket som 
skall prioriteras (Latham, 2007). 

Graden av self-efficacy styr också svårighetsgraden av mål som individen eftersträvar att 
uppnå. Individer med hög self-efficacy väljer komplexa mål (ref i John & Pervin, 2001).
Bandura skriver att svåruppnåeliga mål i kombination med hög self-efficacy resulterar i 
genuint intresse och inre motivation. Inre motivation leder i sin tur till större engagemang för 
arbetsuppgiften men även till bättre prestation (Bandura, 1997). Det skall dock tilläggas att 
”difficult and remote challenges, which diminish the significance of modest progressive gains, 
neither promote perceived efficacy nor cultivate interest” (Bandura, 1997 s. 219). Enligt 
Bandura är det delmål som främjar en persons self-efficacy eftersom personen då har 
möjlighet att utvärdera sin prestation kontinuerligt. Det är uppnåendet av delmålen som 
skapar det genuina engagemanget och som bidrar till den inre motivationen, menar Bandura.
Det här påståendet stöds av en studie av Latham och Seijts (1999). Resultatet av deras studie 
visade att det var lättare för deltagarna i studien att klara av komplexa uppgifter om de 
samtidigt fick s.k. konkreta och närliggande mål. Latham och Seijts skriver att ”when the task 
is relatively complex for an individual, proximal goals in addition to a distal goal should be 
set because they increase one’s self-efficacy, as the task is being performed, that it can indeed 
be accomplished” (Latham & Seijts, 1999). Björklund fann i sin studie att self-efficacy spelar 
en viktig roll för motivationen och prestationen. Ju mer kompetenta och kunniga deltagarna i 
Björklunds studie trodde att de var för en specifik arbetsuppgift desto mer motiverade var de 
(Björklund, 2001).       

Frågan huruvida externa belöningar i form av lön främjar den inre motivationen har alltid 
varit kontroversiell bland organisationspsykologerna. Bandura menar att det saknas belägg för 
att med säkerhet konkludera att externa belöningar har en positiv inverkan på den inre 
motivationen. Vissa studier indikerar att det genuina engagemanget ökar om personer belönas 
för en specifik bedrift medan det minskar om personer blir belönade endast för att delta i en 
aktivitet (Bandura, 1997).  Andra studier visar att externa belöningar som är direkt knutna till 
individens kompetensnivå ökar det genuina engagemanget. Här har man funnit att ju större 
den externa belöningen är desto mer ökar den inre motivationen (Bandura, 1997). Man har 
även konstaterat att pengar kan vara kontra-produktiva om målet uppfattas som ouppnåeligt 
(ref i Porter m.fl. 2003). Kohn anser att belöningar i form av bonusar och provisioner endast
leder till en temporär ökning av motivationen (ref i Björklund, 2001). Pengar anses reglera 
yttre beteende men har ingen signifikant effekt på inre motivation enligt Eisenberg och 
Cameron (ref i Björklund, 2001). Emellertid verkar det finnas enighet bland forskarna om att 
pengar minskar missnöjet med arbetet. Det bör tilläggas att en persons attityd gentemot 
pengar också påverkar hur stor effekt pengarna kommer att ha på hennes arbetsmotivation. En 
person som anser att lön är viktigt kommer därför att vara mer nöjd med sitt jobb och mindre 
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benägen att byta jobb om hon kan få den lönen som hon anses behöva (ref i Björklund, 2001). 
Enligt Pritchard och Payne (ref i Holman, 2003) måste belöningen vara direkt 
sammankopplad med arbetsprestationen för att individen skall förbli motiverad. Det är dock 
viktigt att utvärderingen av individens prestation är korrekt och så rättvis som möjligt samt att 
alla bedömare tillämpar samma metoder för utvärdering, menar Pritchard och Payne (ref i 
Holman, 2003). Vidare understryks att den förväntade belöningen måste uppfylla ett eller 
flera viktiga behov hos individen. Motivationen kommer enligt resonemanget att öka om 
individen förväntar sig att hans arbetsinsats kommer att resultera i belöningar som tillgodoser 
de viktiga behoven. Belöning i form av pengar är därför inte en tillräckligt starkt motivationell 
drivkraft om den anställde inte tror att pengarna uppfyller de nödvändiga behoven (ref i 
Holman, 2003). Fox, Scott och Donohue (1993) fann i sin studie av 178 personer att de som 
värderade pengar högre än andra presterade bättre. Det konstaterades också att ekonomiska 
svårigheter inte ökade arbetsprestationen; behovet av pengar hade ingen signifikant effekt på 
arbetsprestationen i den här studien (Fox, Scott & Donohue, 1993). 
     
Arbetstillfredsställelse     
Arbetstillfredsställelse anses vara en av de främsta motivationella krafter som inbegriper 
element som lön, arbetsmiljö, relation till chef och möjlighet till avancemang inom företaget. 
Tillfredsställelse i arbetet är i sin tur korrelerat med ”organizational commitment” eller 
tillhörighet och lojalitet till företaget (Aamodt, 2007). Individen kommer enligt det här 
resonemanget att vara tillfredsställd med arbetet i den utsträckningen som han känner lojalitet
till företaget. Man skiljer mellan tre olika typer av organisations tillhörighet:

- Affektiv tillhörighet: en slags emotionell anknytning till företaget som gör att individen 
vill stanna kvar i företaget och utföra sitt jobb på ett optimalt sätt. 

- Kontinuerlig tillhörighet: individen känner att han måste stanna i företaget eftersom 
han investerat mycket i företaget i form av tid och arbetsinsats.

