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Organisationspsykologi kan ibland upplevas allt för problemorienterad med stort fokus på 
just problem och konflikter i organisationer. Det finns dock en inriktning på de 
förhållanden och processer som bidrar till att människor, grupper och organisationer kan 
frodas och fungera optimalt. Denna studie syftade därför till att undersöka eventuella 
samband mellan positiv feedback, self-efficacy, locus of control och socialt stöd. 
Datainsamlingen genomfördes med ett webbaserat frågeformulär bestående av en av 
författarna konstruerad skala avseende att mäta positiv feedback. Vidare användes Work 
Locus of Control Scale, General Self-Efficacy Scale och subskalan Socialt Stöd ur QPS 
Nordic. Respondenterna i undersökningen var anställda vid tre grundskolor i en medelstor 
stad i mellansverige. Studien omfattade 58 deltagare varav 47 kvinnor och 11 män. 
Stickprovet var representativt för populationen enligt jämförelse med kommunens 
personalstatistik. Resultatet av denna studie visade att det fanns samband mellan positiv 
feedback och self-efficacy samt intern locus of control. Resultatet tydde på att positiv 
feedback spelade en signifikant roll i en arbetskontext. Positiv feedback är därför en 
variabel att beakta vid studier av arbetstillfredsställelse och arbetsprestation. 

 
Nyckelord: self-efficacy, locus of control, positiv feedback, socialt stöd 

 
A study of the relationships between locus of control, self-efficacy, 

social support and positive feedback 
 

 
Organizational psychology can sometimes appear too problem-oriented emphasizing only 
the problems and conflicts within organizations. Though there is some focus on studying 
of the relationships and processes that contributes to people, groups and organizations 
working well. The purpose of this study was so to explore possible relationships between 
positive feedback, self-efficacy, locus of control and social support. Data was collected 
through a web-based questionnaire. The scales that were used were Work Locus of 
Control Scale, General Self-Efficacy Scale and the Social Support subscale from QPS 
Nordic. To measure positive feedback the authors constructed a scale specifically for the 
task. The participants of this study were employees at three different elementary schools 
in a middle-sized town in Sweden. The sample size was 58 persons (47 women and 11 
men). The result of this study showed significant correlations between positive feedback, 
self-efficacy and locus of control. Conclusions made from the result are that positive 
feedback plays a significant role in the workplace and is a variable to consider for further 
investigation. 
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Organisationsteori kan ibland upplevas allt för problemorienterad med stort fokus på just 
problem och konflikter i organisationer. Stora framsteg har gjorts gällande att skapa förståelse 
för vad som anses som karaktäristiska brister hos individer, grupper och organisationer. Detta 
menar Gable och Haidt, (2005) är på bekostnad av vad som är bra och välfungerande hos 
tidigare nämnda. Vidare argumenterar de för att positiv psykologi är de förhållanden och 
processer som bidrar till att människor, grupper och institutioner kan frodas och fungera 
optimalt.  

Ur ett organisationspsykologiskt perspektiv är både locus of control och self-efficacy 
intressanta begrepp då de berör individers självuppfattning och har ett nära samband med såväl 
arbetstillfredsställelse som arbetsprestation (Judge, Eres & Bono, 1998a). Spector (1982) menar 
att locus of control potentiellt kan predicera och förklara i ett antal organisatoriska 
sammanhang, exempelvis motivation, arbetstillfredsställelse och prestation. Bandura (1994) 
menar att self-efficacy styr hur människor känner, tänker, motiveras och agerar. 
 
 
Positiv feedback 
 
Enligt Bandura och Cervone (1983) fungerar positiv feedback för att få en medarbetare att sätta 
eller acceptera höga mål. Negativ feedback sägs verka för att motivera en medarbetare att nå 
uppsatta mål genom att visa på diskrepanser i resultatet och följaktligen anstränger sig 
medarbetaren för att minska dessa diskrepanser (Bandura & Cervone, 1983). Kluger och Denisi 
(1996) har genom en meta-analys studerat vilka effekter positiv kontra negativ feedback har på 
en medarbetares prestation. De fann inga starka samband mellan typen av feedback och 
prestation vilket indikerar att någon annan variabel är verksam i sambandet mellan typ av 
feedback och prestation (Kluger & Denisi, 1996). Cianci, Klein och Seijts (2010) fördjupade 
Kluger och Denisis (1996) studier och menar att när det gäller typen av feedback är viktigt att 
skilja mellan inlärnings- och prestationsmål. Deras studie visar att negativ feedback sällan har 
positiva effekter när målet är prestationsorienterat. När målet med uppgiften istället är 
inlärningsorienterat stöder deras forskning Bandura och Cervones (1983) resultat. Nämligen det 
att negativ feedback har positiv inverkan på prestationen när målet med uppgiften är 
inlärningsorienterad. De reserverar sig dock från att dra slutsatser om de långsiktiga effekterna 
av negativ feedback, då studien utfördes inom en relativt kort tidsram (Cianci et al., 2010).  

