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Arbetsmotivation: En kvantitativ studie om hur arbetstillfredsställelse 
och feedback påverkar motivationen hos personliga assistenter  
 
I denna kvantitativa studie var syftet att undersöka hur arbetstillfredsställelse samt 
feedback samverkar med arbetsmotivation hos yrkesgruppen personliga assistenter i 
kommunal verksamhet. Urvalet i denna studie bestod av personliga assistenter som 
arbetar i en liten kommun i Västra Götaland. I denna undersökning användes tre 
enkäter som delades ut till de 85 assistenter som var anställda, och det genererade 34 
svar i slutändan varav 23 var kvinnor och 11 var män. Respondenternas ålder i 
undersökningen sträckte sig mellan 20 – 63 år, där medelåldern var 40,74 år. 
Enkäterna som användes som underlag var Basic Need Satisfaction at Work Scale 
(BNS), Minnesota Satisfaction Questionnaire (MSQ) samt Feedback Orientation 
Scale (FOS). Resultatet av analyserna visade en positiv korrelation mellan 
arbetstillfredsställelse och arbetsmotivation men ingen korrelation mellan 
arbetsmotivation och feedback. Enligt undersökningens analyser predicerade 
feedback inte heller arbetsmotivation medan arbetstillfredsställelse predicerade 
arbetsmotivation. Det fanns inga skillnader i resultatet hur män och kvinnor 
upplevde arbetstillfredsställelse, arbetsmotivation eller feedback.   
 
Nyckelord: arbetstillfredsställelse, arbetsmotivation, feedback, personlig assistent 
 
 
 
Work motivation: A quantitative study on how job satisfaction and 
feedback affect the motivation of personal assistants 
 
In this quantitative study, the purpose was to investigate how job satisfaction and 
feedback relate to work motivation of municipal personal assistants in municipal 
activities. The sample in this study consisted of personal assistants working in a 
small municipality in Västra Götaland. This survey consisted of three questionnaires 
distributed to the 85 assistants employed. It generated 34 responses in the end, of 
which 23 were women and 11 were men. Respondents age in this survey ranged from 
20 - 63 years, where the middle age was 40 years. The surveys that were used as a 
basis were basic needs satisfaction at work scale (BNS), Minnesota satisfaction 
Questionnaire (MSQ) as well as feedback orientation scale (FOS). The result of the 
analyses showed a positive correlation between job satisfaction and work 
motivation, however no correlation between work motivation and feedback was 
found. According to the analysis, feedback did not predict work motivation while 
job satisfaction predicted work motivation. There were no differences in the results 
of how men and women experienced job satisfaction, work motivation or feedback. 
 
Keywords: job satisfaction, work motivation, feedback, personal assistant 
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Personlig assistans i kommunal verksamhet är en relativ ny företeelse, de första stadgarna 
grundades i mitten på 90-talet. Det som var det unika med denna nysatsning var att 
arbetsinsatsen var riktat direkt till den enskilda individen med behov, även kallad brukare, och 
att arbetet skulle skötas i dennes hem (Gynnered, 2004). Det är också ett yrke som har ett rykte 
om sig att vara lågavlönat och ett arbete som anses vara lågstatus trots sin betydelsefullhet. Med 
detta som bakgrund blev det intressant att undersöka vad det är som motiverar dessa personliga 
assistenter i sitt arbete med sina brukare trots de negativa aspekter som omger detta yrke. 

Psykologer inom arbetspsykologin har under många år intresserat sig för att undersöka 
betydelsen av god arbetsmiljö, och att skapa behovsteorier som tydligt visar vad som behövs 
på en arbetsplats för att de mänskliga behoven ska bli tillfredsställda. Enligt Agervold (2001) 
har de behovsteorier som försökt utarbetats kritiserats hårt under åren som gått. Abraham 
Maslow, en amerikansk psykolog, lyckades att utforma en motivationsteori på 1950-talet som 
används flitigt inom arbetspsykologin, och som visat sig fått ett stort inflytande hos psykologer 
världen runt (Agervold, 2001). Teorin utgår ifrån hur biologiska och psykologiska behov hos 
människan ska kunna tillfredsställas på ett fungerande sätt. Behovsteorin är indelad i fem olika 
kategorier och man kan likna den vid en trappa, behovstrappan. De biologiska behoven behöver 
man få tillfredsställda först för att kunna gå vidare till de psykologiska behoven. Kategorierna 
i Maslows behovstrappa är fysiologiska behov, trygghetsbehov, sociala behov, behov av 
uppskattning samt behov av självförverkligande (Lundgren, 2017).   
 
Motivation 
 
Motivation är en stor bidragande faktor till hur och om man trivs på sin arbetsplats, och vilken 
kapacitet man känner att man har när man utför sina arbetsuppgifter. Kaufmann och Kaufmann 
(2016) förklarar begreppet motivation som att det både är fysiskt, psykiskt och socialt förankrat 
hos alla individer. Fysiska behov är våra mest grundläggande behov som exempelvis mat, dryck 
och sömn, medan psykologiska behov är våra inre behov som kan vara en människas medvetna 
vilja och önskningar (Abrahamsson & Andersen, 2005). Hur människor motiveras är olika, men 
dessa faktorer spelar en viktig roll gällande människans förutsättning till att uppnå sina mål. En 
välkänd teori, utvecklad utifrån Maslows behovsteori, och som behandlar inre och yttre 
motivation i arbetslivet är den amerikanske psykologen Fredrick Herzbergs tvåfaktorteori 
(Blomquist & Röding, 2010). Teorin är uppdelad i motivationsfaktorer och hygienfaktorer, och 
förklarar hur vi motiveras med hjälp av våra inre behov eller yttre belöningar. Hygienfaktorerna 
är kopplade till själva arbetsmiljön man befinner sig i, medan faktorerna gällande motivationen 
är kopplade till den arbetsuppgift man utövar. Wolvèn (2000) beskriver hygienfaktorer som 
ledarskap, sociala relationer och miljön man vistas i, medan motivationsfaktorer beskrivs som 
prestation, befordran och utvecklande arbetsuppgifter. Trots att tvåfaktorteorin är en 
välbeprövad teori när det gäller att studera individer i arbetslivet, är det en kulturellt betingad 
teori. Det betyder att dessa faktorer kan skilja sig åt, inte bara mellan olika länder, utan även 
mellan olika företag i samma land beroende på organisationskultur.  