- Normativ tillhörighet: en slags känsla av skyldighet eller plikt gentemot företaget om 
man tror att företaget investerat mycket pengar och tid i individen (Aamodt, 2007). 

Studier visar ett det förekommer individuella skillnader när det gäller graden av 
arbetstillfredsställelse. Vissa individer uppvisar större tillfredsställelse generellt medan andra 
ofta är missnöjda med det mesta i sina liv. Forskare har kunnat identifiera fyra 
personlighetstyper som sammankopplas med individer som är nöjda med sitt liv och arbete: 
emotionell stabilitet, självförtroende, self-efficacy och locus of control. Personer som är 
emotionellt stabila och har bra självförtroende samt känner att de har förmågan att bemästra 
alla arbetsuppgifter och har kontroll över faktorerna i sin omgivning är oftast nöjda med livet 
och arbetet (Aamodt, 2007). Forskningen visar att de anställda presterar bättre och uppvisar 
hög motivation och arbetstillfredsställelse när de upplever att de har kontroll över sin 
omgivning - locus of control. Med kontroll menas att de kan påverka vissa omständigheter i 
sitt jobb, så som arbetsuppgifterna och arbetsmetoderna (Furnham, 1997). Locus of control 
beskrivs som en inre egenskap som reflekterar en persons subjektiva uppfattning huruvida 
hans handlingar påverkar omgivningen. I en studie fann man att individer med hög locus of 
control uppvisar högre arbetstillfredsställelse än individer med låg locus of control (Mitchell 
m.fl., 1975). Vidare var slutsatsen av studien att individer med hög locus of control var mer 
nöjda med arbetsmiljön och externa belöningar än andra (Mitchell m.fl., 1975). En annan 
studie påvisade ett samband mellan arbetsprestation och arbetstillfredsställelse bland personer 
med hög locus of control. Detta förklarades med att personer som presterade väl ansåg att 
arbetsprestationen var ett resultat av en inre förmåga och inte yttre situationella faktorer så 
som tur (Norris & Niebuhr, 1984). Förväntningarna har också en viktig roll för 
arbetstillfredsställelsen. Om en persons förväntningar om ett jobb inte infrias inträder ett 
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tillstånd som kallas för diskrepans och personens grad av tillfredsställelse minskar (Aamodt, 
2007). En annan faktor som påverkar graden av arbetstillfredsställelse heter good fit och 
innebär i vilken utsträckning individens intressen, värderingar och kunskaper överensstämmer 
med det valda yrket, jobbet, företaget, arbetskamraterna och cheferna (Aamodt, 2007). Även 
huruvida en persons lön och belöningar motsvarar hennes prestation påverkar graden av 
arbetstillfredsställelse. Arbetstider och schemat är också viktiga för att individen skall vara 
nöjd med sitt jobb (Aamodt, 2007). Intressanta arbetsuppgifter och god relation till 
arbetskamraterna och cheferna anses befrämja arbetstillfredsställelsen. Individer som arbetar i 
ett företag som ger möjlighet till utveckling och varierande arbetsuppgifter är mer nöjda med 
sitt jobb än andra. Monotona arbetsuppgifter är ofta inte tillräckligt utmanande och leder till 
att de anställda blir snabbt uttråkade (Aamodt, 2007).  Herzberg, Mausner och Snyderman
(1993) fann i sin studie av arbetstillfredsställelse att fem faktorer bidrar till hög 
arbetstillfredsställelse:

1) Arbetsresultat (med andra ord hur väl man utför sina arbetsuppgifter).
2) Erkännande (huruvida man erhåller beröm eller positiv feedback när man utfört ett bra 

jobb).
3) Arbetet som sådant (hur intressanta och givande arbetsuppgifterna är).
4) Ansvar (om det finns möjlighet att arbeta självständigt, att ta ansvar för 

arbetsresultatet).
5) Avancemang (i vilken utsträckning det är möjligt att vidareutveckla sig inom företaget 

eller bli befordrad). 

Hög arbetstillfredsställelse var i studien korrelerad med själva jobbet medan låg 
arbetstillfredsställelse oftast var ett resultat av dåliga arbetsvillkor (Herzberg m.fl. 1993).
Enligt Herzberg m.fl. (1993) finns ett starkt samband mellan hög arbetstillfredsställelse och 
tre av faktorerna nämnda ovan, nämligen själva jobbet som sådant, ansvar och avancemang. 
Vidare menar Herzberg m.fl. att ”a feeling that you have achieved and a feeling that you have 
been recognized are the two most frequent feelings that are associated with an increase in job 
satisfaction” (1993, s. 67).  Faktorn som ofta resulterade i låg arbetstillfredsställelse i
Herzbergs studie var ett företags policy. Företag vars regler och bestämmelser hindrade 
anställda från att utföra sitt jobb på ett optimalt sätt uppvisade låg arbetstillfredsställelse bland 
sina anställda. Likaså kunde man konstatera låg nivå av arbetstillfredsställelse bland anställda 
som rapporterade att företaget behandlar dem på ett orättvist sätt samt bland anställda som 
hade dålig relation till sin chef. (Herzberg m.fl. 1993). Intressant nog rapporterades lön oftare 
som en bidragande faktor till låg arbetstillfredsställelse bland individer med låg nivå av 
arbetstillfredsställelse än till hög arbetstillfredsställelse bland individer som var nöjda med sitt 
jobb. Med andra ord leder lönen oftare till missnöje med arbetet än till hög 
arbetstillfredsställelse enligt Herzberg m.fl. (1993). Herzberg kallar faktorer som skapar 
missnöjet med arbetet för ”hygien” faktorer. Individer som är missnöjda med jobbet är sällan 
enligt den här teorin missnöjda med själva jobbet utan snarare med arbetsförhållanden så som 
relation till chef, uppfattad orättvis lön, relation till arbetskamraterna, fysiska 
arbetsförhållanden, företagets rutiner och policies, förmåner och säkerheten på arbetsplatsen. 
Enligt Herzberg m.fl. ”when these factors deteriorate to a level below that which the 
employee considers acceptable, then job dissatisfaction ensues” (1993, s. 113). 
Sammanfattningsvis är Herzbergs konklusion att när “hygien” faktorerna inte är tillgodsedda 
inträder ett tillstånd av missnöje hos de anställda. Det skall tilläggas att Herzbergs teori består 
av två komponenter, dels hygien faktorer men även motivationsfaktorer. Även om Herzbergs 
slutsatser replikerats i flera studier råder oenighet bland forskarna om huruvida ”hygien” 
teorin är fortfarande tillämpbar. Furnham (1997) anser exempelvis att Herzbergs teori är 
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föråldrad eftersom Herzberg använde oftast välutbildade vita tjänstemän i sina studier, vilket i 
sin tur genererade snedvridna och missvisande resultat. 