När det gäller att applicera positiva förväntningar i arbetslivet och hur det inverkar på 
medarbetare bör Pygmalioneffekten beaktas. Pygmalioneffekten beskrivs som en 
självuppfyllande profetia som syftar till ökat lärande och prestation som ett resultat av andras 
positiva förväntningar (Kieiren & Gold, 2000). Tidigare har denna effekt påvisats i 
utbildningsmiljö genom Rosenthal och Jacobson (1968) experiment. I detta experiment 
försäkrades grundskolelärare att vissa elever i deras klass genomgått ett test som gav resultatet 
att de var s.k. spurtare. Det vill säga elever som med stor sannolikhet skulle göra ovanligt stora 
intellektuella framsteg under kommande år. I realiteten var dessa spurtare slumpvis utvalda. 
Intellektuella framsteg mättes därefter med begåvningstest. Resultatet av experimentet 
indikerade att de elever vilka lärare förväntade sig intellektuella framsteg realiserade 
förväntningarna (Rosenthal & Jacobsson, refererad i Sutton & Woodman, 1989). Eden och 
Shani (1982) undersökte pygmalioneffekten på vuxna. Resultatet av deras studie påvisade att 
soldater under upplärning vars instruktörer kommunicerade höga förväntningar följdaktligen 
också lärde sig mer.  

Pygmalioneffekten kan även genereras i negativ riktning och infinner sig när medarbetare 
gör verklighet av chefens låga förväntningar (Eden, 1990a). Hur ledare bör agera för att 
kommunicera positiva förväntningar till medarbetare för att generera pygmalioneffekter har 
Eden (refererad i Kierein & Gold, 2000) föreslagit vara att skaffa sig insikt i möjliga effekter på 
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medarbetarnas self-efficacy, minska förekomsten av låga förväntningar, sätta utmanande mål 
och kommunicera att medarbetarna upplevs vara kapabla och kompetenta nog att att nå målen 
och att dra nytta av organisatoriska förändringar för att inducera positiva förväntningar på 
medarbetare. Oz och Eden (1994) undersökte om det går att öka en individs prestation genom 
att reducera ledares negativa förväntningar på individer. De testade effekten av låga 
förväntningar hos ledare inom militären genom att exprimentellt förebygga de låga 
förväntningar som vanligtvis blir en följd av låga testresultat hos soldater. Ledarna i 
experimentgruppen instruerades att låga testresultat på test av fysisk förmåga inte var liktydigt 
med att individernas förmåga inför kommande prövningar. Ledarna i kontrollgruppen fick inte 
några instruktioner. Med denna undersökning påvisades att experimentgruppen gjorde större 
framsteg på efterföljande tester än kontrollgruppen. De skattade även sina ledare mer positivt 
och var över lag mer nöjda. Detta kan ses som ett bevis på att låga förväntningar från ledare kan 
minska individers produktivitet eller hämma prestationer vilka således blir mindre än vad 
förutsättningarna ger.  

Sammantaget visar Kierein och Gold (2000) i sin metaanalys att pygmalioneffekten kan 
produceras i en arbetskontext. Metaanalysen behandlade studier både inom militären och inom 
privat sektor. Omfattningen av pygmalioneffekten visade sig vara starkare i militära 
sammanhang än i privat sektor. Detta förklarar Kierein och Gold med vikten av interaktion 
mellan ledare och underordnade för att skapa en pygmalioneffekt. Ledare i militära 
sammanhang har högre grad av kontroll över underordnade samt att ledarens auktoritet är 
oantastlig därför är det mer sannolikt att underställda anpassar sig i linje med dennes 
förväntningar än i privat sektor. Den andra variabeln som var styrande i analysen var initial 
prestationsnivå. Underordnade med låg initial prestationsnivå överträffade kontrollgruppen i 
mycket större omfattning än de underordnade med vanlig till hög initial prestationsnivå. Kierein 
och Gold menar att detta resultat påvisar att lågt presterande individer kan vara mer mottagliga 
för interventioner avsedda att skapa pygmalioneffekt då detta kan vara en av de få gångerna de 
förväntas att prestera väl. En annan möjlig förklaring som diskuteras är takeffekten. Det vill 
säga att lågt presterande individer har mer utrymme för förbättring än de som redan presterar 
väl, därför blir effekten tydligast hos lågt presterande individer.  