Ytterligare en teori utvecklad av psykologerna Edward L. Deci och Richard M. Ryan på 
University of Rochester är Self Determination Theory, (SDT) (Ryan & Deci, 2000a). Det är en 
nyare, modern teori och bygger på skillnaden mellan inre och yttre motivation samt hur dessa 
samspelar. Det är motivationen som styr individens beteende i olika situationer. I en studie av 
Ryan och Deci (2000b) visade resultatet att om individen känner inre motivation som 
exempelvis kompetens samt frihet att utföra sina arbetsuppgifter på ett visst sätt, behöver inte 
det betyda att den yttre motivationen är fungerande. Den yttre motivationen innebär att ett 
beteende hos individen stärks och belönas genom att medarbetaren exempelvis får högre lön 
för bra utfört arbete. En individ behöver båda delarna för att nå optimal motivation. Den ena 
utesluter inte den andra. Hela teorin har som utgångspunkt att motivationen ska bli så stark och 
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framgångsrik som möjligt. Tidigare forskning av Ryan och Deci (2000a) visar också att 
förmågan att kunna upprätthålla sin inre motivation påverkar individens eget 
självbestämmande. En person som är mer självbestämmande har också bättre möjligheter att 
påverka sin yttre motivation avsevärt. En individ som inte känner drivkraft eller inspiration 
kännetecknas som omotiverad. Det finns också forskning gjord av Gagné och Deci (2005) som 
tyder på att inre och yttre belöningar ofta leder till att en arbetstagare presterar bra på sitt arbete. 
Detta skulle då innebära, ifall dessa belöningar uppnås, att individen känner optimal trivsel på 
sitt arbete. Denna studie var enligt forskarna svår att genomföra och blev omskriven på grund 
av att den slog hål på tidigare teorier som fanns gällande yttre belöningar. 

 Gagné och Deci förespråkar vikten av inre motivation istället för den yttre, och menar att 
man behöver fokusera på den inre för att bättre förstå och kunna utveckla den yttre 
motivationen. I en studie av Gegenfurter och Vauras (2012) fick man ett resultat att åldern 
spelade en viss roll när det kommer till arbetsmotivation och att det skiljer sig i hur feedback 
och arbetstillfredsställelse bidrar till att individen känner mer motivation. Färre satta mål för 
medarbetaren som är äldre kan göra att motivationen ökar. Åldersgrupper motiveras olika av 
högpresterande arbetsuppgifter, långa arbetspass och högre krav. Vidare visade undersökningen 
att äldre medarbetare har en större förmåga än unga att se positivt på situationer som för många 
kan vara svåra att hantera. En undersökning av Inceoglu, Segers och Bartram, (2012) visade att 
i många europeiska länder blir medarbetarna äldre och äldre. En rådande stereotyp är att äldre 
anställda känner sig mindre motiverade än de yngre. De uppfattas som energilösa och mindre 
intresserade av utbildning. Hittills finns det dock mycket få empiriska studier, särskilt med 
större urval ur populationen, där man undersöker i vilken riktning äldre och yngre anställda är 
antingen mer eller mindre motiverade. 

 
Arbetstillfredsställelse  

 
Arbetstillfredsställelse är en annan bidragande faktor till hur man har det på sin arbetsplats, och 
är man tillfreds på sitt arbete presterar man bättre. Kaufmann och Kaufmann (2016) förklarar 
begreppet arbetstillfredsställelse med ”den anställdes attityd till sitt arbete, beskrivet utifrån en 
dimension som sträcker sig från positiv till negativ” (Kaufmann & Kaufmann, 2016 s. 40). Det 
visar sig också att engagerad och involverad personal som känner tillfredsställelse bidrar till att 
produktionen och framgången ökar i en organisation. En metaanalys, bestående av 28 studier, 
gjord av Loher, Noe, Mueller och Fitzgerald (1985), beskriver de faktorer som för individen är 
viktigast för att känna arbetstillfredsställelse. Forskarna undersökte fem olika faktorer, 
arbetsuppgifternas betydelse, arbetsuppgifternas karaktär, självständighet, kompetens samt 
feedback. De kom fram till ett resultat där de som hade störst inverkan av dessa fem faktorer 
var kompetens, självständighet och feedback. Undersökningen visade att det som berikade en 
medarbetares arbete ser annorlunda ut mot hur det var förr. I ett modernare samhälle tenderar 
anställda ha fler förmågor, högre förväntningar samt känna en större tilltro till sin arbetsplats. 

Tidigare forskning av Barney och Elias (2010) visar att det är den inre motivationen hos 
en individ som gör att medarbetaren antar sina arbetsuppgifter på ett tillfredsställande sätt. Det 
är den drivkraften som får arbetstagaren att tycka och känna att de uppgifter som arbetet innebär 
är givande och intressanta. Detta resultat är även i linje med vad Loher, Noe, Mueller och 
Fitzgerald (1985) kom fram till när det gäller betydelsen av arbetsuppgifternas karaktär, och 
hur viktigt det är för att en individ ska känna sig tillfredsställd på sitt arbete. En undersökning 
av Decker, Harris-Kojetin och Bercovitz (2009) visade att komplett arbetstillfredsställelse hos 
en medarbetare inte kommer från yttre påverkan, utan det är den inre motivationen som styr 
individens känsla av tillfredsställelse. I en studie av Stankovska, Angelkoska, Osmani och 
Grncarovska (2017) visade resultatet att när en organisation lyckades öka medarbetarnas 
arbetstillfredsställelse gynnade det inte bara de anställda i företaget utan även organisationen 
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som helhet. Arbetstillfredsställelse leder till produktiv arbetskraft och mer organisatorisk 
framgång. Linderbaum och Levy, (2010) beskriver i sin studie att i den moderna 
karriärsutvecklingen är det inte ovanligt att en individ byter yrke flera gånger under sina 
yrkesverksamma år. När man ser tillbaka på hur det såg ut för de som nyligen gått i pension, 
var det inte ovanligt för en individ att tillbringa merparten av sin karriär i en och samma 
organisation.  
 