Vroom (1995) menar att det inte existerar en faktor som automatiskt ger upphov till hög 
arbetstillfredsställelse. Det finns dock enligt Vroom ett väl dokumenterat samband mellan hög 
arbetstillfredsställelse och värdet som arbetet har för personen. Vroom skriver att ”people’s 
reports of their satisfaction with their jobs are, in fact, directly related to the extent to which 
their jobs provide them with such rewarding outcomes as pay, variety in stimulation, 
consideration from their supervisor, a high probability of promotion, close interaction with 
co-workers, an opportunity to influence decisions that have future effects on them, and control 
over their pace of work” (1995, s. 203). Personer som uppfattar att deras jobb uppfyller 
ovannämnda villkor uppvisar enligt Vroom högre arbetstillfredsställelse än andra.           

Sammanfattningsvis kan man konstatera att forskarna har kunnat påvisa ett starkt samband 
mellan hög grad av self-efficacy och god arbetsprestation. Personer med hög grad av self-
efficacy har också en tendens att i större utsträckning eftersträva mer komplexa och 
svåruppnåeliga mål än personer med låg self-efficacy. Vidare har det framkommit att self-
efficacy inte är ett oföränderligt tillstånd utan snarare en individs perception av den egna 
förmågan inför en viss uppgift. Individer med låg grad av self-efficacy som anser att self-
efficacy inte är något som de själva kan påverka kommer följaktligen att preferera enkla mål 
framför mer komplexa samt vara mer sårbara för negativ kritik. Individer med hög self-
efficacy accepterar lättare negativ kritik, misslyckanden och olika motgångar och hittar andra 
sätt att uppnå sina mål, exempelvis genom att ändra arbetsmetoderna eller implementera ett 
helt nytt arbetssätt. Medan arbetsmotivation och arbetsprestation är korrelerade med self-
efficacy är arbetstillfredsställelsen mer förknippad med arbetet som sådant, exempelvis 
graden av lojalitet gentemot det egna företaget, arbetsuppgifterna, arbetsmiljön samt locus of 
control. Studier visar att personer med hög grad av locus of control är mer nöjda med sitt jobb 
eftersom de känner att de har kontroll över vissa aspekter av jobbet, så som arbetsuppgifterna 
och arbetsmetoderna. Här är det viktigt att poängtera att locus of control är en inre egenskap. 
Med andra ord är locus of control en persons uppfattning om hennes grad av kontroll över 
omgivningen. Andra faktorer som anses resultera i hög arbetstillfredsställelse är 
utvecklingsmöjligheter, god relation till chef, bra arbetskamrater, varierande arbetsuppgifter 
och bra lön, även om det råder stor oenighet bland forskarna gällande den sistnämnda faktorn.
Syftet med arbetet är att utreda huruvida det finns ett samband mellan graden av self-efficacy 
och arbetprestationen på ett callcenter företag i södra Sverige samt vilka faktorer som 
resulterar i arbetstillfredsställelse bland deltagarna i studien. 

Frågeställningarna är följande:
- Finns det ett samband mellan self-efficacy och prestation mätt som i vilken grad 

personerna uppnått en prestationsbaserad bonus?
- Finns det ett samband mellan self-efficacy och en acceptans av svåruppnåeliga mål 

hos försökspersonerna i den här studien?
- Är variabler som relation till chef, arbetsmiljö, lön, arbetsvariation, 

utvecklingsmöjligheter, organisationsförbindelse positivt korrelerade med 
arbetstillfredsställelse bland deltagarna i studien?

- Finns det ett samband mellan påverkansmöjligheter och arbetstillfredsställelse?
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Metod

Försökspersonerna
Av 105 tillfrågade deltog 100 försökspersoner i den här studien (68 kvinnor och 32 män), alla 
anställda på ett call center företag i södra Sverige. Majoriteten (51,4%) av försökspersonerna i 
den här studien är mellan 19-25 år gamla. Alla deltagare i den här studien arbetar som 
kommunikatörer vars primära arbetsuppgift är att hantera inkommande samtal och lösa 
problem. Deltagarna i den här studien testades individuellt vid två tillfällen. Samtliga 
försökspersoner i studien informerades att deltagandet i enkätundersökningen var frivilligt 
och att alla data skulle behandlas konfidentiellt. 