Eden (1990b) påvisade även att effekten av chefers förväntningar inte är beroende av 
interpersonell kontrast effekter. Detta innebär att pygmalioneffekten inte genereras på 
bekostnad av andra. Rosenthal och Jacobson (1968) experiment som utfördes i en grupp hade 
ett visst antal individer valts ut att applicera positiva förväntningar. Eden (1990b) menar att det 
finns en risk för att ledaren i detta fall kan ha låga förväntningar på resterande individer i 
gruppen och att resultatet därav blir en kontrasteffekt mellan individerna. Eden (1990b) 
studerade detta i en gruppkontext där ledarna för experimentgrupperna fick information om att 
deras underställda hade ovanligt hög potential för att öka ledarens positiva förväntningar på 
gruppen. Studien omfattade 29 plutoner inom det Israeliska försvaret, varje pluton behandlades 
som en grupp. 10 av plutonerna manipulerades och resterande 19 plutoner använder som 
kontrollgrupper. De variabler som användes för att mäta prestation var prickskytte, fysisk form, 
teoretisk och praktisk kompetens. Resultatet visade att experimentgrupperna vars ledare hade 
positiva förväntningar på gruppen presterade signifikant bättre än kontrollgrupperna. 
Pygmalionansatsen kan därför med fördel även appliceras i en gruppkontext. Hela grupper 
menas kunna gagnas av att chefernas förväntningar på gruppen ökar.  
 
 
Socialt Stöd 
 
Socialt stöd är ett vanligt förekommande begrepp gällande psykosocial arbetsmiljö. Bland 
annat kopplas socialt stöd till att vara en modererande variabel gällande stresshantering, 
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prestation och arbetstillfredsställelse. Med detta menas att socialt stöd kan förklara varför det 
föreligger en skillnad mellan individer på nämnda variabler givet liknande förutsättningar 
(Baruch-Feldman, Brondolo, Ben-Dayan & Schwartz, 2002; Humphrey, Nahrgang & 
Morgeson, 2007). I Russel, Altmaier och Van Veltzens (1987) studie visas att lärare som 
upplever sig ha stödjande chefer och hävdar att de får positiv feedback från andra rörande sin 
förmåga och kompetens tenderade vara mindre känsliga för stress. Positiv feedback har pekats 
ut som en möjlig social stödfunktion. Som social stödfunktion fungerar positiv feedback för 
nyanställda, i syfte att stärka deras känsla av tillhörighet och acceptans i den nya gruppen 
(Hsiung, Chen & Cien-Yu, 2010). 
 
 
Self -Efficacy 
 
Self-efficacy definieras som: tron på den egna förmågan/kapaciteten att organisera och utföra 
de handlingar som krävs för att för att producera givna resultat (Bandura, 1997).  Self-efficacy 
är att betrakta som en del av positiv psykologi och har fokusområdet mänsklig potential och 
möjligheter, inte begränsningar enligt Maddux (refererad i Snyder, 2005). Värt att notera är 
att self-efficacy inte är ett personlighetsdrag hos individer. Istället utvecklas och förändras den 
upplevda självförmågan över tid och genom erfarenhet (Bandura, 1994). Teorin fastställer att 
alla psykologiska procedurer oavsett form och innehåll förändrar såväl nivån som styrkan i 
upplevelsen av self-efficacy (Bandura, 1977). Self-efficacyuppfattningar reglerar hur 
människor agerar genom kognitiva, motivations, affektiva och beslutsprocesser (Bandura, 
1997).  