Feedback  
 
Feedback är ett relativt nytt begrepp och betyder även återkoppling. Blomquist och Röding 
(2010) menar att en individ behöver feedback från både kollegor samt chefer, och detta är 
viktigt för att en arbetstagare ska känna sig motiverad. Återkoppling är också en förutsättning 
för en individs vidareutveckling och lärande inom sitt yrke. Feedback är bäst när den ges 
muntligt och det behöver finnas tillit och respekt mellan parterna när dessa samtal äger rum. 
Enligt Eide och Eide (2006) ser det annorlunda ut hur man använder feedback beroende på om 
det sker i arbetslivet eller i vardagslivet. I arbetslivet är feedback något som måste ges med 
professionella verktyg och god kommunikation. Inom det yrke en individ utövar innehar man 
en viss roll, och det innebär att när det ges eller tas emot feedback, görs det med respekt och 
med hjälp av den kompetens många besitter. Är man den som ska ge någon annan feedback 
behöver man ha förmågan att kunna se helheten hos den man har en dialog med. Att aktivt 
lyssna, låta individen få prata samt vara konstruktiv är de egenskaper som är viktigast när det 
kommer till att ge återkoppling på bästa sätt. Wolvén (2000) beskriver att en viktig del av den 
feedback som ges ska bidra till att medarbetaren känner kontroll och frihet att kunna styra sina 
arbetsuppgifter självständigt. Detta styrks även av Aronsson et al. (2012) som menar att 
feedback som ska tilldelas medarbetaren ska vara väl utförd och tydlig för att på så sätt ge den 
anställda motivation att utföra sina arbetsuppgifter på ett tillfredsställande sätt. Vidare beskriver 
Aronsson feedback som att det är individens agerande gentemot organisationen och 
organisationens agerande gentemot individen och de förväntningar dessa två har på varandra 
som bildar begreppet. En organisation har som uppgift att ge feedback till medarbetarna som är 
tydlig och gränstagande, och att instruktioner ges så att de anställda har förutsättningar att 
genomföra sitt arbete på bästa sätt.  

Enligt en studie av Selvarajan och Cloninger (2012) får en medarbetare som upplever 
positiv feedback oftast högre arbetsmotivation och kan lättare känna arbetstillfredsställelse. Är 
det däremot tvärtom, att individen enbart får negativ feedback, blir effekten det motsatta och 
kan leda till att medarbetaren inte känner sig tillfreds. En undersökning av Chen, Liao, Wu och 
Zhang (2017) visade att anställda fortfarande kan acceptera feedback även om de inte är nöjda 
med sättet den ges på. Studien visade även att en ledares sätt att ge feedback kan och bör 
förbättras genom att försöka hitta fler sätt att få medarbetarna att känna sig involverade i 
gruppdynamiken. Resultatet visade också att om inte feedback ges på ett korrekt sätt, så kan det 
leda till att medarbetaren väljer att avsluta sin anställning. Detta stöds även av forskning gjord 
av Guo, Liao, Liao och Zhang (2014). I deras studie har de undersökt hur feedback bäst ska ges 
för att ge framgång hos medarbetaren. Resultatet visade att ledare bör ge stödjande återkoppling 
löpande till sina medarbetare för att på så sätt kunna påverka och förbättra deras 
arbetsprestation. 

 
Genusskillnader  

 
Skillnader mellan män och kvinnor i arbetslivet har varit och är fortfarande en omtalad och väl 
omdebatterad fråga. Det som är det intressanta är skillnader och likheter mellan utveckling, 
karriär och utbildning. Samspelet mellan arbete och familj och hur detta påverkar män och 
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kvinnors möjligheter att göra karriär är också något man ofta återfinner i 
forskningssammanhang. I det moderna samhället idag är det både mannens och kvinnans 
skyldighet att försörja sina familjer, och det påverkar inte bara familjelivet, utan märks även 
tydligt ute i arbetslivet (Aronsson et.al, 2012). Inceoglu, Segers och Bartram (2012) fann i sin 
undersökning skillnad mellan kvinnliga och manliga medarbetare och på vilka sätt de 
motiveras. Det visade sig i resultatet av studien att kvinnor i större utsträckning finner sin 
arbetsmotivation genom att ha goda relationer med sina arbetskamrater, medan männen i sin 
tur istället motiveras av sina prestationer gällande arbetsuppgifterna och möjlighet till 
karriärsutveckling. Koulouri, Lauria och Macredie (2016) har i sin studie undersökt om det 
finns skillnad mellan män och kvinnor hur de upplever just fenomenet feedback och hur det i 
sin tur kan påverka arbetstillfredsställelsen. Resultatet visade i denna undersökning att 
kvinnornas upplevelser av feedback skiljde sig mot männens genom att kvinnorna ansågs mer 
självkritiska och negativa mot sin egen arbetsprestation än männen. Detta leder då till att 
kvinnan känner sig mindre tillfreds på sitt arbete än vad mannen gör.  

Enligt Vallerand och Reid (1988) har det under de senaste åren gjorts ett flertal olika 
studier där forskare har intresserat sig och försökt förklara vad som motiverar medarbetare och 
vad som skiljer manligt och kvinnligt åt i deras sätt att bli motiverade på sin arbetsplats. 
Sammanfattningsvis visade resultaten av Vallerand och Reids studie att positiv muntlig 
feedback, i förhållande till negativ muntlig feedback, ledde till högre nivåer av inre motivation 
för både manliga och kvinnliga undersökningsdeltagare. Däremot så fanns det skillnader i hur 
män och kvinnor upplevde den feedback de emottog. Här fanns likheter med Koulouri, Lauria 
och Macredie (2016) som i sin studie kom fram till samma sak. Den inre motivationen ökade 
av positiv feedback oavsett kön, och det ledde i sin tur till att medarbetaren kände hög 
arbetstillfredsställelse. Detta trots att kvinnor var mer självkritiska och kunde därför löpa större 
risk att inte uppnå den arbetstillfredsställe och inre motivation som männen. En undersökning 
av Motro och Ellis (2017) hade som syfte att förstå hur medarbetare reagerade på negativ 
feedback och hur den togs emot beroende på de anställdas kön. Undersökningen visade att det 
fanns en stereotyp om att män är hårdare och tuffare och därför förväntades de att hantera 
negativ feedback på ett bättre sätt än kvinnor. Studiens resultat visade att på grund av denna 
förväntan fanns det en överhängande risk att männen blev felaktigt bedömda när det gäller deras 
reaktioner på negativ feedback. Detta gällde dock inte kvinnorna, utan de blev enligt studien 
bedömda utifrån hur de verkligen reagerade på den negativa feedback de fick. 
 
