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Arbetsengagemang – en god prediktor för den individuella 
arbetsprestationen 

  
Att få ut det bästa och mesta av varje medarbetare har blivit allt viktigare i dagens 
samhälle. Vi förväntas vara både produktiva och effektiva i allt vi gör. Men vad är 
det egentligen som samvarierar med den individuella arbetsprestationen? Är det 
hur engagerade vi är i arbetet, vår prestationsbaserade självkänsla eller ligger det 
till och med i vår personlighet? Finns det verktyg att använda vid rekrytering som 
kan förutsäga något om hur en individ kommer att prestera i arbetet? Syftet med 
föreliggande studie var att undersöka huruvida arbetsengagemang, personlighet och 
prestationsbaserad självkänsla är av betydelse för den upplevda individuella 
arbetsprestationen. I studien studerades validerade test som mäter personlighet 
(Mini-IPIP6), prestationsbaserad självkänsla (PBSE) och arbetsengagemang 
(UWES9) i förhållande till den individuella arbetsprestationen (IWPQ) för att 
undersöka vilka samband som finns. En webb-enkät bestående av dessa fyra 
frågeformulär sammanställdes och kompletterades med bakgrundsfrågor. 
Insamlade data analyserades med hjälp av korrelations- och regressionsanalyser. I 
studien deltog 250 personer (M = 34 år,  SD = 11 år) med olika bakgrund, och det 
enda inklusionskriteriet var att ha någon form av arbetslivserfarenhet. Resultaten 
visade att arbetsengagemang var den variabel som i störst utsträckning kunde 
förutsäga en god individuell arbetsprestation medan personlighetsdimensionerna 
neuroticism och ärlighet var de variabler som i störst utsträckning kunde förutsäga 
ett kontraproduktivt arbetsbeteende. Slutsatsen i föreliggande studie blev därmed 
att frågeformulär som mäter arbetsengagemang (UWES9) är det bäst lämpade av 
Mini-IPIP6, PBSE och UWES9, då syftet är att försöka förutsäga en god upplevd 
individuell arbetsprestation.  
 
Nyckelord: IWPQ, arbetsengagemang, prestationsbaserad självkänsla, personlighet, 
individuell arbetsprestation, kvantitativ metod 
  
 

Work engagement - a good predictor for the individual work performance 
  
Getting the best and most out of every employee has become more important in 
today's society. We are expected to be both productive and efficient in everything 
we do. But what exactly does coincide with the individual work performance? Is it 
how committed we are at work, our self-esteem or is it even our personality? Are 
there any tools for recruiting who can say something about how someone will 
perform at work? The purpose of the present study was to investigate whether 
employee engagement, personality and performance-based self-esteem are of 
importance to the perceived individual work performance. The study examined 
validated tests that measure personality (Mini-IPIP6), performance-based self-
esteem (PBSE) and work engagement (UWES9) in relation to the individual work 
performance (IWPQ) to investigate which relationships that exist. A web 
questionnaire with these four questionnaires was compiled and supplemented with 
background issues. The collected data were analyzed using correlation and 
regression analyzes. The study comprised 250 people (M = 34 years, SD = 11 
years) with different backgrounds, and the only inclusion criterion was to have 
some form of work experience. The results showed that work engagement was the 
best variable to predict a good individual work performance, while the personality 
dimensions, neuroticism and honesty, were the best variables to predict a 
counterproductive work behavior. The conclusion in this study was that 
questionnaires that measure work engagement (UWES9) are best suited of Mini-
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IPIP6, PBSE and UWES9, when the purpose is to try to predict a good perceived 
individual work performance. 
 
Keywords: IWPQ, work engagement, performance-based self-esteem, personality, 
individual work performance, quantitative method 
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Den individuella prestationen i arbetet har blivit allt viktigare i dagens arbetsliv och vi 
förväntas ständigt prestera. Det arbete som inte hinns med under arbetsdagen förväntas vi ta 
med oss hem (Hallsten, Bellaagh, & Gustafsson, 2002). Det har under senare tid blivit allt 
mer aktuellt att vid rekrytering använda kompletterande urvalsmetoder såsom tester och 
övningsuppgifter (Nikolaou & Oostrom, 2015). Diskussioner gällande vilka 
arbetsanalysmetoder som är av störst vikt vid anställning av en ny medarbetare är därmed 
aktuella i dagens samhälle. Är det kvalitativa intervjuer eller kompletterande tester såsom IQ- 
och personlighetstester som säger mest huruvida en individ kommer att prestera i en framtida 
arbetsroll? Tidigare forskning hävdar att personlighetstest är ett välfungerande verktyg vid 
rekrytering då syftet är att förutsäga en individs framtida prestation (Premuzic & Furnham, 
2003). Då det i dagens samhälle är av stor vikt att få ut det bästa av varje medarbetare är det 
av intresse att studera faktorer som kan vara av betydelse för att förutsäga den individuella 
prestationen i arbetet. 

Individuell arbetsprestation. En generell definition av individuell arbetsprestation är 
”beteenden eller åtgärder som är relevanta för organisationens mål” (Koopmans, Bernaards, 
Hildebrandt, van Buuren, van der Beek, & de Vet, 2013, s. 87). Den individuella 
arbetsprestationen (IWP) syftar därmed enligt Koopmans et al. (2013) till de anställdas 
beteenden och handlingar snarare än resultaten av dessa. IWP handlar om de beteenden som 
kontrolleras av individen och inte beteenden som styrs av miljöförhållanden. Traditionellt har 
individuell arbetsprestation setts som den prestation som kopplas till utförandet av 
arbetsuppgifter, vilken benämns som uppgiftsbaserad prestation (Koopmans, Bernaards, 
Hildebrandt, de Vet, & van der Beek, 2014a). På senare tid har man enats om att det finns fler 
aspekter som är av intresse för den individuella prestationen, nämligen kontextuell prestation 
och kontraproduktivt arbetsbeteende (Koopmans et al., 2014a). Den kontextuella prestationen 
syftar till hur väl individen anpassar sig till förändringar i såväl den egna rollen som 
organisationen medan det kontraproduktiva arbetsbeteendet syftar till beteenden hos individen 
som kan komma att skada organisationen. Macovei (2016) undersökte det kontraproduktiva 
arbetsbeteendet i frågeformuläret ”Individual Work Performance Questionnarie” (IWPQ) och 
fann att denna variabel samvarierade med låg kvalitet på arbetet, ökad frekvens av sämre 
prestation än väntat samt svårigheter i att komma ihåg, koncentrera sig och ta beslut. 
Koopmans et al. (2014a) fann att dimensionerna uppgiftsbaserad prestation och kontextuell 
prestation visade på ett positivt samband med arbetsengagemang, medan kontraproduktivt 
arbetsbeteende å andra sidan visade på ett negativt samband med arbetsengagemang. Det 
kontraproduktiva arbetsbeteendet är enligt Mount, Ilies och Johnson (2006) av stor vikt för 
organisationer att identifiera då personer som anammar detta beteende kan komma till att 
skada organisationen och även hindra organisationen från att nå sina mål. Mount et al. (2006) 
har funnit att personligheten är av stor vikt för att förutsäga ett kontraproduktivt 
arbetsbeteende, och då framförallt dimensionerna samvetsgrannhet, neuroticism och 
vänlighet.  

Den individuella arbetsprestationen har undersökts under en längre tid där flertalet 
skalor används i syfte att förutsäga prestation. Enligt Koopmans et al. (2013; 2014a) har 
tidigare skalor vissa begränsningar då den gemensamma upplevelsen är att dem inte mäter 
samtliga dimensioner av individuell prestation i arbetet, vilket gör att dess validitet kan 
ifrågasättas. Studien av Koopmans, Bernaards, Hildebrandt, de Vet och van der Beek (2014b) 
gjordes i syfte att identifiera de viktigaste indikatorerna för respektive dimension av IWP där 
23 indikatorer identifierades som mest relevanta. Dessa kom sedan att ligga till grund för 
skapandet av det nya frågeformuläret ”Individual Work Performance Questionnarie” (IWPQ) 
som mäter samtliga dimensioner av individuell prestation i arbetet (Koopmans, 2015). Det 
svensköversatta frågeformuläret IWPQ är förhållandevis nytt och forskning på området är 
vag. 
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Arbetsengagemang. Bakker, Schaufeli, Leiter och Taris (2008) redogör för att det finns 
flera olika synsätt på arbetsengagemang, där vissa hävdar att arbetsengagemang är ett tillstånd 
som kan påverkas av yttre miljöfaktorer medan andra hävdar att arbetsengagemang är ett 
personlighetsdrag som snarare är relativt stabilt över tid (Christian, Garza, & Slaughter, 
2011).  De flesta forskare är överens om att engagerade medarbetare kännetecknas av 
individer med höga energinivåer vilka i stor utsträckning identifierar sig med sitt arbete. 
Arbetsengagemang kan enligt Bakker el al. definieras som ”ett positivt, uppfyllande, 
arbetsrelaterat sinnestillstånd som kännetecknas av vitalitet, entusiasm och av försjunkenhet i 
arbetet” (s. 189) och ses vanligen som en motsats till utbrändhet. Enligt Bakker et al. ser en 
individ som känner engagemang i sitt arbete ofta på arbetet som utmanande till skillnad från 
en individ som drabbats av utbrändhet som snarare ser på arbetet som stressande och 
krävande. Vidare redogör de för tidigare forskningsresultat som tyder på att 
arbetsengagemang i stor utsträckning kan predicera prestation, både på individ- och 
organisationsnivå (Bakker et al.). Detta styrks även av Salanova, Bakker och Llorens (2006) 
(se även Llorens, Schaufeli, Bakker, & Salanova, 2007) som funnit att arbetsengagemang är 
en viktig faktor i ”Gain Spiral Model” vilken är en positiv förstärkningsspiral som kan 
förväntas leda till förbättrad prestation över tid. Även Halbesleben och Wheelers (2008) 
resultat går i samma riktning och tyder på att investeringar för att öka engagemanget kan leda 
till positiva resultat gällande prestation. Bakker et al. (2008) hävdar att det utifrån tidigare 
forskning går att dra slutsatsen att det finns ett positivt samband mellan ett högt 
arbetsengagemang och en god arbetsprestation.  