Bandura (1997) pekar ut ett antal källor till self-efficacy. Främst beskrivs upplevelser av 
att ha bemästrat de utmaningar individen tagit sig för. Bandura benämner detta som: enactive 
mastery experience. Detta fungerar genom att en individ skaffat sig en erfarenhetsbank med 
positiva resultat av sina ansträngningar. Dessa verkar som indikationer och som ett kvitto på 
individens kapacitet vilket förklaras vara det som starkast påverkar individens self-efficacy. 
Därtill beskrivs ställföreträdande erfarenheter/vicarious experience. Med vilka Bandura menar 
att self-efficacy stärks genom att använda andra individers framgångar som positiva modeller. 
Self-efficacyuppfattningar manipuleras genom överföring av kompetenser och jämförelse 
med vad andra lyckats uppnå. Slutligen omtalas övertalning/verbal persuasion som en källa 
till att att stärka self-efficacy. Bandura beskriver individens self-efficacy påverkas genom 
socialt inflytande. Exempelvis genom att andra försäkrar för individen att denne har förmågan 
att prestera väl inför en utmaning. Detta kan ske genom feedback och kommunicerade 
positiva förväntningar från kollegor, vänner och chefer.  Ställföreträdande erfarenheter verkar 
genom att se andra prestera och lyckas och använda dessa exempel som positiva modeller 
gentemot det individen själv strävar mot. Detta kan också generera förväntningar om den egna 
förmågan (Bandura, 1977). Bandura (1997) menar att dessa modeller fungerar som ett 
effektivt redskap för att stärka individens self-efficacy. Övertalning som metod fungerar som 
ytterligare medel till att stärka individers tro att de har vad som krävs för att lyckas. 
Övertalning gör det lättare att upprätthålla sin self-efficacy speciellt när individen kämpar mot 
svårigheter, om individen själv tvivlar på sin förmåga kan andra individers uttryckta tilltro till 
individens förmåga vara av vikt. Individer som av andra verbalt har stärkts i sin uppfattning 
att de har den inneboende förmågan att bemästra en given uppgift kommer med större 
sannolikhet att mobilisera större ansträngning än de individer som hyser tvivel kring den egna 
förmågan och hamnar i mental försvarsställning vid en problematisk situation. Påverkan 
genom övertalning från andra leder i viss mån till att individer anstränger sig tillräckligt för att 
lyckas. Detta befrämjar utveckling av färdigheter samt individens self-efficacy.  
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Individens self-efficacy stärks när individen lyckas att prestera, då inkorporereras den 
starkaste källan till att bygga en stark och stabil self-efficacy nämligen erfarenhet av att ha 
bemästrat en uppgift (Bandura, 1994). Enligt Maddux förlitar sig människor dagligen till 
verbal övertalning från sin omgivning för att fungera som en facilitator för den egna 
självförmågan (refererad i Snyder, 2005). Visserligen menar Bandura (1977) att social 
övertalning har definitiva begränsningar att i sig direkt skapa en bestående uppfattning av den 
egna förmågan. Men kan bidra till uppnådd framgång/erfarenheter av bemästrande genom att 
förstärka prestationer. Bandura (1994) menar att det effektivaste sättet att skapa en solid 
uppfattning av den personliga självförmågan är genom erfarenheter av bemästrande av 
uppgifter. Vidare menar han att framgång bygger upp en robust tro på den egna förmågan, 
medan misslyckanden underminerar samma process. Framför allt om misslyckanden sker 
innan en person etablerat en stark tilltro till sig själv. Hur individer reagerar på upprepad 
feedback skiljer sig åt beroende på styrkan i individens self-efficacy. Individer med hög self-
efficacy det vill säga personer med stark tilltro till sin egen förmåga tenderar att vara mindre 
mottagliga för repeterad negativ feedback än individer med låg self-efficacy. Däremot visade 
resultatet på att individer med låg self-efficacy var mindre mottagliga för repeterad positiv 
feedback än de med hög self-efficacy. Resultatet tolkades som att individer uppfattar feedback 
på sätt som verifierar deras initiala self-efficacy oavsett om den är hög eller låg 
(Nease, Mudgett & Quinones, 1999). 

Metastudier rörande upplevelsen kring self-efficacy visar konsekvent en signifikant 
inverkan på både motivation och prestation (Bandura & Locke, 2003). Stajkovic och Luthams 
(1998) undersökte samband mellan arbetsrelaterad prestation och self-efficacy och fann ett 
starkt positivt samband mellan de båda. Vidare menar de att detta samband kan indikera att self-
efficacy är en intressant variabel då man ämnar predicera arbetsrelaterad prestation. Judge et al 
(1998a) menar att individer som är predisponerade med en positiv grundsyn och stark self-
efficacy kommer i mycket högre utsträckning uppleva att deras liv och arbete är 
tillfredsställande i vilket de menar att positiv feedback från omgivningen antas vara viktig 
komponent i förhållande till individens self-efficacy.  

Eden och Kinnar (1991) undersökte detta samband genom ett experiment mellan 
pygmalioneffekten och self-efficacy. För att manipulera self-efficacy användes två av källorna 
nämligen: övertalning och ställföreträdande erfarenheter. Analysen visade signifikanta positiva 
samband mellan self-efficacy och resultaten hos kandidaterna som utsatts för manipulation. 
Genom manipulation av self-efficacy visade de att det går att skapa en pygmalioneffekt genom 
att fokusera på positiv övertalning genom att kommunicera till experimentgruppen att de 
påvisats ha alla förutsättnigar för att lyckas i uppgiften och var utvalda just därför att de haft 
bäst testresultat. Ställföreträdande erfarenheter manipulerades genom att visa videofilm där 
andra lyckades i de uppgifter som de själva var tänkta att utföra. Vidare summerar de sina fynd 
att när medarbetares self-efficacy höjs med hjälp av övertalning genom att kommunicera höjda 
positiva förväntningar mot hela gruppen kan detta influera medarbetarnas prestationer positivt 
eller motivera dem att prestera över huvud taget. Därtill uttalar de sig om att höjd self-efficacy 
är avgörande för att motivera ett produktivt beteende men att det spelar mindre roll vem som 
står modell. Eden och Kinnar (1991) menar att resultaten stärker pygmalioneffektens 
applicerbarhet i en arbetskontext. Eftersom self-efficacy är självskattning av den egna 
förmågan, kan detta leda till en självuppfyllande profetia då en stark self-efficacy leder till 
större framgång i nya ansträngningar oavsett kontext, vilket i sin tur stärker individens self-
efficacy (Judge et al., 1998a). 
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Locus of control 
 