Syfte och frågeställningar 
 
Syftet med denna studie var att undersöka hur feedback och arbetstillfredsställelse bidrar till 
arbetsmotivation hos personliga assistenter inom kommunal verksamhet. Personlig assistans är 
ett yrke som har ett rykte om sig att vara ett lågstatusjobb. Det är ett psykiskt påfrestande arbete 
mycket på grund av att man utför sin profession i någon annans hem. Det är också ett 
ensamarbete utan kollegor närvarande i det dagliga arbetet. Assistenterna arbetar på dygnets 
alla timmar utifrån brukarens behov. Detta sammantaget blev bidragande faktorer till att göra 
denna studie för att se vad som motiverar personliga assistenter i sitt yrkesutövande.  

 
• Korrelerar arbetsmotivation, arbetstillfredsställelse och feedback med varandra?  
• Predicerar feedback och arbetstillfredsställelse, arbetsmotivation? 
• Kan man se skillnader mellan män och kvinnors upplevelser av arbetsmotivation, 

arbetstillfredsställelse samt feedback? 
• Har åldern någon betydelse hur en medarbetare skattar arbetsmotivation, 

arbetstillfredsställelse och feedback?   
   Metod 
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Undersökningsdeltagare 
 
Deltagarna i denna undersökning bestod av personliga assistenter arbetandes i en liten kommun 
med 17 000 invånare i Västra Götaland. Enkäter delades ut postledes till 85 medarbetare som 
alla var yrkesverksamma inom kommunal verksamhet. Datainsamlingen genererade 34 svar 
från respondenterna (40%) varav 11 män och 23 kvinnor i åldrarna 20 - 63 år. Medelåldern 
bland deltagarna i undersökningen var 40,74 år (SD = 13.42).  Alla respondenternas svar 
användes i analyserna.  
 
Procedur 
 
Till denna studie valdes deltagarna ut med hjälp av personliga kontakter med den kommun där 
undersökningen gjordes. Enhetscheferna för personlig assistans tog sedan kontakt med 
ledningsgruppen i kommunen för att få ett godkännande att denna undersökning fick 
genomföras. Efter godkännandet av ledningen blev kommunens anställda personliga assistenter 
kontaktade via e-mail, där de blev förberedda på att en pappersenkät skulle delas ut via intern 
post. Enkäten bestod av 61 frågor och uppskattad tid att genomföra den var cirka 30 minuter. 
Instruktioner och samtyckesbrev fanns med i det material som delades ut. Enkäterna samlades 
in genom att respondenterna fick lägga sina enkätsvar i en låst brevlåda, som endast en av 
författarna till den föreliggande studien hade tillgång till. Deltagarna hade en tidsfrist på två 
veckor. Efter det datumet passerat, skickades en påminnelse ut via e-mail, som förlängde tiden 
med ytterligare en vecka. Detta gjordes för att antalet enkäter som lämnades in var för få. Det 
kom även fram information att samtidigt som denna enkät delades ut, gjordes en stor 
webbaserad medarbetarundersökning i denna kommun, vilket troligtvis bidragit till ett stort 
bortfall av deltagare.  

Etiska överväganden. Denna studie har genomförts i enlighet med de etikregler som 
finns gällande hur forskning ska bedrivas (Codex – regler och riktlinjer för forskning, 2018). 
Det innefattar fyra etiska huvudkrav som är informationskrav, samtyckeskrav, 
konfidentialitetskrav samt nyttjandekrav. Dessa fyra huvudkrav är uppfyllda i denna 
undersökning och finns med i det samtyckesbrev som deltagarna fick tillsammans med enkäten 
när denna delades ut, (se appendix 1). Samtyckeskravet beskrevs med information om att det 
var frivilligt för deltagarna att delta i enkäten, och att de kan välja att avsluta sin medverkan i 
studien när som helst de önskar. När en deltagare då väljer att svara på enkäten har därmed 
samtyckeskravet uppfyllts. Vidare uppfylldes konfidentialitetskravet genom information till 
deltagare om att deras personuppgifter skulle behandlas konfidentiellt. Nyttjandekravet innebär 
att insamlad data enbart ska användas för undersökningens syfte. Det framgick tydligt i 
samtyckesbrevet till denna studie att avsikten var att använda respondenternas svar enbart i 
syfte att sammanställa detta examensarbete (Codex – regler och riktlinjer för forskning, 2018). 
 
Mätinstrument 
 
Enkäten som delades ut till deltagarna och som senare användes som mätinstrument bestod av 
fyra olika delar. Den första delen bestod av demografiska frågor som kön, ålder, yrke, antal 
yrkesverksamma år samt utbildning. Efterföljande delar var tre olika validerade frågeformulär 
som behandlade arbetstillfredsställelse, arbetsmotivation och feedback.  

Minnesota Satisfaction Questionnaire (MSQ) (Weiss, Dawis, England & Lofquist, 
1967) var det första av tre frågeformulär som undersökte arbetstillfredsställelse och bestod av 
20 frågor. Ett exempel på en fråga från MSQ var: ”Möjligheten att kunna avancera i yrket”. 
Påståendet besvarades på en femgradig skala med alternativen mycket missnöjd, missnöjd, 
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neutral, tillfredsställd samt mycket tillfredsställd. Högt värde indikerar hög 
arbetstillfredsställelse. MSQ (Weiss, Dawis, England & Lofquist, 1967) fanns översatt till 
svenska gjord av Lars Nystedt från Psykologiska Institutionen på Stockholms universitet. 
Cronbach´s Alpha (α) i tidigare studie har uppmätts till (α) .80 (Kane, Kling, Bershadsky, Kane, 
Giles, Degenholtz & Cutler, 2003). I föreliggande studie uppmättes (α) till .83 på frågorna som 
undersökte arbetstillfredsställelse.  

Basic Need Satisfaction at Work Scale (BNS) (Deci et al. 2001) var det andra 
frågeformuläret som användes för att undersöka arbetsmotivation och det bestod av 21 frågor. 
Ett exempel på en fråga från BNS var: ”Jag kan själv påverka hur min arbetsinsats utförs”. 
Frågorna besvarades på en sjugradig skala från 1 (inte sant) till 7 (mycket sant). Högt värde 
indikerar hög andel arbetsmotivation. Åtta av dessa frågor har poängsatts omvänt i 
databearbetningen. Den svenska översättningen användes utifrån en kandidatuppsats av 
författarna Brännlund och Falevik (2014) som refererar till Eriksson (2012). Cronbach´s Alpha 
(α) i tidigare studie har uppmätts till (α) .62 (Zhang, Li, Li, Li, & Zhang, 2016). I föreliggande 
studie uppmättes (α) till .65 på frågorna som undersökte arbetsmotivation. 