Material 
I den här studien användes frågeformulär för att besvara frågeställningarna. Enkäten 
innehåller 48 påståenden om arbetsprestation, self-efficacy och arbetstillfredsställelse (se 
bilaga 1). De flesta påståenden som inkluderats i enkäten översattes direkt från en 
standardiserad frågeformulär med namnet Minnesota Satisfaction Questionnaire (Furnham, 
1997) för att minimera validitetsproblem. Enkäten innehåller också påståenden med både 
positiv och negativ formulering, i enlighet med gällande rekommendationer (Dyer, 1995).
Dimensionen arbetsprestation innehöll en fråga utifrån vilken deltagarens grad av 
arbetsprestation determinerades - Lyckas du få reward (full eller delvis) varje månad? En 
förutsättning för att en person skall erhålla bonusen är en tillfredsställande arbetsprestation.
För att testa hur en försöksperson uppfattade sin grad av self-efficacy användes följande 
påståenden Jag känner inte att jag klarar av det som förväntas av mig (påstående 21 i 
enkäten), Jag är tillräckligt kompetent för uppnå företagets mål (påstående 24 i enkäten), Jag 
föredrar tuffa och specifika mål framför lätta och abstrakta (påstående 26 i enkäten), Att 
uppnå bonusen varje månad är möjligt men skulle lätt leda till utbrändhet (påstående 31 i 
enkäten) och Jag anser att jag är kapabel att uppnå bonusen varje månad (påstående 45 i 
enkäten). Dimensionen arbetstillfredsställelse mättes genom följande påståenden Mitt jobb är 
tillräckligt intressant för att jag inte skall känna mig uttråkad (påstående 1 i enkäten), Oftast 
måste jag tvinga mig själv att gå till jobbet (påstående 2 i enkäten), Jag är nöjd med mitt jobb 
(påstående 3 i enkäten), Min chef behandlar mig rättvist (påstående 7 i enkäten), Min lön är 
inte rättvis i förhållande till arbetskraven (påstående 8 i enkäten), Chansen är stora att 
avancera inom företaget (påstående 9 i enkäten), Jag har tråkiga arbetsuppgifter (påstående 
28 i enkäten), Jag trivs inte med mina arbetskamrater (påstående 32 i enkäten), Mitt arbete 
gör mig ofta nedstämd (påstående 37 i enkäten), Mina arbetsuppgifter är oftast enformiga 
(påstående 41 i enkäten), Jag är inte nöjd med relationen till min gruppchef (påstående 48 i 
enkäten). Graden av påverkansmöjligheter testades genom följande påstående I mitt jobb är 
chansen liten att kunna utföra jobbet självständigt (påstående 5 i enkäten). För att i största 
möjliga mån säkerställa hög grad av reliabiliteten i den här studien testar flera påståenden i 
den här enkäten samma variabel, exempelvis den anställdes relation till chef eller den 
anställdes grad av self-efficacy. Därmed förstärks enkätens ”internal consistency”. Begreppet 
internal consistency innebär att flera frågor eller påståenden i enkäten mäter samma variabel 
och används för att säkerställa hög reliabilitet (Dyer, 1995). Exempelvis mäter påståenden 21, 
24, 26, 31 och 45 i enkäten samma variabel, i det här fallet graden av self-efficacy. En 
reliabilitetsanalys i SPSS visar chronbach alfa 0,72, med andra ord hög grad av reliabilitet. 
Avseende variabler chef är chronbach alfa 0,52, lön 0,51, arbetsvariation 0,67, lojalitet till 
företaget 0,68, utvecklingsmöjligheter 0,91, arbetsmiljö 0,76 och arbetstillfredsställelse 0,66. 
Ju närmare 1.0 som måttet på den interna konsistensen är desto högre är reliabilitetsgraden. 
Även om chronbach alfavärdet inte uppnår 0,7 för alla ovanstående variabler är avståndet inte 
alltför stort och reliabiliteten är därmed inte hotad.         
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Procedur        
Enkätundersökningen delades ut två gånger, den första gången på en lördag och den andra 
gången på en onsdag. Innan enkäten utdelades första gången genomfördes en pilotstudie med 
fyra försökspersoner för att säkerställa att enkäten inte innehöll tvetydiga påståenden och för 
att undvika feltolkningar. Försökspersonerna som deltog i pilotstudien ombads lämna 
synpunkter och förslag till förbättringar för att enkäten skall vara utformat på ett optimalt sätt. 
Följaktligen modifierades och förenklades vissa formuleringar i enkäten i enlighet med 
erhållen feedback från pilotstudien. 

Analys och Design
Data som samlades in kodades och inmatades i SPSS programmet för att undersöka 
korrelationen mellan graden av self-efficacy och prestationsnivån samt för att fastställa vilken 
inverkan oberoende variabler som relation till chef, arbetsmiljö, arbetsvariation, 
utvecklingsmöjligheter och organisationsförbindelse har på den beroende variabeln 
arbetstillfredsställelse. Pearson Correlation test och regressionsanalys användes för att erhålla 
svar på dessa frågeställningar. 

Resultat

Nedan redovisas resultatet av den här studien med fyra frågeställningar.