Locus of control rör utsträckningen av individens uppfattning att den kontrollerar händelser i 
sitt liv. Locus kommer ur latin och betyder ungefär plats. Begreppet har ingen vedertagen 
svensk översättning. En grov översättning skulle dock kunna lyda: synpunkt på kontroll. Rotter 
(1966) beskrev extern locus of control som en uppfattning när följderna av det egna handlandet 
inte uppfattas som ett direkt resultat av dennes handlande, utan istället som tur, slumpen, ödet, 
utanför den enskilde individens påverkan eller oförutsägbart på grund av för individen 
komplexa externa faktorer. Om individen upplever händelsen som betingad av det egna 
beteendet eller på grund av sin egen person beskrivs personens locus of control som intern. I 
forskningen benämns individer som interner kontra externer beroende på dess locus of control 
(eng: internals/externals). Tendensen för interner är att de tror att de kan kontrollera händelser 
medan externer inte upplever sin värld som lika kontrollerbar. Detta gäller såväl positiva som 
negativa händelser. Interner vägleder i stor utsträckning sig själva medan de med externer ser 
till andra för vägledning. En tänkbar följd av detta kan vara att externer är konforma följare 
medan interner ogillar och gör motstånd när andra individer utövar kontroll över dem (Spector, 
1982).  

Hammer och Vardi (1981) fann hos arbetare i tillverkningsindustrin att interner i större 
utsträckning än externer tillskrev tidigare jobbförändringar till eget initiativ. Spector (1982) 
menar att den logiska följden av att interner är mer lyhörda till information borde de även 
uppleva mer feedback på sitt arbete. Kimmons och Greenhouse (refererad i Spector, 1982) 
stöder Spectors resonemang och visar i sin studie på chefer (n=193) att interner rapporterade att 
att de fick mer feedback än vad externerna rapporterade. Även Thomas, Sorenssen och Ebys 
(2006) metaanalys över locus of control på arbetet bekräftar resonemanget genom att visa på att 
det finns ett positivt samband mellan intern locus of control och mer frekvent feedback på 
arbetet. 

Judge och Bono (2001) påvisade i sin meta analys att intern locus of control har samband 
med med såväl arbetstillffredställelse som arbetsprestation. Resultaten i Thomas et al. (2006) 
metastudie visar på fynd som bekräftar Judge och Bonos resultat. De visar på att intern locus of 
control har positiva samband med hög självskattad arbetsprestation, hög arbetsprestation skattad 
av andra och karriärframgångar. Därtill även att det finns positiva samband med intern locus of 
control med en rad motivationsfaktorer så som arbetsengagemang, self-efficacy, förväntningar 
och uppgiftsorienterad motivation.  Spector (1982) menar att interner i en arbetskontext 
kommer att uppvisa mer mål och uppgiftsorienterat beteende, då inte för att de är mer 
målmedvetna eller värdeorienterade än externer utan för att de troligen kommer att anstränga 
sig mer eftersom att de i större utsträckning tror att deras ansträngning kommer att leda till 
framgång.  

Vidare menar Spector att interner kan skifta sitt fokus och om deras ansträngningar inte 
leder till belöningar kan de med intern locus of control anta ett mer externt locus of control. 
Skillnad i beteende mellan interner kontra externer varierar beroende av kontext. Eftersom 
interner tenderar att uppleva att de har kontroll över belöningar och händelser leder denna 
generella förväntning till att agera när deras ansträngning upplevs leda till belöningar som de 
värderar eller önskar. Således är individen med intern locus of control potentiellt mer motiverad 
än den med extern locus of control (Spector, 1982). Gary Blau (1993) studerade om locus of 
control kunde användas för att förklara initiativtagande kontra foglighet kopplat till prestation 
på arbetsplatser. Studien visade på samband mellan foglighet och extern locus of control och 
initiativtagande och intern locus of control då Spectors Work Locus of Control Scale användes. 
Spectors (1982) slutsatser kring att situationer som kräver hög grad foglighet och liten grad av 
initiativtagande bättre passar externer medan det motsatta gäller för interner. Situationer med 
höga krav på såväl initiativtagande som foglighet menar Spector skapar motstridiga krav för 
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både externer och interner.  
Sadowski, Blackwell och Willard (1985) har i en undersökning visat på signifikanta 