Bakker et al. (2008) redogör för att engagerade medarbetare kännetecknas av individer 
som är energiska, känner entusiasm till arbetet samt att de känner sig positivt involverade i 
sitt arbete. De visar på fyra anledningar till varför engagerade medarbetare presterar bättre än 
icke engagerade medarbetare; 1) de upplever oftare positiva känslor såsom lycka och 
entusiasm, 2) de upplever ofta bättre psykisk och fysisk hälsa, 3) de är involverade i sitt arbete 
och sina personliga resurser (t.ex socialt stöd/feedback) och 4) deras engagemang smittar ofta 
av sig till andra medarbetare. Positiva känslor bidrar ofta till ett större tankeförråd och en god 
hälsa innebär att medarbetaren kan använda samtliga mentala och fysiska förmågor vilket i 
sin tur har en positiv inverkan på prestationen. Medarbetare som är involverade och aktiva i 
att utveckla sitt eget arbete har lättare för att hantera kraven som ställs på arbetet och når 
därmed lättare målen. Det är arbetsgruppens prestation som är nyckeln till organisationens 
framgång, fler engagerade medarbetare kan bidra till att organisationens prestation förbättras 
(Bakker et al., 2008).  

Prestationsbaserad självkänsla. Prestationsbaserad självkänsla syftar till den grad en 
individs självkänsla baseras på dennes prestation och framgång (Svedberg, Hallsten, 
Narusyte, Bodin, & Blom, 2016) för att framstå som värdefull i andras ögon (Dahlin, 
Joneborg, & Runeson, 2007). En individ med hög prestationsbaserad självkänsla söker 
ständigt efter bekräftelse av andra samt har höga krav på sig själv och den egna prestationen 
(Hallsten et al., 2002). Svedberg et al. fann i sin studie ett positivt samband mellan en hög 
prestationsbaserad självkänsla och utbrändhet. Vidare redogör Svedberg et al. för att det i 
tidigare forskning framkommit att självkänslan hos personer som drabbats av utbrändhet i stor 
utsträckning styrts av den individuella prestationen. Utbrändhet kan definieras som “ett 
tillstånd av fysisk, psykisk och mental utmattning orsakad av långvarigt engagemang i 
situationer som är emotionellt krävande” (Blom, 2012, s. 123). Tidigare forskning har även 
visat att prestationsbaserad självkänsla och högt arbetsengagemang samvarierar (Hallsten, 
Josephson, & Torgén, 2005). En hög prestationsbaserad självkänsla kan enligt Blom (2011) 
leda till stress och ångest vilket i sin tur kan ha en negativ inverkan på såväl effektivitet som 
prestation. Blom hävdar att risken för utbrändhet och långvarig sjukfrånvaro ökar då vår 
självkänsla byggs på den egna prestationen. Prestationsbaserad självkänsla är enligt 
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skandinaviska studier en välfungerande prediktor gällande stress, psykisk ohälsa och 
arbetskonflikter (Svedberg et al., 2016).  

Personlighet. Personlighet är enligt Kichuck och Wiesner (1997) något som är latent 
och bestående över tid och som inte påverkas av olika beteendeträningar. Det finns ett flertal 
olika modeller för att beskriva personlighet och den som dominerat de senaste decennierna är 
Big Five modellen, vilken består av fem grundläggande personlighetsdimensioner. Big Five 
grundar sig på en faktoranalys personlighetsdragen emellan (McCrae & Costa, 1987). 
Kichuck och Wiesner hävdar att personlighetstester som Big Five länge använts som ett 
verktyg vid exempelvis rekrytering i syfte att försöka förutsäga en individs framtida 
prestation i arbetet. På senare tid har denna modell utvecklats till Big Six, vilken består av 
dimensionerna; samvetsgrannhet, extraversion, neuroticism, öppenhet, vänlighet och ärlighet 
(Ashton & Lee, 2001, 2007, 2009). Big Six är enligt Johnson, Rowatt och Petrini (2011) en 
bättre prediktor än Big Five då syftet är att förutsäga en god arbetsprestation. 
Personlighetsdraget samvetsgrannhet förknippas med noggranna, pålitliga, strukturerade, 
organiserade, hårt arbetande, envisa och målinriktade personer. Barrick och Mount (1991) 
fann i sin metaanalys att personlighetsdimensionen samvetsgrannhet visat sig vara av 
betydelse för att predicera prestation (se även Pettersson, 2006). Kichuk och Wiesner hävdar å 
andra sidan att det inte finns ett positivt samband mellan samvetsgrannhet och prestation. 
Extraversion kännetecknas enligt Barrick och Mount av individer som är kommunikativa, står 
fast vid sin ståndpunkt, har god social kompetens, är aktiva och bestämda. Tidigare forskning 
har visat att extraversion har ett positivt samband med såväl prestation som effektivitet 
(Organ & Ryan, 1995; Pettersson, 2006), samt att extraversion är en signifikant prediktor för 
den individuella arbetsprestationen (Barrick & Mount). Neurotiska personer upplever i större 
utsträckning ångest, depression, humörsvängningar, ilska och osäkerhet än vad icke 
neurotiska personer gör (Barrick & Mount). George (1990) hävdar att personer med hög grad 
av neuroticism tenderar att ha en hög stressnivå vilket även medför en försämrad individuell 
prestation. Pervin (2002) hävdar å andra sidan att neuroticism inte har någon inverkan på den 
individuella prestationen. Personlighetsdraget vänlighet kännetecknas enligt Barrick och 
Mount av artiga, toleranta, förlåtande och pålitliga individer och har inte visat sig vara av 
betydelse för den individuella prestationen. Öppenhet förknippas i sin tur med individer som 
är öppensinnade, fantasifulla, nyfikna och säregna, inte heller denna variabel har visat sig ha 
någon större betydelse för den individuella prestationen (Barrick & Mount). Det sjätte och 
sista personlighetsdraget, ärlighet, kännetecknas enligt Johnson et al. (2011) av uppriktighet 
och rättvisa och har i tidigare studier visat sig vara en god prediktor gällande arbetsprestation.  

Premuzic och Furnham (2003) undersökte betydelsen av personligheten för den 
akademiska prestationen och fann att neuroticism hade ett negativt samband med prestationen 
medan samvetsgrannhet hade ett positiv samband. Premuzic och Furnham hävdar att 
samvetsgrannhet är nära relaterat till motivation, vilken enligt dem är en viktig variabel i all 
form av prestation. Ytterligare studier på området har undersökt personlighetens betydelse för 
arbetsprestationen i serviceyrken, där ett positivt samband mellan arbetsprestation och 
samvetsgrannhet funnits och ett negativt samband mellan arbetsprestation och extraversion 
(Stewart & Carson, 1995). Personlighetstestets användbarhet för att predicera prestation i 
arbetet har länge studerats i tidigare forskning, och resultaten har enligt Premuzic och 
Furnham visat på att personlighetstest är ett bra verktyg för att förutsäga prestation.  
 
Syfte, frågeställningar och hypoteser  
  
Syftet med föreliggande studie var att undersöka huruvida variablerna arbetsengagemang, 
personlighet och prestationsbaserad självkänsla är av betydelse för den upplevda individuella 
arbetsprestationen. Författarna ämnar att, utifrån resultaten, uttala sig om vilket av de i studien 
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använda frågeformulären som är bäst lämpade för att predicera en framtida arbetsprestation 
vid exempelvis rekrytering. Följande frågeställningar formulerades med tillhörande hypoteser 
baserat på tidigare forskning: 
 
1. Hur samvarierar de undersökta variablerna upplevd individuell arbetsprestation, 
arbetsengagemang, personlighet och prestationsbaserad självkänsla med varandra?  
 

Hypotes 1. Högt arbetsengagemang samvarierar med hög upplevd individuell prestation 
i arbetet (Bakker et al., 2008; Halbesleben & Wheeler, 2008; Llorens et al., 2007; 
Salanova et al., 2006).  
Hypotes 2. Personlighetsdimensionerna samvetsgrannhet och extraversion är positivt 
korrelerade med hög upplevd individuell prestation i arbetet (Barrick & Mount, 1991; 
Organ & Ryan, 1995).  
Hypotes 3. Hög prestationsbaserad självkänsla samvarierar med låg upplevd individuell 
prestation i arbetet (Blom, 2011).  
 