Finns det ett samband mellan graden av self-efficacy och den prestationsbaserade lönen hos 
deltagarna i den här studien?
Resultatet visar att det finns ett signifikant samband mellan graden av self-efficacy och den 
prestationsbaserade lönen. Hög self-efficacy är dock negativt korrelerat med den
prestationsbaserade lönen: r=.-200; p=.046. Detta innebär att ju högre grad av self-efficacy en 
person har desto mer sällan lyckas den individen erhålla den prestationsbaserade lönen. 73 
procent av deltagarna ansåg att de var kapabla att uppnå bonusen men att det lätt kunde leda 
till utbrändhet; endast 12 procent höll inte med om detta påstående (påstående 31 i enkäten) . 

Finns det ett samband mellan hög grad av self-efficacy och en större acceptans av 
svåruppnåeliga mål hos försökspersonerna i den här studien?
Korrelation koefficienten för self-efficacy och acceptansen av komplex målsättning är 0,542
(p < .0001) och signifikansnivån är 0,000. 
Deltagarna i den här studien är mer benägna att acceptera komplexa mål ju högre grad av self-
efficacy de uppvisar. 

Är variabler som relation till chef, arbetsmiljö, lön, arbetsvariation, utvecklingsmöjligheter, 
organisationsförbindelse positivt korrelerade med hög arbetstillfredsställelse bland 
deltagarna i den här studien?
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Tabell 1 Korrelationsmatris

Dimensioner  Arbetstillfreds-
ställelse

Chef  Lön  Bonus  Arbets-
variation

Organisations-
Förbindelse  

Arbetsmiljö Utvecklings-
Möjligheter

Arbetstillfreds
-ställelse

1 .101 -,015 -0,39   -,100 ,032 ,021 ,226*

Chef ,101 1 ,000  0,51    -,116 ,231* -,135           ,146         

Lön -0,15 .000      1 ,122 ,144 ,318** ,047 ,110

Bonus  -0,39 ,051    ,122 1 ,182 -,021 ,090 -,033

Arbets-
Variation

-,100 -,116 ,144 ,182 1 -,037 ,242* ,083

Organisations-
Förbindelse 
                           

,032                                                                ,231 ,318* -,021 -,037 1 -,073 ,100

Arbetsmiljö ,021 -,135 ,047 ,090 ,242* -,073 1 -,084

Utvecklings-
Möjligheter

-,226* ,146 ,110 -,033 ,083 ,100 -,084 1

Tabell 1 visar en korrelation mellan dimensionerna. 
*. Korrelationen är signifikant på 0.05 nivån (2-tailed)
**.Korrelationen är signifikant på 0.01 nivån (2-tailed)

Endast ett signifikant samband erhölls här och det var mellan arbetstillfredsställelse och 
utvecklingsmöjligheter. Korrelations koefficienten för arbetstillfredsställelse och 
utvecklingsmöjligheter är ,226 och signifikansnivån är 0,024, se tabell 1.   

Finns det ett samband mellan påverkansmöjligheter och hög arbetstillfredsställelse hos 
försökspersonerna i den här studien?
Korrelations koefficienten för arbetstillfredsställelse och påverkansmöjligheter är ,206 och 
signifikansen är 0,040. Det finns således ett statistiskt signifikant samband mellan hög grad av 
locus of control och arbetstillfredsställelse. 

Diskussion och Slutsats

Resultatet av den här studien visar att self-efficacy är negativt korrelerad med 
arbetsprestationen och erhållandet av den prestationsbaserade delen av lönen. Paradoxalt nog 
uppnår individer med hög self-efficacy den prestationsbaserade lönen mer sällan än andra. 
Det här utslaget är således inte förenligt med tidigare studier av främst Bandura (1997) men 
även Latham (2007). En möjlig förklaring till detta kan vara att en stor majoritet av 
respondenterna ansåg att de var kapabla till att uppnå bonusen men att det lätt kunde resultera 
i utbrändhet. 73 procent av respondenterna ansåg att de var kapabla att uppnå bonusen men att 
arbetsinsatsen lätt kunde leda till utbrändhet. Endast 12 procent menade att bonusen var värd 
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att kämpa för. Även om deltagarna i den här studien uppvisar hög grad av self-efficacy kanske 
de är ovilliga att riskera utbrändhet om de kämpar alltför mycket. Bonusen kanske inte är en 
tillräckligt stark motivator. Pritchard och Payne (ref i Holman, 2003) hävdar exempelvis att 
människor kommer att vara motiverade att uppnå ett mål endast om belöningen är viktig för 
dem. Eftersom lönens betydelse för arbetsmotivationen fortfarande är en kontroversiell fråga
bland organisationspsykologerna är det rimligt att postulera att deltagarna i den här studien 
anser att pengarna inte är så viktiga. Även andra faktorer måste beaktas i den här kontexten, 
så som produktkunskaper och sjukfrånvaro. Dessa faktorer kan i vissa fall helt återkalla 
bonusen även om prestationsnivån varit tillfredsställande. Med andra ord kan individer som 
aldrig eller sällan uppnår bonusen ändå inneha en hög grad av self-efficacy men inte lyckas 
uppnå bonusen på grund av hög sjukfrånvaro eller bristande produktkunskaper.
Resultatet av studien visar också att det finns ett statistiskt signifikant samband mellan hög 
self-efficacy och en större acceptans för komplexa mål, i enlighet med Lathams (2007) teori 
om att personer med hög self-efficacy eftersträvar svåruppnåeliga mål. Latham menade att 
komplexa och konkreta mål tenderar i större utsträckning än abstrakta att mobilisera individen 
gentemot uppnåendet av det uppsatta målet. Med all sannolikhet är Lathams förklaring 
tillämpbar i den här studien också; vetskapen om att man skall ha behandlat cirka 90 samtal 
under en 8 timmars arbetspass både konkretiserar målet och bidrar till att den anställde lättare 
kan modifiera och effektivisera arbetsmetoden även om målet kan uppfattas som 
svåruppnåeligt. Tidigare forskning visar att svåruppnåeliga mål utgör en utmaning medan 
enkla och abstrakta mål kan uppfattas som monotona och tråkiga i längden. 