skillnader i yrkesprestation för lärare med intern respektive extern locus of control. Resultatet 
indikerar att de med intern locus of control presterade avsevärt bättre än de med extern locus of 
control. Vilket även erhållit stöd i tidigare studier av Sadowski, Taylor, Woodward, Peacher 
och Martin (1982). Av särskilt intresse i Sadowski et al. (1985) är att de dimensioner av 
lärarprestation som visar på störst positiv differens till fördel för individer med en intern locus 
of control är: “Uses Appropriate Motivational Techniques” (Använder lämpliga 
motivationstekniker), “Uses Appropriate Reinforcements” (Använder lämpliga 
förstärkningsmetoder) och “Demonstrates Ability to Motivate” (Visar på förmåga att motivera). 
 
 
Antaganden 
 
Ur ett organisationsperspektiv är både locus of control och self-efficacy intressanta 
undersökningsvariabler då de har ett nära samband med såväl arbetstillfredsställelse som 
arbetsprestation (Judge, Locke, Durham, & Kluger, 1998b). Spector (1982) menar att locus of 
control potentiellt kan predicera och förklara ett antal organisatoriska sammanhang exempelvis 
motivation, arbetstillfredsställelse och prestation. Bandura (1994) menar att self-efficacy styr 
hur människor känner, tänker, självmotiverar och agerar.  

Antagandet inför uppsatsen var att positiv feedback på arbetsplatsen mycket väl kan ha ett 
positivt samband med self-efficacy och intern locus of control. Detta antagna sambandsmönster 
innefattar flera variabler som i sin tur genom studier har visat på starka samband med ökad 
arbetstillfredsställelse och arbetsprestation enligt bland annat Sadowski (1985) samt Judge och 
Bono (2001). Därför anser författarna att det föreligger intresse att vidare utforska detta område. 

Syftet med denna studie var att undersöka eventuella samband mellan positiv feedback på 
arbetsplatsen och socialt stöd, self-efficacy och locus of control. Samt att bidra till 
kunskapsbeståndet inom detta område. Denna studie begränsades till att undersöka anställda 
inom utbildningsförvaltningen i en mellanstor stad i Mellansverige. Då den offentliga 
skolverksamheten på ett antal punkter gällande organisationsteori och organisationspsykologi 
skiljer sig från den privata sektorn var författarnas ambition att det skulle vara av intresse att 
undersöka den med verktyg tidigare främst tillämpade på den privata sektorn. 
 
 
Hypoteser 
 
Med stöd från tidigare forskning har följande hypoteser formulerats: 

Hypotes 1: Det finns ett samband mellan intern locus of control och mängden positiv 
feedback. I enlighet med Kimmons och Greenhouse (refererad i Spector, 1982) visar i sin studie 
på chefer (n=193) att interner rapporterade att de fick mer feedback än vad externerna 
rapporterade. Även Thomas, Sorenssen och Ebys (2006) metaanalys över locus of control på 
arbetet bekräftar resonemanget genom att visa på att det finns ett positivt samband mellan intern 
locus of control och mer frekvent feedback på arbetet 

Hypotes 2: Det finns ett positivt samband mellan self-efficacy och mängden positiv 
feedback. Eftersom att self-efficacy är att betrakta som en del av positiv psykologi och har 
fokusområdet mänsklig potential och möjligheter, inte begränsningar enligt Maddux (refererad  
i Snyder, 2005).  Bandura (1997) menar att individens self-efficacy påverkas genom socialt 
inflytande, detta sker exempelvis genom feedback och kommunicerade positiva förväntningar 
från kollegor, vänner och chefer. 

Hypotes 3: Det finns ett positivt samband mellan mängden positiv feedback och en 
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positiv social interaktion. I enlighet med att positiv feedback har pekats ut som en möjlig 
social stödfunktion. Som social stödfunktion fungerar positiv feedback för nyanställda i syfte 
att stärka deras känsla av tillhörighet och acceptans i den nya gruppen (Hsiung, Chen & Cien-
Yu, 2010). 