2. Vilken av de undersökta variablerna arbetsengagemang, personlighet och 
prestationsbaserad självkänsla kan förklara mest av variationen i den upplevda individuella 
arbetsprestationen?  

 
 

Metod 
 
Undersökningsdeltagare 
 
Eftersom studiens syfte var att undersöka den individuella prestationen i arbetet fanns ingen 
specifik målgrupp utan studien riktades mot alla potentiella deltagare med någon form av 
arbetslivserfarenhet. Som urvalsmetod valdes en modernare form av snöbollsurval i 
kombination med ett bekvämlighetsurval där studien publicerades på sociala medier för att nå 
ut till personer av intresse för studien, vilka i sin tur uppmanades att sprida enkäten vidare 
(Bryman, 2011). Svårigheten med denna typ av urval är att bedöma hur många personer som 
valt att inte delta i studien, vilket medför att det externa bortfallet inte kan beskrivas. I studien 
deltog 250 personer varav 181 uppgav sig vara kvinnor (72.4%), 68 personer uppgav sig vara 
män (27.2%) och en person annat (0.4%). Åldersspridningen bland deltagarna var mellan 18 
och 66 år (M = 34 år, SD = 11 år). Det enda inklusionskriteriet var någon form av 
arbetslivserfarenhet, därmed exkluderades data från personer som inte hade någon 
arbetslivserfarenhet från studien, i detta fall tre personer. Majoriteten av deltagarna hade en 
heltidsanställning som huvudsaklig sysselsättning (74.4%). Övrig fördelning såg ut enligt 
följande; Studerande (14%), Deltidsanställning (5.2%), Egen företagare (2%), Föräldraledig 
(1.6%) Arbetslös (1.2%), Sjukskriven (0.8%) samt Timanställning (0.8%). Utbildningsnivån 
bland deltagarna var relativt hög där 58.4% hade en högskoleutbildning som högsta 
utbildningsnivå, 27.6% hade en gymnasieutbildning, 12% hade en eftergymnasial utbildning 
och 2% hade en grundskoleutbildning som högsta utbildningsnivå.  
 
Procedur 
 
En webbaserad enkät utformades i Google Formulär i syfte att nå ut till en så bred målgrupp 
som möjligt. Webb-enkäter är enligt Buhrmester, Kwang och Gosling (2011) ett effektivt 
verktyg för att samla in högkvalitativ data och är enligt Bryman (2011) fördelaktigt då 
deltagarna ges möjlighet att besvara denna när de själva har tid och möjlighet. För att testa 
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enkätens svarstid, layout, frågeformuleringar och svarsalternativ genomfördes en pilotstudie 
på tre personer, vilket enligt Bryman (2011) är att rekommendera vid enkätundersökningar för 
att minimera utrymme för egna tolkningar och missförstånd. Utifrån den genomförda 
pilotstudien framkom att den befintliga utformningen av enkäten kunde behållas. Enkäten och 
tillhörande länk publicerades sedan på de sociala medierna Facebook och LinkedIn 
tillsammans med en kort introduktionstext gällande studien och dess syfte. Personer som 
upplevde undersökningen intressant ombads att gå vidare till enkäten via länken som även 
innefattade ett missivbrev (Appendix 1). Undersökningsperioden pågick från 20 mars till 15 
april 2018. Det är enligt Bryman fördelaktigt med påminnelser vid enkätundersökningar 
vilket togs i beaktning i föreliggande studie, och en påminnelse lades ut på sociala medier 
efter två veckor i syfte att nå ut till ytterligare deltagare samt påminna de som glömt att 
besvara enkäten. Studien nådde ett deltagarantal på 250 personer, vilket enligt Schönbrodt och 
Perugini (2013) är en förutsättning för att generalisera en kvantitativ studies resultat och öka 
dess tillförlitlighet.  

Etiska överväganden. Bryman (2011) nämner fyra forskningsetiska principer att ta i 
beaktning; informationskravet, samtyckeskravet, konfidentialitetskravet och nyttjandekravet. 
För att möta de fyra principerna utformades ett missivbrev i enlighet med dessa. I brevet 
framgick studiens syfte, inklusionskriteriet för studien samt att deltagandet var frivilligt och 
att deltagaren när som helst kunde avbryta sin medverkan (informationskravet). Deltagarna 
informerades om att de genom att besvara enkäten gav samtycke till att svaren får användas i 
forskningssyfte (samtyckeskravet). Vidare framgick att svaren skulle behandlas konfidentiellt 
samt att deltagare inte kunde identifieras i studien (konfidentialitetskravet). Slutligen 
förtydligades att svaren endast skulle användas i forskningssyfte (nyttjandekravet) samt att 
resultaten skulle presenteras på gruppnivå. Ett etiskt dilemma i föreliggande studie var att 
samtliga frågor i webb-enkäten var obligatoriska, vilket kunnat medföra att deltagare känt ett 
tvång att besvara en fråga som för denne upplevdes obekväm. Det gick inte att gå vidare till 
nästa del av enkäten om inte samtliga frågor besvarades, vilket kunde ha bidragit till att då en 
deltagare upplevt en fråga som obekväm har denne valt ett slumpmässigt svarsalternativ eller 
det mest neutrala. Insamlade data kan därmed bli något missvisande, på samma sätt som dessa 
kunde blivit missvisande om det varit möjligt för deltagaren att välja att inte besvara en viss 
fråga. Då samtliga frågeformulär bestod av få items ansågs det vara av stor vikt att samtliga 
påståenden besvarades för att på så sätt lyckas samla in högkvalitativ data. Detta dilemma 
ansågs behandlas i missivbrevet där deltagaren informerades om att denne hade rätt att när 
som helst avbryta undersökningen. Om personer valt att påbörja men inte avsluta 
undersökningen var dock inte möjligt att se, och därmed blir det svårt att avgöra om de 
obligatoriska svarsalternativen kan ha haft en inverkan på deltagarantalet och därmed studiens 
resultat.  

  
Instrument  
 
Allmänt. För att besvara studiens syfte sammanställdes en enkät med hjälp av fyra befintliga 
frågeformulär; ”Individual Work Performance Questionnaire” (IWPQ), ”Utrecht Work 
Engagement Scale” (UWES9), ”Performance-based self-esteem” (PBSE) och ”Mini 
International Personality Item Pool 6” (Mini-IPIP6), vilka kompletterades med 
bakgrundsfrågor som kön, ålder, huvudsaklig sysselsättning, utbildningsnivå och 
arbetslivserfarenhet (Appendix 2). Detta då det enligt Bryman (2011) är fördelaktigt att vid 
forskning använda sig av redan befintliga frågeformulär på området där validitet och 
reliabilitet redan testats.  

Individuell prestation i arbetet, IWPQ. För att mäta den upplevda individuella 
prestationen i arbetet användes frågeformuläret IWPQ som syftar till att mäta tre dimensioner 



 9 

av den individuella arbetsprestationen; uppgiftsbaserad prestation, kontextuell prestation och 
kontraproduktivt arbetsbeteende (Koopmans, 2015). Frågeformuläret har utvecklats och 
testats i Nederländerna, där varje dimension visat på god till mycket god intern konsistens; 
uppgiftsbaserad prestation (α = .78), kontextuell prestation (α = .85) och kontraproduktivt 
arbetsbeteende (α = .79). IWPQ är ett validerat och reliabelt verktyg att använda sig utav då 
syftet är att undersöka den generella individuella prestationen bland olika yrkesgrupper 
(Koopmans et al., 2014a). Testet har visat sig ha ett brett användningsområde och kan 
användas i olika typer av yrken i syfte att bibehålla, förbättra eller optimera den individuella 
prestationen hos medarbetarna (Koopmans, Bernaards, Hildebrandt, Lerner, de Vet, & van der 
Beek, 2016). IWPQ är enligt Koopmans et al. (2016) det första frågeformulär som inkluderar 
samtliga tre dimensioner av den individuella arbetsprestationen i ett och samma formulär där 
delskalorna kompletterar varandra. 