Avseende arbetstillfredsställelse kunde endast ett signifikant samband påvisas och det var 
mellan utvecklingsmöjligheter och arbetstillfredsställelse. Försökspersonerna som upplevde 
att företaget erbjöd chansen att vidareutveckla sig och avancera uppvisade hög 
arbetstillfredsställelse. Herzbergs ”hygien” teori är därmed delvis relevant i den här studien 
eftersom Herzberg ansåg att utvecklingsmöjligheter och avancemang bidrog till hög 
arbetstillfredsställelse. Likaså är Vrooms antagande att ”high probability of promotion” 
skapar arbetstillfredsställelse dokumenterad i den här studien. Lön, relation till chef, 
arbetsvariation, arbetsmiljö och organisations förbindelse hade i den här studien ingen 
signifikant relation till arbetstillfredsställelsen bland de anställda. Att lönen inte befrämjar 
arbetstillfredsställelsen hos försökspersonerna i den här studien kan möjligtvis förklaras med 
att tidigare forskning inom ämnet inte lyckats generera otvetydiga bevis på att lönen skapar 
hög arbetstillfredsställelse. Det råder således fortfarande ingen konsensus bland forskarna om 
lönens betydelse för arbetstillfredsställelsen (Bandura, 1997; Fox, Scott och Donohue, 1993; 
Herzberg m.fl., 1993). En annan förklaring kan vara att lönen sällan förknippats i tidigare 
studier med inre motivation eller tillfredsställelse. Det är dock mer komplicerat om inte 
omöjligt att förklara avsaknaden av ett signifikant samband mellan relation till chef, 
varierande arbetsuppgifter, arbetsmiljö och arbetstillfredsställelse. På den här punkten är 
organisationspsykologerna näst intill helt eniga. Tidigare forskning har visat ett starkt 
samband mellan en positiv relation till chef, variation i arbetet, en bra arbetsmiljö, en stark 
organisationsförbindelse och hög arbetstillfredsställelse (Herzberg m.fl., 1993; Vroom, 1995).
Anställda på det aktuella företaget har sällan kontakt med sina gruppchefer under arbetstid 
och feedback ges oftast en gång per månad. Då kontakten mellan chef och underordnad inte är 
frekvent på det här företaget kan detta möjligtvis förklara att försökspersonerna i den här 
studien inte ansåg att deras relation till chef bidrog till att de trivdes med sitt jobb. Vidare 
utförs arbetsuppgifterna oftast självständigt och kommunikatörerna har sällan möjlighet att 
interagera med sina kollegor under arbetstid. Rimligtvis kan man anta att dessa faktorer kan 
ha bidragit till att inget statistiskt signifikant samband kunde styrkas mellan relation till chef, 
arbetsmiljö och hög arbetstillfredsställelse. Den primära arbetsuppgiften för de anställda på 
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företaget är att ta emot samtal och lösa problem till kunderna. Även om arbetsuppgifterna 
varierar något (administrativa åtgärder och mailhantering) är behandling av inkommande 
samtal den viktigaste arbetsuppgiften. 

Resultatet visar att det finns ett statistiskt signifikant samband mellan påverkansmöjligheter
och arbetstillfredsställelse. Även tidigare studier har visat att individer som uppfattar att de 
har kontroll över vissa aspekter av sitt jobb så som arbetsmetoden och en viss grad av 
självständigheten i jobbet uppvisar högre arbetstillfredsställelse än andra (Aamodt, 2007).
Resultatet är också förenligt med Herzbergs, Mausners och Snydermans (1993) teori i vilken 
postuleras att autonomi eller självständigheten i arbetet är en viktig faktor som resulterar i 
arbetstillfredsställelse. Även bland deltagarna i den här studien är påverkansmöjligheter
viktiga och har samband med arbetstillfredsställelsen. 

Metodkritik 
För att ytterligare stärka reliabiliteten av enkäten kunde fler påståenden använts för att mäta 
en och samma variabel. Exempelvis borde fler påståenden inkluderats för att undersöka hur 
försökspersonerna uppfattade sina påverkansmöjligheter i arbetet. Fler än ett påstående för att 
mäta en och samma variabel hade med alla sannolikhet i större utsträckning minimerat oärliga 
och ogenomtänkta responser. Valet av frågeformulär som mätinstrument medför alltid vissa 
validitetsproblem men dessa borde ha marginaliserats genom användning av en standardiserad 
enkät. Svarsalternativet vet ej borde kanske ha exkluderats eftersom vissa försökspersoner 
uppvisade en tendens att ofta välja det svarsalternativet, troligtvis för att bli klara med enkäten 
snarast möjligt. En risk föreligger således att dessa försökspersoner inte orkade tänka igenom 
ordentligt vilket svarsalternativ som passade dem bäst. Möjligtvis hade mer detaljerade och 
användbara data kunnat genereras om semi-strukturerad intervju utgjorde mätinstrumentet. 
Försökspersonerna skulle då få mer utrymme att utveckla och tydliggöra sina responser.
Intervju som ett mätinstrument är dock mer tidskrävande och det är mycket tveksamt om 
svarsfrekvensen hade varit lika stor som vid enkätundersökning.