Feedback Orientation Scale (FOS) (Linderbaum & Levy, 2010) var det sista och 
avslutande frågeformuläret som undersökte feedback och bestod av 20 frågor. Ett exempel på 
en fråga från FOS var: ”Feedback är viktigt för att nå mina mål”. Dessa påstående besvarades 
på en femgradig skala från 1 (stämmer inte alls) till 5 (stämmer helt). Högt värde indikerar 
positiva upplevelser av att både ge och ta emot feedback. Sju frågor av tjugo översattes med 
hjälp av tidigare kandidatuppsats författad av Viktorsson och Ahliner (2018) varav resterande 
tretton frågor översattes med hjälp av en engelsman som även är svensktalande. Cronbach´s 
Alpha (α) i tidigare studie har uppmätts till .88 (Braddy, Sturm, Atwater, Smither & Fleenor, 
2013). I föreliggande studie uppmättes (α) till .88 på frågorna som undersökte feedback.  
 
Statistisk analys 
 
Undersökningens data bearbetades genom att variablerna arbetsmotivation, 
arbetstillfredsställelse och feedback summerades, och sedan analyserades. Normalfördelningen 
kontrollerades och det visade sig att alla tre variabler var normalfördelade. Värdena ”skewness” 
för varje variabel var -.14 för arbetstillfredsställelse, -.87 för arbetsmotivation och .83 för 
feedback. Följande analysmetoder som valdes till denna undersökning var Pearsons 
korrelationstest, Standard Multipel Linjär Regression samt oberoende T-test. Gränsvärden i 
Pearsons korrelation är enligt Cohens riktlinjer r = .10 - .29 svagt samband, r = .30 - .49 
medelstarkt samband, r = .50 - .70 starkt samband, .71 – 1.0 mycket starkt samband (Cohen, 
1988).  
 
    

Resultat 
 
Korrelerar feedback, arbetstillfredsställelse och arbetsmotivation med varandra?  
 

Sambanden mellan variablerna arbetsmotivation, arbetstillfredsställelse samt feedback 
undersöktes i denna studie (se tabell 1). Resultatet visade ett starkt positivt samband samt 
statistisk signifikans mellan arbetsmotivation och arbetstillfredsställelse. I Korrelationen 
mellan arbetstillfredsställelse och feedback visade resultatet ett medelstarkt samband samt 
statistisk signifikans. Det fanns ingen statistiskt signifikant korrelation mellan arbetsmotivation 
och feedback i denna analys.  
 
Tabell 1 
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Resultat från korrelation mellan variablerna arbetsmotivation, arbetstillfredsställelse samt 
feedback. 
 
 1. 2. 3. 

    
1. Arbetsmotivation  .677** .130 
    
2. Arbetstillfredsställelse .677**  .436* 
    
3. Feedback .130 .436*  
    

Not. * = p <.05, ** = p <.01 
 
Predicerar feedback och arbetstillfredsställelse, arbetsmotivation? 

 
Resultatet av analysen multipel linjär regression i denna studie visade ett starkt positivt 

samband (R = .70, 49% förklarad varians, p <.001) samt statistisk signifikans mellan 
arbetsmotivation och arbetstillfredsställelse. Beroendevariabeln i denna analys var 
arbetsmotivation och de oberoende variablerna var arbetstillfredsställelse och feedback. 
Standardiserade betavärden visade att det endast är arbetstillfredsställelse som predicerar 
arbetsmotivation. Feedback predicerar inte arbetsmotivation utifrån detta resultat.  

 
Kan man se skillnader mellan män och kvinnors upplevelser av arbetsmotivation, 
arbetstillfredsställelse samt feedback?  

 
Jämförande analyser, tre oberoende t-test, utfördes för att ta reda på om det mellan män 

och kvinnor skiljde sig åt i hur de upplever arbetsmotivation, arbetstillfredsställelse och 
feedback. Dessa tester visade ingen statistisk signifikans mellan någon av dessa variabler. 
Resultatet visade att könstillhörighet inte har någon betydelse när medarbetaren skattar 
upplevelsen av arbetsmotivation, arbetstillfredsställelse och feedback (se tabell 3).     
 
 
Tabell 3 
 
Resultat från oberoende t-test på jämförelse mellan män och kvinnor. 
 
Kön  Kvinnor   Män    
 
Variabel 

n M SD n M SD t Cohen´s 
d 

         
Arbetsmotivation 23 109.22 12.06 11 106.09 10.30 .739 0.28 
         
Arbetstillfredsställelse 23 72.00 8.93 11 72.36 8.25 -.114 0.04 
         
Feedback 23 77.61 10.67 11 73.36 6.10 1.22 0.49 
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Har åldern någon betydelse för hur en medarbetare skattar arbetsmotivation, 
arbetstillfredsställelse och feedback? 
 

Resultatet av tre oberoende t-test visade att det inte fanns någon statistisk signifikans när 
åldersgrupperna 20 – 41 år och 42 – 63 år jämfördes på arbetsmotivation och feedback (se 
tabell 4). Indelningen av åldersgrupperna räknades ut genom en median split. Medianen togs 
på variabeln ålder som delade in den i två grupper. En grupp var den som hamnade under 
medianen och den andra gruppen var den som hamnade över medianen. Resultatet visade att 
åldern inte gör någon skillnad för hur man skattar arbetsmotivation och feedback. 
Åldersgrupperna med avseende på arbetstillfredsställelse visar att det finns en statistisk 
signifikans i hur man skattar sin arbetstillfredsställelse (p = .02). Äldre medarbetare skattar 
sin arbetstillfredsställelse högre än den yngre gruppen medarbetare, vilket visas av Cohen´s d 
0.86, att skillnaden mellan medelvärdena är stor i de olika åldersgrupperna.  

 
Tabell 4 
 
Resultat från oberoende t-test på jämförelse mellan åldersgrupper. 
 