Metod 
 
 
Deltagare 
 
Deltagare var anställda vid tre grundskolor i en medelstor stad i mellansverige. Verksamheten 
som inryms i stickprovet är förskola, förskoleklass-6, grundskola och fritidshem. Från de 137 
medarbetare som enkäten tillgängliggjorts för återkom 58 stycken enkäter. Det generella 
bortfallet var 57,7%. Den webbaserade enkäten som tillgängliggjordes var konstruerad så att 
respondenten inte kunde gå vidare ifall någon fråga ej var ifylld fanns i undersökningen inget 
internt bortfall. Könsfördelningen i stickprovet 11st (19 %) män och 47st (81 %) kvinnor. 
Fördelningen mellan kvinnor och män i stickprovet kan jämföras med personalstatistik från hela 
enheten för Barn och skola, där könsfördelningen bland de 1411st medarbetarna är 240st män 
(17 %) och 1171st kvinnor (83 %). Ålder för deltagarna var enligt följande: 1st 18-25 år, 5st 26-
35 år, 23st 36-45 år, 16st 46-55 år, 13st 56-65 år. Genomsnittliga arbetstiden för respondenterna 
var 40,52 timmar/vecka (SD=5,68), vilket var i enlighet med erhållen personalstatistik. 
Anställningstiden för respondenterna var m=10,95 år varierande från 1 till 25 år (SD=6,50). Av 
deltagarna i undersökningen har 56st tillsvidareanställning. Utbildningsnivån hos 
respondenterna är huvudsakligen Högskola/Universitet (53st). Respondenterna upplevde sin 
löneutveckling enligt följande 20st angav ”mycket missnöjd”, 23st angav ”missnöjd”, 10st 
angav ”tillfredställande”, 4st angav ”nöjd” och 1st angav ”mycket nöjd”. Ingen kompensation 
gavs för deltagandet. 
 
 
Frågeformulär 
 
Undersökningen genomfördes i enkätform. För undersökningen användes fyra separata skalor 
för att undersöka eventuella samband. Dessa fyra skalor var: Work Locus of Control Scale, 
General Self-Efficacy Scale, Social Interaktion ur QPS Nordic och en egenkonstruerad skala 
med avsikt att mäta mängden positiv feedback. 

Bakgrundsvariabler. De bakgrundsvariabler som efterfrågades i frågeformuläret var kön, 
ålder, utbildning, anställningstid på samma arbetsplats, anställningstid på nuvarande befattning, 
arbetstimmar per vecka, upplevelse av löneutveckling (se Appendix 2). 

Locus of control. För att mäta arbetsspecifik locus of control valdes Spectors Work Locus 
of Control Scale. Spectors Work Locus of Control Scale är en specifik 16 item skala som är 
anpassad för en arbetsplatskontext. Work Locus of Control Scale har visats kunna förutsäga 
individers beteende på arbetsplatsen och i arbetsrelaterade situationer mer än den generella 
Locus of Control Scale (Spector, 1988). Initialt övervägdes användandet av Rotters Locus of 
Control Scale men valdes bort till förmån för Spectors med hänvisning till Blau som menar att 
Spectors skala är bättre lämpad för användning inom en organisationspsykologisk kontext. 
(Blau, 1993) Likt Rotters skala representerar en låg poäng intern locus of control. Skalan 
summeras och har ett omfång mellan 16 och 96 poäng.  

Skalan översattes inför denna undersökning till svenska med avsikten att enkäten skulle 
vara enhetlig. Översättningen utfördes av författarna och prövades på ett enkelt sätt. Enkäten i 
dess ursprungliga form på engelska delades ut och fylldes i av fem personer utvalda genom 
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bekvämlighetsurval. Följande dag fick samma fem personer fylla i den översatta enkäten. På 
den översatta enkäten var ordningsföljden för items omvänd. Därefter sammanställdes 
datamaterialet och studerades efter items med större avvikelse än en poäng. Vidare jämfördes 
poängtotalen för de båda språkversionerna. Inget item avvek med mer än en poäng för samtliga 
respondenter. Den genomsnittliga differensen mellan de båda språkversionernas totalpoäng var 
3 poäng. 

Exempel på påstående i skalan är ”Ett arbete blir vad man gör det till...” och ”Att få det 
arbete man verkligen vill ha handlar mest om slumpartade tillfälligheter”. Det först nämnda 
representerar intern locus of control och den andra extern. Dessa besvaras enligt en sexgradig 
skala från 1 (Håller inte alls med) till 6 (Håller absolut med) (Spector 1982). 

WLCS är ett frekvent använt instrument och har enligt studier av instrumentets skapare, 
Spector, tidigare visat på en god reliabilitet med alfavärde på ,85 (Spector, 1988). 