Fortsatt forskning    
Lönens betydelse för arbetsprestationen har alltid varit ett kontroversiellt ämne bland 
forskarna och därför är det viktigt att bedriva ytterligare studier inom området för att fastställa 
hur sambanden ser ut. Det kan vara viktigt ur både arbetsgivarens samt arbetstagarens 
perspektiv att veta huruvida en prestationsbaserad lön optimerar arbetsprestationen eller inte. 
Ännu viktigare är kanske att fastställa hur den prestationsbaserade lönen skall utformas för att 
bäst motivera de anställda. Tidigare forskning av Pritchard och Payne har visat att den 
prestationsbaserade lönen är en stark motivator endast om den är direkt knuten till 
arbetsprestationen (ref i Holman, 2003). Vidare skulle det vara intressant att göra en 
komparativ studie för att undersöka vilka likheter och skillnader det finns mellan olika 
callcenter företag när det gäller bonusens inverkan på arbetsprestationen. Det är också 
angeläget att ytterligare undersöka vilka faktorer som bidrar till arbetstillfredsställelsen bland
de anställda på olika callcenter företag för att på så sätt stävja ohälsan och främja 
välbefinnande.       
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Bilaga 1

Enkätundersökning Arbetsmotivation

Deltagandet i den här enkäten är naturligtvis frivilligt. Enkäten besvaras anonymt och alla 
uppgifter behandlas konfidentiellt. 

Ålder: 19-25  �   26-30  �   31-40  �   40 eller äldre �
Kön: man �     kvinna �
Hur länge har du arbetat på företaget: mindre än 1 år �    1-3 år  �   3 år eller längre  �   
Lyckas du få bonus (full eller delvis) varje månad?   Ofta �      Sällan �      Aldrig  �   

Hur väl stämmer följande påståenden in på dig?