Ålder  20 - 41   42 - 63    
 
Variabel 

n M SD n M SD t Cohen´s 
d 

         
Arbetsmotivation 18 104.67 12.69 16 112.19 8.63 -1.99 0.69 
         
Arbetstillfredsställelse 18 68.89 8.50 16 75.75 7.35 -2.50* 0.86 
         
Feedback 18 75.50 10.79 16 77.06 8.22 -.470 0.16 
         

Not. * = p <.05 
 
 
   Diskussion 
 
Syftet med den föreliggande studien var att undersöka hur feedback och arbetstillfredsställelse 
bidrar till arbetsmotivationen hos personliga assistenter inom kommunal verksamhet. Resultatet 
visade medelstark korrelation mellan arbetstillfredsställelse och arbetsmotivation, samt mellan 
arbetstillfredsställelse och feedback. Ingen korrelation mellan feedback och arbetsmotivation 
fanns. Vidare i studien visade resultatet att det endast var arbetstillfredsställelse som 
predicerade arbetsmotivationen. Det påträffades inga statistiskt signifikanta skillnader mellan 
män och kvinnors upplevelser av arbetsmotivation, arbetstillfredsställelse och feedback. 
Ålderns betydelse för hur en medarbetare skattar arbetsmotivation, arbetstillfredsställelse och 
feedback visade sig endast signifikant när det gällde arbetstillfredsställelse. Äldre medarbetares 
medelvärde var signifikant högre än de yngre medarbetarna och det visar på en högre känsla av 
arbetstillfredsställelse hos de äldre.  

Det viktigaste resultatet i föreliggande studie var att feedback inte predicerar 
arbetsmotivation. Det var ett förvånande resultat då detta inte är i linje med tidigare forskning 
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som har visat att feedback har betydelse för arbetsmotivation. I en studie av Chen, Liao, Wu 
och Zhan (2017) visade resultatet att feedback är viktigt för medarbetarna och accepteras oftast 
oavsett på vilket sätt den än ges. Det viktigaste är att feedback faktiskt ges och utövas på 
arbetsplatsen. Dock finns forskning av Guo, Liao, Liao och Zhang (2014) som lägger stor vikt 
vid att feedback är ett verktyg som behöver ges på rätt sätt, för att det ska kunna bidra till att 
medarbetaren känner arbetsmotivation. Detta stöds även av Ryan och Deci (2000b) som 
beskriver att när en medarbetare får feedback efter ett väl utfört arbete, kan detta öka 
medarbetarens arbetsmotivation. Resultatet i föreliggande studie, att feedback inte predicerar 
arbetsmotivation, kan ha sin förklaring i att urvalet av deltagare var selektivt, och det är en 
speciell yrkesgrupp som undersökts. Personliga assistenter arbetar oftast ensamma, tillsammans 
med sin brukare, utan kollegor närvarande som kan ge den feedback man normalt gör på 
arbetsplatser kollegor emellan. Vidare kan det också ha betydelse för resultatet att feedback inte 
ges från chefer och ledare regelbundet. Den feedback som ges personliga assistenter sker i regel 
under arbetsplatsträffar i stora grupper högst en gång i månaden. Detta sammantaget kan då 
eventuellt leda till att effektiviteten av feedback uteblir, och avsaknaden av återkoppling gör att 
medarbetaren inte reflekterar över dess betydelse.  

Ett annat resultat i föreliggande studie var att ett medelstarkt samband hittades i 
korrelationsanalysen mellan feedback och arbetstillfredsställelse. Resultatet visade att den 
feedback som förekommer kan hjälpa till att höja arbetstillfredsställelsen hos de personliga 
assistenterna, och på så sätt bidra till högre arbetsmotivation. Detta stöds även av tidigare 
forskning gjord av Loher, Noe, Mueller och Fitzgerald (1985). Deras metaanalys gjord på 28 
studier visade ett resultat att feedback är en av de tre faktorerna som är viktigast för att en 
medarbetare ska känna hög arbetstillfredsställelse och bli motiverad.  

Ytterligare resultat visade att det finns ett starkt signifikant samband mellan 
arbetsmotivation och arbetstillfredsställelse hos personliga assistenter. Teorin Self 
Determination Theory, (SDT), är en teori bygger på att den inre och yttre motivationen 
samverkar med varandra och att detta i sin tur kan leda till att förbättra de uppgifter en 
medarbetare åtar sig (Ryan & Deci, 2000a). Den enkät som användes i föreliggande studie för 
att mäta motivation var uppbyggd på generella frågor om arbetsmotivation, Basic Need 
Satisfaction at Work Scale (BNS) (Deci et al. 2001). Enkäten är utvecklad av Ryan och Deci, 
och den bygger på deras teori, SDT, som med sina 21 frågor behandlar samverkan mellan inre 
och yttre motivation. De resultat som framkom i den föreliggande studien är i linje med den 
forskning som Gagné och Deci (2005) visar, att när en medarbetare känner högre 
arbetstillfredsställelse blir individen också mer motiverad till att prestera på sitt arbete. Den 
föreliggande studiens resultat stöds också av studier gjorda av Loher, Noe, Mueller och 
Fitzgerald (1985) som i sin studie belyser betydelsen av motivation hos medarbetaren. Gagné 
och Deci (2005) utvecklar detta ytterligare i sin studie, att det är den inre motivationen som 
fokuset ska ligga på, men att samverkan mellan både inre och yttre motivation generellt är 
viktigt. Den föreliggande studiens resultat visar att personliga assistenter som känner högre 
arbetstillfredsställelse är mer motiverade till sitt arbete. Med stöd av det resultat och tidigare 
forskning så är arbetet med att få medarbetare att trivas på sitt arbete en av de viktigaste 
ingredienserna för att få en hälsosam organisation med välmående individer. 

Vidare undersöktes skillnader i upplevelsen av arbetsmotivation, arbetstillfredsställelse 
och feedback hos män och kvinnor och resultatet visade inga statistiskt signifikanta skillnader 
hos de personliga assistenter som deltagit. Detta resultat skiljer sig från tidigare forskning som 
visar att det finns skillnader mellan könen. I en studie av Koulouri, Lauria och Macredie (2016) 
undersöktes det om det finns skillnad mellan män och kvinnor hur de upplever just feedback 
och hur det i sin tur kan påverka arbetstillfredsställelsen. Resultatet visade att kvinnorna 
generellt känner mindre arbetstillfredsställelse på arbetet än männen. Detta tror forskarna beror 
på att kvinnor i större utsträckning var mer självkritiska och negativa mot sin egen 
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arbetsprestation än männen var (Koulouri, Lauria & Macredie, 2016). En studie av Inceoglu, 
Segers och Bartram (2012) visar också resultat på att skillnader mellan könen existerar. De kom 
fram till att sättet män och kvinnor motiveras på i arbetslivet skiljer sig åt. Kvinnorna motiveras 
mest av goda relationer medan männen motiveras av egna prestationer och möjlighet till att 
göra karriär. Anledningen till att resultatet i föreliggande studie inte visar några skillnader 
mellan könen kan troligtvis bero på det låga deltagarantalet där majoriteten var kvinnor.  