I studien användes det svensköversatta frågeformuläret som innefattar 18 påståenden 
(Dåderman, Ingelgård, & Koopmans, 2018). Svaren för varje påstående utgår ifrån upplevda 
situationer i arbetet under de senaste tre månaderna och mäts på en femgradig 
självskattningsskala med svarsalternativen 0 (sällan), 1 (ibland), 2 (ganska ofta), 3 (ofta) och 
4 (alltid). Den uppgiftsbaserade prestationen syftar till hur väl individen utför de materiella 
och tekniska uppgifterna som är relevanta för arbetet, med fokus på såväl kvantitet som 
kvalitet, arbetsförmåga och yrkeskompetens. Denna dimension mäts genom påståenden som: 
“Har jag lyckats planera mitt arbete så att det har blivit klart i tid” och “Har jag tagit hänsyn 
till vilka resultat som jag förväntas uppnå i mitt arbete”, där höga värden tyder på hög 
uppgiftsbaserad prestation. Den kontextuella prestationen syftar till hur väl individen anpassar 
sig till förändringar i såväl den egna rollen som i organisationen samt ständigt söker 
utmaningar utanför de obligatoriska arbetsuppgifterna. Den kontextuella prestationen mäts 
genom påståenden som: “Har jag självmant börjat med en ny uppgift när jag varit klar med 
den förra” och “Har jag fortsatt söka nya utmaningar i arbetet”, där höga värden tyder på hög 
kontextuell prestation. Det kontraproduktiva arbetsbeteendet kännetecknas av beteenden hos 
individen som kan komma till att skada organisationen och mäts genom påståenden som: 
“Har jag klagat över oviktiga saker på arbetsplatsen” och “Har jag fokuserat på de negativa 
sidorna av en arbetssituation istället för de positiva”, där höga värden tyder på högt 
kontraproduktivt arbetsbeteende (Koopmans, 2015). Ramos-Villagrasa, Barrada, Fernández 
del Río och Koopmans (2018) fastställer i sin studie att delskalan kontraproduktivt 
arbetsbeteende i IWPQ visar på medelstarka till starka samband med redan befintliga 
kontraproduktiva beteendeskalor, både interpersonella (r = .49) och organisatoriska (r = .52). 

Arbetsengagemang, UWES9. För att mäta arbetsengagemang användes 
frågeformuläret UWES9 som syftar till att mäta tre dimensioner av engagemang i arbetet 
(Schaufeli & Bakker, 2003). UWES9 är enligt Schaufeli och Bakker (2003) ett ramverk som 
utgår ifrån synsättet att arbetsengagemang är ett tillstånd som påverkas av miljöfaktorer. De 
hävdar att arbetsengagemang är positivt förknippat med ledarskap, feedback, involvering i 
arbetet, varierade arbetsuppgifter samt gemenskap i arbetet och därmed ett tillstånd möjligt att 
påverka. Den ursprungliga skalan består av 17 påståenden vilken sedan omarbetats i syfte att 
ta fram en kortare version bestående av endast 9 påståenden (UWES9). I föreliggande studie 
användes den svensköversatta förkortade versionen (Scaufeli & Bakker, s. 52). Schaufeli, 
Bakker och Salanova (2006) har konstaterat att UWES9 är ett välfungerande mätverktyg 
gällande arbetsengagemang som rekommenderas för framtida forskning (se även Seppälä, 
Mauno, Feldt, Hakanen, Kinnunen, Tolvanen, & Schaufeli, 2009). Frågeformuläret mäter de 
tre dimensionerna; vitalitet, entusiasm och försjunkenhet (Schaufeli & Bakker, 2003). 
Vitalitet syftar till individens energinivå och villighet att anstränga sig i sitt arbete. Denna 
dimension mäts genom påståenden som: ”Jag spritter av energi på jobbet” och “På jobbet 
känner jag mig stark och energisk”, där höga värden tyder på hög vitalitet. Entusiasm i arbetet 
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handlar om huruvida individen upplever arbetet som betydelsefullt och inspirerande. Exempel 
på påståenden som mäter denna dimension är: “Mitt arbete inspirerar mig” och ”Jag är stolt 
över det arbete jag utför”, där höga värden tyder på hög entusiasm i arbetet. Den tredje 
aspekten, försjunkenhet i arbetet, speglar i vilken utsträckning individen dras med i sitt arbete 
i sådan bemärkelse att denne glömmer av tiden samt har svårt att slita sig ifrån sitt arbete. 
Denna dimension mäts genom påståenden som: ”Jag rycks med när jag arbetar” och ”Jag är 
uppslukad av mitt arbete”, där höga värden tyder på hög försjunkenhet. Påståendena mäts på 
en sjugradig självskattningsskala med svarsalternativen 0 (aldrig), 1 (nästan aldrig), 2 
(sällan), 3 (ibland), 4 (ofta), 5 (mycket ofta) och 6 (alltid). Frågeformulärets tre dimensioner 
har i tidigare studier uppnått god intern konsistens (α = .80 - .90), de tre dimensionerna 
vitalitet, entusiasm och försjunkenhet är alla viktiga komponenter då syftet är att mäta 
arbetsengagemang (Schaufeli & Bakker). Det har i tidigare studier visats att de tre 
dimensionerna är nära relaterade till varandra, och att det därmed kan vara fördelaktigt att 
använda sig av en totaltskala av dessa tre vilken visat sig ha en god intern konsistens (α =  .85 
- .92) (Schaufeli, Bakker, & Salanova, 2006).  

Prestationsbaserad självkänsla, PBSE. För att mäta prestationsbaserad självkänsla 
användes det arbetsrelaterade frågeformuläret PBSE (Hallsten et al., 2005, s. 40). 
Frågeformuläret består av fyra påståenden som syftar till att mäta i vilken grad individens 
självkänsla baseras på dennes prestation och framgång (Schraml, Perski, Grossi, & 
Simonsson-Sarnecki, 2011). De fyra påståendena är ”Jag tror att jag ibland försöker bevisa 
mitt värde genom arbete”, ”Min självkänsla är allt för mycket beroende av mitt arbete”, ”Jag 
känner ibland att jag måste vara lite bättre än andra för att duga inför mig själv” och ”Jag har 
känt ett inre tvång att åstadkomma något värdefullt genom mitt arbete”. Påståendena mäts på 
en femgradig självskattningsskala från 1 (stämmer inte alls) till 5 (stämmer precis). Höga 
värden på skalan innebär hög prestationsbaserad självkänsla. PBSE-skalan har visat på goda 
psykometriska egenskaper samt hög validitet och har i tidigare studier uppnått god intern 
konsistens (α = .85 - .89) (Hallsten et al., 2005).  

Personlighet, Mini-IPIP6.  Det finns enligt Sibley (2012) sex dimensioner av 
personlighet som kan förklara skillnaderna människor emellan, hur vi tänker, känner och 
agerar. Ett generellt ramverk om fem personlighetsdimensioner sattes ursprungligen samman 
och kom att kallas ”Big Five” (Goldberg, 1981), vilket beskriver fem oberoende dimensioner 
av personligheten; öppenhet, samvetsgrannhet, extraversion, vänlighet och neuroticism. På 
senare tid har även en sjätte dimension identifierats av Ashton och Lee (2001, 2007, 2009), 
ärlighet/ödmjukhet (benämns vidare som ärlighet), vilken inkluderas i frågeformuläret Mini-
IPIP6, även kallat ”Big-Six”. Mini-IPIP6 är enligt Sibley (2012) ett väl validerat 
frågeformulär som mäter personlighet. 

I studien användes det svensköversatta frågeformuläret (Appendix 3) bestående av 24 
påståenden där respektive personlighetsdimension mäts med fyra påståenden. Påståendena 
mäts på en sjugradig självskattningsskala från 1 (stämmer inte alls) till 7 (stämmer precis). 
Dimensionen extraversion syftar enligt Sibley (2012) till strävan efter sociala kontakter där 
sällskaplighet och ledarskap är två typiska kännetecken. Denna dimension mäts genom 
påståenden som: ”Är den som håller igång ett party” och ”Pratar inte mycket” (omvänt 
påstående). Utmärkande drag för personlighetsdimensionen vänlighet är samarbetsvilja, tillit 
och hjälpsamhet där tolerans och förståelse är två typiska egenskaper. Dimensionen vänlighet 
mäts genom påståenden som: ”Sympatiserar med andras känslor” och ”Är ointresserad av 
andras problem” (omvänt påstående). Samvetsgrannhet syftar till viljan att engagera sig i 
arbetsrelaterade uppgifter och ha ordning och reda omkring sig, där noggrannhet, 
prestationsvilja och självdisciplin är tre utmärkande drag. Denna dimension mäts genom 
påståenden som: ”Får sysslor gjorda med en gång” och ”Glömmer ofta att lägga tillbaka saker 
på sin plats” (omvänt påstående). Neuroticism kännetecknas av känslomässig instabilitet där 
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ångest, depression och osäkerhet är vanligt förekommande tillstånd. Neuroticims mäts genom 
påståenden som; ”Har ofta humörsvängningar” och ”Är avslappnad för det mesta” (omvänt 
påstående). Dimensionen öppenhet syftar till individens inställning till nya aktiviteter, 
förändringar och idéer och kännetecknas av nyfikenhet och fantasifullhet. Exempel på 
påståenden som mäter denna dimension är: ”Har en livlig fantasi” och ”Har svårt att förstå 
abstrakta idéer” (omvänt påstående). Den sjätte och sista dimensionen, ärlighet, syftar till 
viljan att ha ömsesidig rättvisa och där ödmjukhet och uppriktighet är två typiska drag. Denna 
dimension mäts genom påståenden som: ”Känner att jag har rätt till mer av allt” och 
”Förtjänar mer i livet”, samtliga påståenden i denna dimension var omvända. Ett högt värde 
på de icke omvända påståendena innebär en hög grad av personlighetsdraget medan ett högt 
värde på de omvända påståendena innebär en låg grad av personlighetsdraget (Sibley, 2012). 
Cronbachs alfa och genomsnittlig inter-item korrelation för samtliga 
personlighetsdimensioner i MiniIPIP-6 har i tidigare studier uppmätts till; extraversion 
.66/.33, vänlighet .83/.55, samvetsgrannhet .63/.33, neuroticism .59/.26, öppenhet .68/.39 och 
ärlighet .69/.38 (Iseland, Johansson, Skoog, & Dåderman, 2018).  