1. Mitt jobb är tillräckligt intressant för att jag inte skall känna mig uttråkad. 
Håller fullständigt med �    Håller med �    Vet ej �    Håller inte med �   Håller absolut inte 
med �    
2. Oftast måste jag tvinga mig själv att gå till jobbet. 
Håller fullständigt med �    Håller med �    Vet ej �   Håller inte med �    Håller absolut inte 
med �     
3. Jag är nöjd med mitt jobb. 
Håller fullständigt med �    Håller med �    Vet ej �   Håller inte med �    Håller absolut inte 
med �     
4. Mitt jobb är ointressant.
Håller fullständigt med �    Håller med �    Vet ej �  Håller inte med �    Håller absolut inte 
med �      
5. I mitt jobb är chansen liten att kunna utföra jobbet självständigt. 
Håller fullständigt med �    Håller med �    Vet ej �   Håller inte med �    Håller absolut inte 
med �     
6.  I mitt jobb finns möjligheten att ha varierande arbetsuppgifter. 
Håller fullständigt med �    Håller med �    Vet ej �   Håller inte med �    Håller absolut inte 
med �     
7. Min chef behandlar mig rättvist.
Håller fullständigt med �    Håller med �    Vet ej �   Håller inte med �    Håller absolut inte 
med �      
8.  Min lön är inte rättvis i förhållande till arbetskraven. 
Håller fullständigt med �    Håller med �    Vet ej �   Håller inte med �    Håller absolut inte 
med �     
9. Chanserna är stora att avancera inom företaget. 
Håller fullständigt med �    Håller med �    Vet ej �   Håller inte med �    Håller absolut inte 
med �     
10. Jag får beröm av min chef när jag utfört ett bra jobb. 
Ibland �   Ofta  �    Sällan �   Aldrig �   
11. Jag anser att företaget behandlar sina anställda väl.
Håller fullständigt med �    Håller med �    Vet ej �   Håller inte med �    Håller absolut inte 
med �     
12. Det är inte roligt att arbeta för det här företaget.
Håller fullständigt med �    Håller med �    Vet ej �   Håller inte med �    Håller absolut inte 
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med �     
13. Jag anser att företaget bryr sig om hur de anställda mår.
Håller fullständigt med �    Håller med �    Vet ej �   Håller inte med �   Håller absolut inte 
med �    
14. I förhållande till arbetsinsatsen är min lön rättvis. 
Håller fullständigt med �    Håller med �    Vet ej �   Håller inte med �    Håller absolut inte 
med �     
15. I liten utsträckning uppfylls mina behov av den lönen som jag får.
Håller fullständigt med �    Håller med �    Vet ej �   Håller inte med �    Håller absolut inte 
med �     
16. Med tanke på vad det kostar att leva här är lönen acceptabel. 
Håller fullständigt med �    Håller med �    Vet ej �   Håller inte med �    Håller absolut inte 
med �      
17. Det lönar sig att arbeta extra hårt med tanke på förmånerna som företaget erbjuder.
Håller fullständigt med �   Håller med �   Vet ej �  Håller inte med �   Håller absolut inte 
med �    
18. Min nuvarande lön har en negativ effekt på min attityd gentemot jobbet som helhet. 
Håller fullständigt med �   Håller med �   Vet ej �   Håller inte med �   Håller absolut inte 
med �    
19. Bonusen är inte värd att kämpa för.
Håller fullständigt med �   Håller med �    Vet ej �  Håller inte med �   Håller absolut inte 
med �
20.  Jag känner mig ofta stressad på arbetet. 
Håller fullständigt med �   Håller med �   Vet ej �  Håller inte med �    Håller absolut inte 
med �    
21. Jag känner inte att jag klarar av det som förväntas av mig. 
Håller fullständigt med �   Håller med �   Vet ej �  Håller inte med �   Håller absolut inte 
med �    
22. Jag vet vad som förväntas av mig på jobbet.  
Håller fullständigt med �   Håller med �   Vet ej �  Håller inte med �   Håller absolut inte 
med �    
23. Företaget ställer rimliga krav på mig.
Håller fullständigt med �   Håller med �   Vet ej �  Håller inte med �   Håller absolut inte 
med �    
24. Jag är tillräckligt kompetent för att uppnå företagets mål. 
Håller fullständigt med �   Håller med �   Vet ej �  Håller inte med  �  Håller absolut inte 
med �
25. Företagets målsättning är tuff men uppnåelig. 
Håller fullständigt med �   Håller med �   Vet ej  � Håller inte med �   Håller absolut inte 
med �    
26. Jag föredrar tuffa och specifika mål framför lätta och abstrakta.
Håller fullständigt med �   Håller med �   Vet ej �  Håller inte med �   Håller absolut inte 
med �
27. Jag känner samhörighet med företaget och kan lätt identifiera mig med företagets visioner. 
Håller fullständigt med �   Håller med �   Vet ej �   Håller inte med �   Håller absolut inte 
med �    
28. Jag har tråkiga arbetsuppgifter. 
Håller fullständigt med �   Håller med �   Vet ej �  Håller inte med �   Håller absolut inte 
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med �    
29. Jag känner inte att jag är tillräckligt uppskattad på jobbet. 
Håller fullständigt med �   Håller med �   Vet ej �  Håller inte med �   Håller absolut inte 
med �    
30.  Lönen är viktigare än en bra arbetsmiljö.
Håller fullständigt med �   Håller med �   Vet ej �  Håller inte med �   Håller absolut inte 
med �    
31. Att uppnå full reward varje månad är möjligt men skulle lätt leda till utbrändhet. 
Håller fullständigt med �    Håller med �   Vet ej �  Håller inte med �   Håller absolut inte 
med �    
32. Jag trivs inte med mina arbetskamrater. 
  Håller fullständigt med �    Håller med �   Vet ej �  Håller inte med �   Håller absolut inte 
med �    
33. Jag tycker att det är givande att hjälpa kunderna. 
Håller fullständigt med �    Håller med �   Vet ej �  Håller inte med �   Håller absolut inte 
med �    
34. Besvärliga kunder påverkar mig negativt.  
Håller fullständigt med �    Håller med �   Vet ej �  Håller inte med �   Håller absolut inte 
med �    
35. Jag blir inte sårad eller upprörd när vissa kunder använder glåpord mot mig. 
Håller fullständigt med �    Håller med �   Vet ej �  Håller inte med �   Håller absolut inte 
med �    
36. Jag får stöd av min chef när jag mår dåligt. 
Håller fullständigt med �    Håller med �   Vet ej �  Håller inte med �   Håller absolut inte 
med �
37. Mitt arbete gör mig ofta nedstämd.  
Håller fullständigt med �    Håller med �   Vet ej �  Håller inte med �   Håller absolut inte 
med �    
38. Jag får hjälp och stöd av mina arbetskamrater.
Håller fullständigt med �    Håller med �   Vet ej �  Håller inte med �   Håller absolut inte 
med �    
39. Det bästa med mitt jobb är kontakten med kunderna. 
Håller fullständigt med �    Håller med �   Vet ej �  Håller inte med �   Håller absolut inte 
med �    
40. Ljudnivån gör att det blir svårt att utföra arbetsuppgiften på bästa möjliga sätt. 
Håller fullständigt med �    Håller med �   Vet ej �  Håller inte med �   Håller absolut inte 
med �    
41. Mina arbetsuppgifter är oftast enformiga.
Håller fullständigt med �    Håller med �   Vet ej �  Håller inte med �   Håller absolut inte 
med �    
42. Bonusen motiverar mig att jobba ännu hårdare. 
Håller fullständigt med �    Håller med �   Vet ej �  Håller inte med �   Håller absolut inte 
med �   
43. Bonusen är inte en rättvis bedömning av min arbetsprestation.
Håller fullständigt med �    Håller med �   Vet ej �  Håller inte med �   Håller absolut inte 
med �    
44. Min chef utvärderar oftast min arbetsprestation på ett rättvist sätt.
Håller fullständigt med �    Håller med �   Vet ej �  Håller inte med �   Håller absolut inte 
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med �        
45. Jag anser att jag är kapabel att uppnå bonusen varje månad. 
Håller fullständigt med �    Håller med �   Vet ej �  Håller inte med �   Håller absolut inte 
med �    
46. Jag är missnöjd med mina möjligheter att påverka mina arbetstider. 
Håller fullständigt med �    Håller med �   Vet ej �  Håller inte med �   Håller absolut inte 
med �    
47. Utvecklingsmöjligheterna på företaget är stora. 
Håller fullständigt med �    Håller med �   Vet ej �  Håller inte med �   Håller absolut inte 
med �
48. Jag är inte nöjd med relationen till min gruppchef. 
Håller fullständigt med �    Håller med �   Vet ej �  Håller inte med �   Håller absolut inte 
med �
Tack för din medverkan. 