Ålderns betydelse för hur personliga assistenter skattar arbetsmotivation, 
arbetstillfredsställelse och feedback undersöktes och resultatet visade att deras ålder inte har 
någon betydelse för hur de skattar arbetsmotivation och feedback. Däremot så visade resultatet 
att de äldre medarbetarna skattar arbetstillfredsställelse högre än vad de yngre 
medarbetarbetarna gör. Forskningsresultat av Gregenfurter och Vauras (2012) är i linje med 
resultat från föreliggande studie då de i sin studie beskriver att de äldre medarbetarna känner 
arbetstillfredsställelse i högre utsträckning än de yngre och att de hanterar svåra arbetsuppgifter 
på ett mer positivt sätt. Vad gäller de personliga assistenterna i den föreliggande studien så kan 
högre ålder bidra till mer erfarenhet och det kan i längden ha betydelse för hur individen mår 
på sitt arbete. Inceoglu, Segers och Bartram, (2012) betonar att det finns få empiriska studier 
gjorda för att se vilken skillnad det är mellan de yngre och äldre medarbetarna och vad det är 
som motiverar dem. Detta skulle kunna vara intressant att få mer kunskap om då de personliga 
assistenterna ur den äldre åldersgruppen enbart skattade arbetstillfredsställelse högre medan 
ingen skillnad visades på motivation och feedback. Linderbaum och Levy (2010) påvisar sin 
undersökning att yngre medarbetare har en tendens att byta karriär oftare under sitt yrkesliv och 
stannar inte under en längre tid på en och samma organisation. Detta kan vara en av 
anledningarna till att de yngre assistenterna i föreliggande studie inte har känt sig motiverade 
att svara på enkäten i denna undersökning. Möjligtvis på grund av att de inte hunnit bygga upp 
ett ömsesidigt förtroende mellan sig själva och deras ledare och chefer, eftersom många av de 
inte varit på arbetsplatsen tillräckligt länge. 

Eventuella begränsningar i studien har diskuterats och en avgränsning med föreliggande 
studie kan vara att eftersom deltagarantalet var så få, kan det ha påverkat generaliserbarheten i 
denna undersökning. En annan faktor som också kan ha betydelse för tillförlitligheten i studien 
är frågornas översättning, då en del av översättningen inte är validerad sen tidigare och att det 
då kan finnas risk för eventuella feltolkningar. Schönbrodt och Perugini (2013) stödjer detta i 
sin studie genom att de beskriver att frågor av personlig karaktär kan tolkas olika beroende på 
respondent, och detta kan då påverka resultatets reliabilitet. Frågeformulären till 
undersökningen i föreliggande studie valdes att användas i sin helhet, för att kunna säkerställa 
så hög reliabilitet som möjligt gällande begreppen arbetsmotivation, arbetstillfredsställelse och 
feedback. För att göra denna säkerställning mättes Cronbach´s Alpha i alla tre enkäterna. Deras 
värde låg över .60 vilket visar hög reliabilitet och att skalorna var analyserbara. Dessa 
uppskattningar är viktiga att mäta när man rapporterar kvantitativa resultat (Gajewski, Boyle & 
Thompson, 2010).  

 Diskussionen har också förts att i denna studie har den inre och yttre motivationen inte 
delats upp, utan motivation har analyserats i sin helhet som begreppet arbetsmotivation. Detta 
kan troligtvis också ha påverkat undersökningens resultat, då det inte kommit fram ifall 
arbetstillfredsställelse och feedback möjligtvis kan predicera annorlunda när man undersöker 
inre och yttre motivation var för sig.  

Förslag till vidare forskning kan vara att undersöka skillnader mellan privat sektor och 
offentlig sektor. Det skulle kunna vara inom personlig assistans, men även intressant att 
undersöka andra yrkesgrupper och jämföra vad som motiverar medarbetare i dessa sektorer, 
och om det skiljer sig åt. Personlig assistent är ett yrke som har ett rykte om sig att vara 
lågavlönat och ett så kallat lågstatusjobb och med ett stort antal unga medarbetare utan 
erfarenhet. Hur nås dessa unga medarbetare? Då tidigare forskning tyder på att äldre 
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medarbetare oftast känner högre arbetstillfredsställelse och därmed är mer motiverade, kan det 
vara viktigt att fortsätta undersöka vad de unga arbetstagarna efterfrågar och är i behov av, då 
dessa individer trots allt är vår framtid.  
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Appendix 1 
 

 
Hej!  
 
Vi är två studenter som studerar psykologi på Högskolan Väst. I vår C-uppsats vill vi 
undersöka samverkan mellan motivation och arbetstillfredsställelse. Den information som 
lämnas behandlas konfidentiellt. Det är enbart vi studenter och vår handledare som kommer 
att hantera informationen som deltagare lämnat. Svaren från denna enkätundersökning 
används endast i detta examensarbete.  
Det är frivilligt att delta i enkäten och du kan när som helst avbryta deltagandet utan några 
konsekvenser.  
Vi är väldigt tacksamma ifall du som arbetstagare vill hjälpa oss med detta genom att besvara 
denna enkätundersökning.   
Svar önskas senast 12/11 
 
 Om du har några frågor eller funderingar gällande enkäten går det bra att höra av sig till:  
  
Stina Landegren, XXXX 
Jessica Persson, XXXX 
 
 
Stort tack för din medverkan,  
  
Med vänliga hälsningar  
Stina Landegren och Jessica Persson 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

mailto:stina.wahlgren@hotmail.se
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Appendix 2 
Enkät 

 
Bakgrundsfrågor  
Kön (ringa in):                           Kvinna               Man                Annat 
Ålder:                         
Yrke: 
Antal arbetade år som personlig assistent:  
Utbildning (ringa in):        Grundskola    Gymnasium/folkhögskola   Högskola/Universitet 
 
Syftet med detta frågeformulär är att du ska få möjlighet att uttrycka hur du känner inför ditt nuvarande arbete, vilka 
aspekter du är tillfreds med, och vilka aspekter du inte är tillfreds med. Vänligen sätt kryss i den ruta som passar in 
bäst. 
 