 
Databearbetning och analyser  
 
Till att börja med vändes de omvända påståendena och sedan skapades nya variabler för 
respektive dimension genom det genomsnittliga värdet för samtliga items, detta gjordes i 
enlighet med riktlinjer från manualer och publicerade artiklar (Hallsten et al., 2005; 
Koopmans, 2015; Schaufeli & Bakker, 2003; Sibley et al., 2011; Sibley, 2012). Den interna 
konsistensen undersöktes med hjälp av Cronbachs alfa (α), och då inga utmärkande items som 
hade en negativ inverkan på reliabiliteten återfanns behölls samtliga items. För att kunna 
avgöra vilka test som var bäst lämpade att använda undersöktes normalfördelningen och 
outliners i form av en boxplot (se Figur 1 som ett exempel). Det återfanns enstaka outliners, 
men inga av dessa var signifikant avvikande och därmed uteslöts inte data från någon 
deltagare baserat på detta i de statistiska analyserna. Då samtliga skalor var ungefär 
normalfördelade utan signifikanta outliners valdes ett parametriskt test (Pearsons korrelation). 
För att besvara studiens syfte gjordes först korrelationsanalyser mellan samtliga variabler. 
Därefter gjordes regressionsanalyser för respektive dimension av den individuella 
arbetsprestationen, baserat på de variabler som visade signifikanta korrelationer med den 
individuella arbetsprestationen i sambandsanalysen. Detta då icke signifikanta samband inte 
förväntas ge effekt i regressionsanalyserna. Signifikansnivån för de variabler som ingick i 
regressionsanalyser valdes till 5%. I sambandsanalysen framkom att korrelationerna mellan 
de tre dimensionerna av arbetsengagemang var så pass starka (r = .75 - .85, och samtliga 
delskalor korrelerade > .90 med den totala skalan, se Tabell 1) att de därmed, i linje med 
tidigare forskning, sammanställdes till en totalskala (engagemang) vilken användes i 
regressionsanalyserna.  
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Figur 1. Figuren visar boxplot för de tre prestationsvariablerna uppgiftsbaserad prestation, 
kontextuell prestation samt kontraproduktivt arbetsbeteende. Den visar högsta och lägsta 
värde, första kvartilen, median och tredje kvartilen samt outliners (Howitt & Cramer, 2011). 
 
 

Resultat 
 
I följande avsnitt redogörs för studiens resultat i löpande text och tabeller. Inledningsvis 
presenteras en tabell med beskrivande statistik och korrelationer över samtliga variabler och 
därefter presenteras en tabell över de regressionsanalyser som gjorts.  

Samband mellan de undersökta variablerna. För att besvara frågeställning 1 och dess 
hypoteser genomfördes en korrelationsanalys vilken presenteras i Tabell 1 tillsammans med 
beskrivande statistik. Då Cronbachs alfa för respektive personlighetsvariabel var under .80 
gjordes en genomsnittlig inter-item korrelation, vilken bör ligga mellan .20 och .40 för att visa 
på god reliabilitet (Piedmont, 2014). I föreliggande studie var de genomsnittliga inter-item 
korrelationerna; .46 för extraversion, .47 för vänlighet, .36 för samvetsgrannhet, .40 för 
neuroticism, .32 för öppenhet och .42 för ärlighet. Reliabiliteten för övriga variabler var 
tillfredsställande. Hypotes 1 var att högt arbetsengagemang samvarierar med hög upplevd 
individuell prestation i arbetet, vilket var i linje med studiens resultat. Arbetsengagemangets 
tre dimensioner samt totalskalan för arbetsengagemang (engagemang) korrelerade negativt 
med kontraproduktivt arbetsbeteende och positivt med uppgiftsbaserad- och kontextuell 
prestation (samtliga korrelationer var signifikanta). Vidare visar resultaten att inga statistiska 
samband återfanns mellan extraversion och någon av de tre prestationsdimensionerna. 
Personlighetsdimensionen samvetsgrannhet visade på ett negativt signifikant samband med 
det kontraproduktiva arbetsbeteendet, inga statistiska samband återfanns gällande 
samvetsgrannhet och uppgiftsbaserad- och kontextuell prestation. Resultaten gällande 
personlighet är delvis i linje med Hypotes 2, att personlighetsdimensionerna samvetsgrannhet 
och extraversion är positivt korrelerade med hög upplevd individuell prestation i arbetet. 
Hypotes 3 var att en hög prestationsbaserad självkänsla samvarierar med låg upplevd 
individuell prestation i arbetet. Resultaten visade ett positivt signifikant samband mellan 
prestationsbaserad självkänsla och kontraproduktivt arbetsbeteende, inga signifikanta 
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samband återfanns gällande prestationsbaserad självkänsla och uppgiftsbaserad- och 
kontextuell prestation. Resultaten är därmed delvis i linje med Hypotes 3. Vidare visar 
resultaten att de mest framträdande korrelationerna med det kontraproduktiva arbetsbeteendet 
var kopplat till personlighetsdimensionerna ärlighet (negativt samband) och neuroticism 
(positivt samband), vilket förefaller rimligt. 

Förklaring av variationen i den upplevda individuella arbetsprestationen. För att 
besvara frågeställning 2 genomfördes regressionsanalyser vilka presenteras i Tabell 2. 
Resultaten visar att arbetsengagemang är den variabel som erhöll högst individuella (positiva) 
beta-värden för uppgiftsbaserad- och kontextuell prestation. För det kontraproduktiva 
arbetsbeteendet är det personlighetsdimensionerna neuroticism och ärlighet som visar på de 
högsta individuella beta-värdena, även arbetsengagemang erhöll höga beta-värden (negativa). 
Ärlighet och arbetsengagemang visade negativa beta-värden i förhållande till det 
kontraproduktiva arbetsbeteendet, medan neuroticism visade ett positivt värde.  En enkel 
följdregression gjordes då PBSE visade på signifikant samband i sambandsanalysen samtidigt 
som dess individuella beta-värde i regressionsanalysen inte var signifikant. Vid enkel 
regressionsanalys mellan kontraproduktivt arbetsbeteende och PBSE återfanns ett signifikant 
beta-värde (B = .24, p < .01). Kompletterande regressionsanalyser gjordes för att undersöka 
vilka variabler som hade en inverkan på det individuella beta-värdet för PBSE i den multipla 
regressionsanalysen. För att undersöka vilken eller vilka variabler som kunde tänkas ligga till 
grund för detta utfördes multipla regressionsanalyser med de två variabler som visat på 
starkast samband med PBSE i korrelationsanalysen, ärlighet och neuroticism. Vid 
regressionsanalys med kontraproduktivt arbetsbeteende som beroende variabel och PBSE och 
neuroticism som oberoende variabler återfanns fortfarande signifikant beta-värde för PBSE (B 
= .15, p < .05). Vidare visade PBSE på signifikant beta-värde (B = .14, p < .05) vid 
regressionsanalys med kontraproduktivt arbetsbeteende som beroende variabel och PBSE och 
ärlighet som oberoende variabler. Slutligen gjordes en multipel regressionsanalys med 
kontraproduktivt arbetsbeteende som beroende variabel och PBSE, ärlighet och neuroticism 
som oberoende variabler, då erhöll PBSE inte längre ett signifikant beta-värde (B = .04, p > 
.05).  

 



 14 

 
 
 
Tabell 1  
Beskrivande statistik och korrelationsanalys av samtliga variabler 

Not. p < .05*, p < .01**. N = 247. I tabellen presenteras medelvärde (M), standardavvikelse (SD), spännvidd (Min-max), skevhet och Cronbachs alfa (α). Kontraprod., 
kontextuell och uppgiftsbaserad mäts genom frågeformuläret IWPQ. Extraversion, vänlighet, samvetsgrann, neuroticism, öppenhet och ärlighet mäts genom frågeformuläret 
Mini-IPIP6. Vitalitet, entusiasm och försjunkenhet mäts genom frågeformuläret UWES9. Prestationsbaserad självkänsla (PBSE) mäts genom frågeformuläret PBSE. 
Engagemang är en totalskala för arbetsengagemang bestående av variablerna vitalitet, entusiasm och försjunkenhet. Kolumnerna 2, 3 och 4 är fetstilade då dessa är de tre 
prestationsvariablerna vilka studiens huvudfokus. 

  
M 

 
SD 

Min-
max 

Skev
het 

 
α 

 
1. 

 
2. 

 
3. 

 
4. 

 
5. 

 
6. 

 
7. 

 
8. 

 
9. 

 
10. 

 
11. 

 
12. 

 
13. 

 
14. 

1. Ålder 34.31 10.93 18-66 0.69                
2. Kontraprod. 1.08 0.78 0-4 1.01 .83 -.19**              
3. Kontextuell 2.93 0.74 0.75-4 -0.77 .88 -.06 .09             
4. Uppgiftsbaserad 2.66 0.65 0.80-4 -0.61 .74 -.13* -.11 .47**            
5. Extraversion 4.67 1.26 1-7 -0.44 .78 -.14* .08 .11 .08           
6. Vänlighet 5.62 1.03 2-7 -1.04 .77 -.03 -.06 .11 -.09 .18**          
7. Samvetsgrann 5.26 1.07 1-7 -0.66 .68 .09 -.14* .03 .11 -.07 -.04         
8. Neuroticism 3.57 1.19 1-7 0.30 .73 -.23** .29** -.04 -.09 .10 .17** -.15*        
9. Öppenhet 5.25 1.03 1.25-7 -0.39 .65 -.05 -.10 .19** .05 .15* .30** -.21** .12       
10. Ärlighet 4.59 1.28 1-7 -0.43 .74 .30** -.32** .00 -.01 -.20** .18** .09 -.14* .15*      
11. Vitalitet 4.19 1.17 0.67-6 -0.77 .86 .06 -.26** .33** .36** .02 .07 .11 -.13* .13* .10     
12. Entusiasm 4.53 1.17 0.33-6 -0.90 .87 .05 -.21** .40** .31** .05 .16* .06 -.05 .17** .15* .79**    
13. Försjunkenhet 4.30 1.17 0.33-6 -0.89 .83 .01 -.18** .39** .28** .01 .11 .08 -.05 .16* .14* .76** .85**   
14. Engagemang 4.34 1.09 0.78-6 -0.86 .94 .04 -.23** .40** .34** .03 .12 .09 -.08 .17** .14* .91** .95** .94**  
15. PBSE 3.48 0.97 1-5 -0.48 .81 -.42** .24** .04 -.10 .05 .05 .01 .39** -.10 -.40** -.08 -.12 -.07 -.10 
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Tabell 2 
Resultat från regressionsanalyser med de olika prestationsdimensionerna som beroende 
variabler  
 

Not. Standardiserade Beta koefficienter presenteras, samt signifikansnivå för varje oberoende variabel i relation 
till beroende variablerna. p < .05*, p < .01**. Enkel regressionsanalys genomfördes för uppgiftsbaserad 
prestation och multipel regressionsanalys genomfördes för den kontextuella prestationen och det 
kontraproduktiva arbetsbeteendet.  
 
 

Diskussion 
 

Resultatdiskussion 
 
Syftet med föreliggande studie var att studera huruvida arbetsengagemang, personlighet och 
prestationsbaserad självkänsla är av betydelse för den individuella arbetsprestationen samt 
vilken av de tre faktorerna som i störst utsträckning kan predicera den individuella 
arbetsprestationen. Huvudresultatet i studien berörde i stor utsträckning arbetsengagemang 
som visade på positiva signifikanta samband med både uppgiftsbaserad- och kontextuell 
prestation, vilka är de två positiva dimensionerna av individuell prestation. 
Arbetsengagemang visade även på ett negativt signifikant samband med den negativa 
dimensionen av individuell prestation, kontraproduktivt arbetsbeteende. Vidare visade 
resultaten att arbetsengagemang var den variabel som kunde förklara mest av variationen i 
såväl den uppgiftsbaserade som den kontextuella prestationen. Gällande det kontraproduktiva 
arbetsbeteendet återfanns signifikanta samband med personlighet, och då framförallt 
dimensionerna ärlighet (negativt) och neuroticism (positivt), vilka även var de faktorer som 
enskilt kunde förklara mest av variationen i det kontraproduktiva arbetsbeteendet. Även 
arbetsengagemang tycks kunna förklara en del av variationen i det kontraproduktiva 
arbetsbeteendet, då ett negativt signifikant beta-värde återfanns i regressionsanalysen. 
Studiens resultat tyder därmed på att högt arbetsengagemang är av stor betydelse för att 
förutsäga en god arbetsprestation, medan personlighet är av stor vikt för att förklara 
variationen i den negativa dimensionen av arbetsprestation. Prestationsbaserad självkänsla 
kan å andra sidan inte förklara variationen i någon av de tre prestationsdimensionerna.    

Beroende variabel Justerat R2 F (df) Modell Beta 
 
Uppgiftsbaserad 

 
.11 

 
31.40 (1)** 

 
Arbetsengagemang 

 
.34** 

prestation     
     
Kontextuell .17 26.34 (2)** Öppenhet .13* 
prestation     
   Arbetsengagemang .38** 
     
Kontraproduktivt .18 12.08 (5)** Neuroticism .21** 
arbetsbeteende   Ärlighet  -.24** 
   Samvetsgrannhet  -.07 

 
   Arbetsengagemang -.17** 
     
   PBSE .05 
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Uppgiftsbaserad- och kontextuell prestation. Personlighetstest har länge ansetts vara 
ett lämpligt verktyg att använda sig av vid rekrytering i syfte att förutsäga den individuella 
arbetsprestationen (Kichuck & Wiesner, 1997; Premuzic & Furnham, 2003). Föreliggande 
studies resultat är dock inte riktigt i linje med tidigare forskning då resultatet tyder på att 
personlighet inte är en tillförlitlig prediktor för att förutsäga en god arbetsprestation. Hypotes 
2, gällande ett positivt samband mellan en god arbetsprestation och personlighetsdragen 
extraversion och samvetsgrannhet, styrks inte av studiens resultat då inga starka samband 
återfanns mellan personlighetsdragen och de två prestationsdimensionerna som förutsäger en 
god arbetsprestation; uppgiftsbaserad- och kontextuell prestation. Resultat från tidigare 
forskning på området skiljer sig åt, viss forskning har visat på positiva samband mellan 
samvetsgrannhet och individuell arbetsprestation (Barrick & Mount, 1991; Premuzic & 
Furnham, 2003; Stewart & Carson, 1995) medan andra inte funnit några samband dessa 
emellan (Kichuck & Wiesner, 1997). Det senare är i linje med föreliggande studies resultat. 
Tidigare forskningsresultat gällande extraversion och individuell arbetsprestation pekar i olika 
riktning, Organ och Ryan (1995) har funnit ett positivt samband dessa emellan medan Stewart 
och Carson funnit att extraversion korrelerar negativt med individuell arbetsprestation. 
Studiens resultat visar å andra sidan endast på ett svagt (omkring .10) positivt samband 
mellan extraversion och den uppgiftsbaserade- och kontextuella prestationen. Tidigare studier 
på området har undersökt personlighetens betydelse för den individuella arbetsprestationen 
bland specifika yrkesgrupper, vilket inte gjorts i föreliggande studie och kan vara en 
förklaring till att resultaten skiljer sig åt.  Om yrkesgrupp även tagits i beaktning i studien 
hade eventuellt andra resultat återfunnits, syftet med studien var dock att generellt undersöka 
sambanden och därmed lades ingen vikt vid yrkesgrupp. Resultaten gällande samvetsgrannhet 
är något förvånande då egenskaper som strukturerad, noggrann och målinriktad kan ses som 
fördelaktiga för den individuella prestationen oavsett yrkesgrupp. Att extraversion inte var en 
signifikant prediktor för en god arbetsprestation kan förklaras av att egenskaper som 
utåtriktad och karismatisk inte är direkt kopplade till prestation, det kan snarare vara så att 
extroverta personer fokuserar mer på det sociala samspelet än på arbetsuppgiften. I detta fall 
kan troligtvis yrkesgrupp vara av större betydelse då det kan antas fördelaktigt att 
medarbetaren inom vissa yrken, som exempelvis försäljare, är socialt kompetent och 
karismatisk. Sammantaget är personlighet inte en god prediktor för att förutsäga en god 
individuell arbetsprestation.  

Det viktigaste resultatet i föreliggande studie var att arbetsengagemang var den faktor 
som i störst utsträckning kunde förklara en god arbetsprestation. Samtliga dimensioner och 
även totalskalan för arbetsengagemang korrelerade positivt med den uppgiftsbaserade- och 
kontextuella prestationen. Detta i linje med Hypotes 1, att högt arbetsengagemang 
samvarierar med hög upplevd individuell prestation, samt med tidigare forskningsresultat på 
området (Koopmans et al., 2014a; Bakker et al., 2008; Llorens et al., 2007; Salanova et al., 
2006). Arbetsengagemang kännetecknas av en positiv inställning till arbetet vilken bidrar till 
ökad kreativitet, en god hälsa som möjliggör användandet av samtliga fysiska och mentala 
funktioner fullt ut samt hög involveringsgrad vilken bidrar till möjligheterna att hantera 
kraven som ställs i arbetet på ett bra sätt. Dessa tre faktorer har enligt Bakker et al. en positiv 
inverkan på den individuella prestationen, fler engagerade medarbetare kan leda till ökad 
kreativitet, god hälsa samt ökad involveringsgrad i arbetet, vilket i sin tur kan ha en positiv 
inverkan på såväl den individuella prestationen som organisationens prestation. Resultaten 
gällande ett positivt samband mellan arbetsengagemang och en god arbetsprestation anses 
sannolika då en positiv inställning till arbetet samt en känsla av att vara involverad och kunna 
påverka sitt arbete förmodligen bidrar till att medarbetaren även presterar bättre. 
Sammanfattningsvis är arbetsengagemang en god predikor för att förutsäga en god individuell 
arbetsprestation. 
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Beträffande prestationsbaserad självkänsla tyder studiens resultat på att denna faktor 
knappt kan förklara något av den uppgiftsbaserade- och kontextuella prestationen då inga 
signifikanta samband återfanns. Att hela tiden vilja prestera och bevisa sitt eget värde kan 
antas leda till en positiv inverkan på prestationen, men då prestationsbaserad självkänsla även 
visat sig vara så pass nära relaterat till utbrändhet (Bakker et al., 2008) skulle det även kunna 
bidra till att viljan att prestera övergår till utbrändhet och därmed en negativ inverkan på 
prestationen. Resultaten gällande prestationsbaserad självkänsla kan därmed ses som rimliga, 
då viljan att prestera i längden kan slå över till något negativt och därmed tar dessa ut 
varandra. Då tidigare forskning på området saknas försvåras jämförelse med tidigare 
forskningsfynd. Utifrån föreliggande studies resultat är prestationsbaserad självkänsla inte en 
god prediktor för att förutsäga en god arbetsprestation.  