Fråga 
Prioritetsskala 

Mycket 
missnöjd  Missnöjd Neutral Tillfredställd Mycket 

tillfredställd 

1) Att vara sysselsatt hela tiden      

2) Möjligheten att få arbeta ensam      

3) Att få arbeta med olika uppgifter från tid 
till annan      

4) Den sociala positionen i samhället som 
följer med mitt jobb      

5) Sättet som min chef behandlar underställda 
på      

6) Min närmaste chefs kompetens i att fatta 
beslut      

7) Att få arbeta med uppgifter som inte strider 
mot min övertygelse      

8) Anställningstryggheten      

9) Möjligheten att få göra ett jobb som andra 
har nytta/glädje av      

10) Möjligheten att få tala om för andra vad 
de ska göra      

11) Att få arbeta med uppgifter där min 
förmåga och kompetens kommer till uttryck      

12) Kommunens policy och behandling av 
sina anställda      

13) Lönen      

14) Möjligheten att kunna avancera i yrket      

15) Friheten att själv ta ansvar och fatta beslut      

16) Möjligheten att få pröva egna ideér om 
hur arbetet skall utföras      

17) Mina arbetsvillkor      
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18) Samarbetet mellan mina arbetskamrater      

19) Uppmärksamheten och “belöningen” jag 
får för att göra ett bra jobb      

20) Känslan av att mitt arbete ger resultat/har 
bestående värde      
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Feedback (Feedback Orientation Scale) 
 
Med feedback avses både negativ och positiv återkoppling. Vänligen ringa in den siffra du känner passar bäst in på 
dig.  
 

Fråga 
Prioritetsskala 

Stämmer 
inte alls 

Stämmer 
dåligt 

Stämmer 
delvis Stämmer bra Stämmer 

helt 

NYTTAN AV FEEDBACK      

1) Feedback bidrar till min framgång på 
jobbet 1 2 3 4 5 

2) För att utveckla mina färdigheter tror jag på 
feedback. 1 2 3 4 5 

3) Feedback är avgörande för att förbättra min 
arbetsinsats 1 2 3 4 5 

4) Feedback hjälper mig att avancera på mitt 
arbete 1 2 3 4 5 

5) Feedback är viktigt för att nå mina mål 1 2 3 4 5 

TA ANSVAR FÖR DEN FEEDBACK 
MAN FÅR      

1) Det är mitt ansvar att ta till mig feedback 
för att höja min arbetsprestation 1 2 3 4          5 

2) Jag ansvarar för att svara på feedback på ett 
lämpligt sätt. 1 2 3 4 5 

3) Jag känner inte att jag presterar sämre fram 
till det jag får feedback. 1 2 3 4 5 

4)  Om min chef ger mig feedback, är det mitt 
ansvar att svara på feedbacken 1 2 3 4 5 

5) Jag känner mig ansvarig för att göra 
förändringar baserade på feedback 1 2 3 4 5 

SOCIAL MEDVETENHET      

1) Jag försöker vara medveten om vad andra 
tycker om mig 1 2 3 4 5 

2) Med hjälp av feedback från andra, blir jag 
mer medveten om hur jag uppfattas 1 2 3 4 5 

3)  Feedback hjälper mig att hantera de 
intryck jag gör på andra individer 1 2 3 4 5 

4) Feedback gör att jag har kännedom om hur 
jag uppfattas av andra 1 2 3 4 5 

5) Jag förlitar mig på att feedback hjälper mig 
att ge ett bra intryck 1 2 3 4 5 

FÖRMÅGAN ATT HANTERA 
FEEDBACK      
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1) Jag känner mig självsäker när jag hanterar 
feedback 1 2 3 4 5 

2) Jämfört med andra är jag mer kompentent 
att hantera feedback. 1 2 3 4 5 

3) Jag tror mig ha förmågan att hantera 
feedback effektivt 1 2 3 4 5 

4) Jag kan hantera feedback vare sig den är 
positiv eller negativ 1 2 3 4 5 

5) Jag har kännedom att jag kan hantera den 
feedback jag får 1 2 3 4 5 
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Basic Need Satisfaction at work 

Fråga 
1 2 3 4 5 6 7 

Inte sant   Något 
sant 

  Mycket 
sant 

1) Jag kan själv påverka hur min 
arbetsinsats utförs 

1 2 3 4 5 6 7 

2) Jag tycker om mina 
arbetskollegor 

1 2 3 4 5 6 7 

3) Jag känner mig inte kompetent 
när jag är på jobbet 

1 2 3 4 5 6 7 

4) Människor på mitt arbete ger 
mig positiv feedback 

1 2 3 4 5 6 7 

5) Jag känner mig stressad på 
jobbet 

1 2 3 4 5 6 7 

6) Jag kommer överens med 
mina arbetskamrater 

1 2 3 4 5 6 7 

7) Jag håller mig för mig själv på 
jobbet. 

1 2 3 4 5 6 7 

8) Jag kan uttrycka mina idéer 
och åsikter på jobbet 

1 2 3 4 5 6 7 

9) Mina arbetskamrater är mina 
vänner 

1 2 3 4 5 6 7 

10) Jag har möjlighet att lära mig 
nya färdigheter på jobbet 

1 2 3 4 5 6 7 

11) När jag är på jobbet måste 
jag göra det jag blir tillsagd 

1 2 3 4 5 6 7 

12) De flesta dagar känner jag att 
jag presterar bra på jobbet 

1 2 3 4 5 6 7 

13) Mina känslor beaktas på 
jobbet 

1 2 3 4 5 6 7 

14) Jag får inte chans att visa vad 
jag kan prestera på jobbet 

1 2 3 4 5 6 7 

15) Mina arbetskamrater bryr sig 
om mig 

1 2 3 4 5 6 7 

16) Det finns inte någon på 
jobbet som jag är nära vän till 

1 2 3 4 5 6 7 

17) Jag kan vara mig själv på 
jobbet 

1 2 3 4 5 6 7 

18) Mina arbetskamrater verkar 
inte tycka om mig 

1 2 3 4 5 6 7 
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19) Jag känner ofta mig inte 
kapabel när jag arbetar 

1 2 3 4 5 6 7 

20) Det finns ingen möjlighet att 
själv bestämma hur jag utför mitt 
arbete 

1 2 3 4 5 6 7 

21) Mina arbetskamrater är 
vänligt inställda till mig 

1 2 3 4 5 6 7 
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