Kontraproduktivt arbetsbeteende. Resultaten för kontraproduktivt arbetsbeteende 
visar på en negativ korrelation med arbetsengagemang, vilket är i linje med tidigare 
forskningsresultat (Koopmans et al., 2014a). Då en individ känner engagemang till sitt arbete 
kan denne antas lojal till sin arbetsplats och tenderar därmed att inte anamma ett 
kontraproduktivt beteende gentemot arbetsplatsen. Att arbetsengagemang korrelerar negativt 
med kontraproduktivt arbetsbeteende är även detta i linje med Hypotes 1 då kontraproduktivt 
arbetsbeteende är en negativ dimension av den individuella arbetsprestationen. Sammantaget 
kan lågt arbetsengagemang till viss del förklara ett kontraproduktivt arbetsbeteende, dock inte 
i lika stor utsträckning som högt arbetsengagemang kan förklara en god arbetsprestation.  

Vidare framgår att personlighet är den faktor som i störst utsträckning kan förklara 
variationen i det kontraproduktiva arbetsbeteendet, där ärlighet och neuroticism var de 
personlighetsdimensioner som i störst utsträckning kunde förklara variationen i det 
kontraproduktiva arbetsbeteendet. Resultatet gällande att neuroticism samvarierar med 
kontraproduktivt arbetsbeteende är i linje med tidigare forskning på området som hävdar att 
neurotiska personer tenderar att ha en hög stressnivå vilket medför en försämrad 
arbetsprestation (Christian et al., 2011; George, 1990). Ytterligare resultat gällande 
personlighet och det kontraproduktiva arbetsbeteendet var att det återfanns ett negativt 
signifikant samband med personlighetsdimensionen ärlighet. Även detta i linje med tidigare 
forskning som hävdar att ärlighet är en god prediktor för att förutsäga en god arbetsprestation 
(Christian et al., 2011; Johnson et al., 2011). Samvetsgrannhet var den av 
personlighetsdimensionerna i Hypotes 2 som visade på signifikant samband med 
kontraproduktivt arbetsbeteende. Sambandet dessa emellan var negativt och relativt svagt, 
vilket är i linje med både hypotes och tidigare forskning (Barrick & Mount, 1991; Organ & 
Ryan, 1995). I regressionsanalysen framkom dock att samvetsgrannhet inte var av signifikant 
betydelse för att förklara variationen i det kontraproduktiva arbetsbeteendet, vilket skulle 
kunna förklaras av den svaga korrelationen dem emellan. Sammanfattningsvis är personlighet 
den av de tre undersökta variablerna som kan förklara mest av variationen i det 
kontraproduktiva arbetsbeteendet.  

Beträffande prestationsbaserad självkänsla och kontraproduktivt arbetsbeteende 
återfanns ett negativt signifikant samband, vilket till viss del styrker Hypotes 3 gällande att 
högre prestationsbaserad självkänsla samvarierar med lägre individuell arbetsprestation, då 
det kontraproduktiva arbetsbeteendet är en negativ dimension av prestationen. En 
anmärkningsvärd upptäckt gällande prestationsbaserad självkänsla och kontraproduktivt 
arbetsbeteende var att det i sambandsanalysen återfanns ett signifikant samband, medan det i 
regressionsanalysen inte återfanns något signifikant beta-värde. Vid en enkel 
regressionsanalys mellan kontraproduktivt arbetsbeteende och prestationsbaserad självkänsla 
framkom dock att prestationsbaserad självkänsla kunde förklara en viss del av variationen i 
det kontraproduktiva arbetsbeteendet. Detta medförde analys av vilka variabler som vid den 
multipla regressionsanalysen slog ut effekten av prestationsbaserad självkänsla, vilket visade 



 18 

sig vara neuroticism och ärlighet. Att dessa två variabler påverkade effekten av 
prestationsbaserad självkänsla kan förklaras av de starka korrelationer som återfanns dem 
emellan i sambandsanalysen. Prestationsbaserad självkänsla kan enligt föreliggande studie 
inte förklara variationen i den individuella arbetsprestationen.  

Det är av stor vikt att vara medveten om att det finns olika synsätt på vad 
arbetsengagemang är. Synsätten skiljer sig åt forskare emellan där vissa hävdar att 
arbetsengagemang påverkas av yttre faktorer medan andra hävdar att detta inte är möjligt utan 
att arbetsengagemang är kopplat till personlighet och därmed stabilt över tid. Det är viktigt att 
belysa att föreliggande studie använt frågeformuläret UWES9 som utgår ifrån synsättet att 
arbetsengagemang påverkas av miljöfaktorer såsom feedback, ledarskap och involveringsgrad 
i arbetet. Att föreliggande studies resultat skiljer sig från tidigare forskning på området kan 
grunda sig i de olika synsätten på arbetsengagemang. De studier som visat på att 
personlighetstest är ett bra verktyg för att förutsäga individuell arbetsprestation kan snarare 
utgått från synsättet att arbetsengagemang är förknippat med personlighet. Då UWES9 likväl 
som IWPQ innefattar frågor som syftar till upplevelsen av arbetet och förknippas med 
synsättet att arbetsengagemang påverkas av miljöfaktorer är det rimligt att de positiva 
dimensionerna av individuell arbetsprestation korrelerar så pass starkt med arbetsengagemang 
och inte med personlighet.  

Gällande övriga korrelationer har vi funnit rimliga samband, exempelvis återfanns en 
negativ korrelation mellan ålder och prestationsbaserad självkänsla vilket skulle kunna 
förklaras av att äldre personer inte känner lika stort behov av att bevisa sitt eget värde som 
yngre personer, vilket förefaller rimligt. Det negativa sambandet mellan kontraproduktivt 
arbetsbeteende och ålder skulle i sin tur kunna förklaras av att äldre personer i större 
utsträckning hunnit testa olika yrken och arbetsplatser och hittat ett arbete de trivs med och 
därmed inte motarbetar arbetsplatsen. Då medelåldern bland deltagarna var relativt låg samt 
utbildningsnivån relativt hög kan detta ha speglat studiens resultat. Mellan övriga 
bakgrundsvariabler och de tre prestationsdimensionerna återfanns inga signifikanta samband 
och det lades därmed ingen vikt vid dessa i analysen.  

 
Metoddiskussion 
 
Ett alternativt metodval till föreliggande studie hade kunnat vara experimentell design, där 
exempelvis motivationshöjande insatser kunnat genomföras på en viss grupp i syfte att höja 
arbetsengagemanget och därmed undersöka huruvida engagemang var av betydelse för den 
individuella prestationen. Utifrån en sådan typ av studie hade det varit möjligt att uttala sig 
om orsakssamband. En tvärsnittsdesign valdes dock då tid och resurser för undersökningen 
var begränsade.  

Något som bör tas i beaktning i föreliggande studie är att då samtliga frågeformulär 
består av självskattningsskalor där individen själv bedömer såväl den egna prestationen som 
det egna arbetsengagemanget kan bedömningen ha påverkats av individens självkännedom. 
Då dessa frågeformulär använts konsekvent anses det dock rimligt att individens egen 
bedömning bör ligga till grund för mätningen. Föreliggande studies slutsatser kan enbart 
generaliseras till en grupp till stor del bestående av högutbildade personer, majoriteten 
kvinnor, med någon form av arbetslivserfarenhet. Resultaten bör i framtida forskning 
replikeras i andra populationer, t.ex. lågutbildade.   

 
Slutsats 
 
Föreliggande studies sammanslagna resultat har bidragit till utökad kunskap på området 
upplevd individuell arbetsprestation. Utifrån studiens fynd är arbetsengagemang den av de tre 
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undersökta variablerna som i störst utsträckning kan förklara en god individuell 
arbetsprestation bland välutbildade personer, och anses därmed vara det bäst lämpade 
verktyget att använda sig utav i exempelvis rekryteringssyfte. En annan input studien bidragit 
med är att öka förståelsen för arbetsengagemangets betydelse i stort, i förhållande till den 
individuella arbetsprestationen. Det är av stor vikt att som organisation fokusera på åtgärder 
som främjar arbetsengagemanget, vilket i sin tur kan komma att ha en positiv inverkan på 
prestationen och därmed även förbättra organisationens resultat. Vidare bidrar studien till att 
ifrågasätta personlighetens betydelse för att förutsäga en god arbetsprestation. Personligheten 
är å andra sidan den bäst lämpade variabeln för att förutsäga ett kontraproduktivt 
arbetsbeteende. Avslutningsvis kan vi, utifrån föreliggande studie, konstatera att 
arbetsengagemang är den av de tre studerade variablerna som är det bäst lämpade verktyget 
för att förutsäga en god upplevd individuell arbetsprestation och är därmed en god prediktor 
för den individuella arbetsprestationen.  
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Appendix 1 

 
Missivbrev 

 
Vi är två studenter, Amina Granath och Elise Hansen, som läser personalvetarprogrammet 
med inriktning mot arbets- och organisationspsykologi vid Högskolan Väst i Trollhättan. Vi 
läser just nu vår sjätte och sista termin och är i full gång med att skriva vårt examensarbete i 
psykologi. Utgångspunkten i vår studie kommer vara den upplevda individuella prestationen i 
arbetet och den data som samlas in genom denna enkät kommer att ligga till grund för arbetet. 
Vi vänder oss därmed till dig som har någon form av arbetslivserfarenhet.  
 
Vi har sammanställt en enkät som beräknas ta ca 10 minuter att besvara. Vi vill fråga dig om 
du vill delta i denna studie? Det är självklart frivilligt att delta i studien och du kan välja att 
avbryta din medverkan när du vill. Svaren kommer att behandlas konfidentiellt och resultatet 
kommer endast användas i forskningssyfte. Resultatet kommer att presenteras på gruppnivå, 
du kan därför inte ta del av dina egna resultat eftersom att enskilda svar inte kommer att 
kunna identifieras. Genom att du besvarar denna enkät bekräftar du att du tagit del av 
ovanstående information samt att du ger ditt samtycke till att svaren får användas i framtida 
forskning.  
 
Uppsatsen kan eventuellt komma att publiceras i databasen DiVA (www.diva-portal.org) där 
du kan ta del av studiens resultat i sin helhet, resultatet kan även komma att användas i 
framtida forskning. 
 
Har du några frågor? Kontakta gärna oss eller vår handledare: 
Amina Granath - Amina.granath@student.hv.se   
Elise Hansen - Elise.hansen@student.hv.se 
Handledare: professor Anna Dåderman, med. dr., fil. dr - Anna.daderman@hv.se 
 
 
Med vänliga hälsningar, 
Amina och Elise 
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Appendix 2 

 
Bakgrundsfrågor 

 
Kön: 
 
          Kvinna 
 
          Man 
 
          Annat 
 
 
Ålder: 
 
Kort svarstext 
 
 
Vilken är din huvudsakliga sysselsättning? 
Du kan endast välja ett alternativ (välj det som stämmer bäst överens med din nuvarande 
situation) 
 

1. Heltidsanställning (100%) 
2. Deltidsanställning (mindre än 100%) 
3. Timanställning 
4. Studerande 
5. Föräldraledig 
6. Sjukskriven 
7. Arbetslös 
8. Pensionär 
9. Egen företagare 

 
Utbildningsnivå 
Alternativen avser pågående eller avslutad utbildning på respektive nivå. Välj högst 
utbildningsnivå 
 

1. Grundskoleutbildning 
2. Gymnasieutbildning 
3. Eftergymnasial utbildning 
4. Högskoleutbildning 
5. Annat 

 
 
Har du någon form av arbetslivserfarenhet? 
 
          Ja 
 
          Nej
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Appendix 3 

 
MiniIPIP-6 

 
  Jag…  Stämmer inte 

alls 
      ↓ 

Stämmer precis  

   ↓  
1.  Är den som håller igång ett party.  

 
1    2    3    4    5    6    7        

2.  Sympatiserar med andras känslor.  
 

1    2    3    4    5    6    7        

3.  Får sysslor gjorda med en gång.  
 

1    2    3    4    5    6    7        

4.  Har ofta humörsvängningar.  
 

1    2    3    4    5    6    7        

5.  Har en livlig fantasi.  
 

1    2    3    4    5    6    7        

6.  Känner att jag har rätt till mer av allt.  
 

1    2    3    4    5    6    7        

7.  Pratar inte mycket.  
 

1    2    3    4    5    6    7        

8.  Är ointresserad av andras problem.  
 

1    2    3    4    5    6    7        

9.  Har svårt att förstå abstrakta idéer.  
 

1    2    3    4    5    6    7        

10.  Tycker om ordning.   
 

1    2    3    4    5    6    7        

11.  Skapar oreda omkring mig.  
 

1    2    3    4    5    6    7        

12.  Förtjänar mer i livet.  
 

1    2    3    4    5    6    7        

13.  Är fantasilös.  
 

1    2    3    4    5    6    7        

14.  Känner av andra människors känslor.  
 

1    2    3    4    5    6    7        

15.  Är avslappnad för det mesta.  
 

1    2    3    4    5    6    7        

16.  Blir lätt upprörd.  
 

1    2    3    4    5    6    7        

17.  Känner mig sällan nere.  
 

1    2    3    4    5    6    7        

18.  Skulle gärna vilja bli sedd när jag kör omkring i en 
väldigt dyr bil.  
 

1    2    3    4    5    6    7        

19.  Håller mig i bakgrunden.  
 

1    2    3    4    5    6    7        

20.  Är egentligen inte intresserad av andra.  
 

1    2    3    4    5    6    7        
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21.  Är inte intresserad av abstrakta idéer.   
 

1    2    3    4    5    6    7        

22.  Glömmer ofta att lägga tillbaka saker på sin plats.  
 

1    2    3    4    5    6    7        

23.  Pratar med många olika människor på fester.   
 

1    2    3    4    5    6    7        

24.  Skulle njuta av att äga dyra och lyxiga saker.   
 

1    2    3    4    5    6    7        

 
Instruktioner för poängberäkning. Först, vänd följande item: 6, 7, 8, 9, 11, 12, 13, 15, 17, 18, 
19, 20, 21, 22, och 24. Därefter, skapa ett summerat (alternativt genomsnittligt) värde för de 
fyra item som bedömer varje personlighetsdimension. Extraversion: 1, 7, 19 och 23. 
Vänlighet: 2, 8, 14 och 20. Samvetsgrannhet: 3, 10, 11 och 22. Neuroticism: 4, 15, 16 och 17. 
Öppenhet för nya erfarenheter: 5, 9, 13 och 21. Ärlighet-Ödmjukhet (eng. Honesty-Humility): 
6, 12, 18 och 24. 
 
 
Referenser:  
Bäckström, M. (2007). Higher-order factors in a five-factor personality inventory and its relation to social 

desirability. European Journal of Psychological Assessment, 23, 63–70.  
Bäckström, M. (2010). IPIP-NEO manual. Lund, Sverige: Lunds Universitet, Institutionen för Psykologi. 

Unpublished manuscript. 
Donnellan, M. B., Oswald, F. L., Baird, B. M., & Lucas, R. E. (2006). The Mini-IPIP scales: Tiny-yet-effective 

measures of the Big Five factors of personality. Psychological Assessment, 18(2), 192-203. 
Goldberg, L. R. (1999). A broad-bandwidth, public domain, personality inventory measuring the lower-level 

facets of several five-factor models. In I Mervielde, I. Deary, F. De Fruyt, & F. Ostendorf (Eds.), 
Personality psychology in Europe (Vol. 7, pp. 7–28). Tilburg, The Netherlands: Tilburg University Press. 

Sibley, C. G. (2012). The Mini-IPIP6: Item Response Theory analysis of a short measure of the big-six factors of 
personality in New Zealand. New Zealand Journal of Psychology, 40(3), 142-159. 

Sibley, C. G., Luyten, N., Purnomo, M., mobberley, A., Wootton, L. W., Hammond, M. D., Sengupta, N., Perry, 
R., & West-Newman, T. (2011). The Mini-IPIP6: Validation and extention of a short measure of the Big-
Six factors of personality in New Zealand. New Zealand Journal of Psychology, 40(3), 142-159. 

Noter: 
Mini-IPIP6 svensk version sammanställdes av Anna Dåderman, Högskolan Väst. Den är fri att användas. 
Urval av item till Mini-IPIP gjordes av Donnellan et al. (2006, se Appendix, s. 203). 
Mini-IPIP utvecklades till Mini-IPIP6 av Sibley (2012) och Sibley et al. (2011, se Appendix B, s. 159)  
Översättning av samtliga versioner av IPIP-skalor (Goldberg, 1999) gjordes av Bäckström (2007, 2010), och en 
del av dem bearbetades språkligt av Gunne Grankvist. Item 6, 12, 18 och 24 översattes av Anna Dåderman och 
Gunne Grankvist. ”Back-translation” gjordes av Linda Lundin. Samtliga item konsulterades med Petri Kajonius, 
och resultaten diskuterades med Martin Bäckström. 
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