Self-efficacy. Defineras som förmåga att mobilisera den motivation, kognitiva resurser och 
handlingsduglighet som krävs för att utöva generell kontroll över skeenden i livet. För att mäta 
self-efficacy valdes General Self-Efficacy Scale framtagen av Schwarzer och Jerusalem och 
översatt till svenska av Koskinen-Hagman. Skalan består av 10 påståenden med svarsalternativ 
från 1 (Tar helt avstånd) till 4 (Instämmer helt). Skalan summeras och har ett omfång mellan 10 
och 40 poäng (Koskinen-Hagman, Schwarzer, & Jerusalem, 1999). Self-efficacy mätt med 
denna skala anses vara en universell och applicerbar inom flera olika geografiska områden och 
kulturer enligt Scholz, Dona, Sud och Schwarzer som prövade skalan i 25 olika länder och fann 
stöd för detta antagande. Denna undersökning (N=19120) hade ett alfavärde på ,86 (Scholz et. 
al., 2002).  

Socialt stöd. Som ett komplement till den skapade skalan gällande positiv feedback 
användes även en del av QPS Nordic. QPS Nordic är framställt på uppdrag av Nordiska 
Ministerrådet. Hela formuläret består av 123 frågor och avser att mäta olika delar av den 
psykosociala miljön på arbetsplatsen. Den del som användes för denna studie bestod av 9 items 
avsedda att mäta Social Interaktion. Skalan innehåller påstående som: Om du behöver, får du då 
stöd och hjälp med ditt arbete från dina arbetskamrater? och Får du uppskattning för dina 
arbetsprestationer från din närmaste chef? Dessa påståenden besvarades enligt en femgradig 
skala från 1 (Mycket sällan eller aldrig) till 5 (Mycket ofta eller alltid). Skalan har visat ett 
alfavärde på ,79 då den testades i Danmark, Finland, Norge och Sverige år 1997-1998 
(N=2010) (Användarmanual för QPS Nordic 2000). 

Positiv feedback. För att mäta graden av positiv feedback konstruerades en skala med sex 
items. Författarnas avsikt med skalan var att erhålla en indikation på hur vanligt förekommande 
positiv feedback kommunicerades på arbetsplatsen. Vid skapandet av skalan fokuserades 
frågorna på hur ofta positiv feedback togs emot eller gavs till innehavarna av tre olika roller på 
arbetsplatsen. Dessa tre roller var: kollega, närmsta chef och elev/förälder. Dessa konstruerade 
items efterfrågade på en 5-gradig skala hur ofta man fick, respektive gav positiv feedback. 
Svarsalternativen varierade från 1 (Mycket sällan eller aldrig) till 5 (Mycket ofta eller alltid). 
Frågorna redogörs för i Tabell 1. 

Skalan summeras till en totalpoäng avseende de påstående som mäter hur mycket 
respondenten upplever att den ger, respektive tar emot positiv feedback. Vid föreliggande studie 
erhöll skalan ett alfavärde på ,6. Detta alfavärde är under värdet ,7 som brukar anses som 
gränsen för acceptabel intern validitet. Då skalan innehåller relativt få items har den även testats 
för genomsnittlig inter-item korrelation. Genomsnittlig inter-item korrelation mäter en skalas 
homogenitet och ett värde som överstiger ,20 anses visa på god intern reliabilitet. Den skala 
som här avses hade en genomsnittlig inter-item korrelation på ,21 (Pallant, 2007). Om skalan 
avses återanvändas inom den privata sektorn kan begreppet elev/förälder med fördel bytas ut 
mot kund. 
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Tabell 1 
Samtliga frågor ur skalan avsedd att mäta frekvensen av positiv feedback på arbetsplatsen 
Item Korrigerad Item-Total 

Korrelation 
Cronbachs Alfa 
om borttagen 

1. Hur ofta ger du positiv feedback till en 
kollega? 

,49 ,52 

2. Hur ofta ger du positiv feedback till din 
närmsta chef? 

,52 ,47 

3. Hur ofta ger du positiv feedback till en 
elev/förälder? 

,06 ,66 

4. Hur ofta får du positiv feedback av en 
kollega? 

,35 ,56 

5. Hur ofta får du positiv feedback av din 
närmsta chef? 

,44 ,51 

6. Hur ofta får du positiv feedback av en 
elev/förälder? 

,25 ,60 

Not: N=58. Ett högre alfavärde hade erhållits om item 3 hade uteslutits. Författarna har dock 
valt att behålla detta item.  
 
 
Procedur 
 
Rektorerna på tre grundskolor, som alla låg i samma medelstora stad i mellansverige, 
kontaktades per telefon syfte att få reda på om intresse fanns att medverka i undersökningen. 
Detta med inrådan av personalsekreterare på enheten för Barn och skola. Samtliga skolor 
reagerade positivt till deltagande i undersökningen. Enkäten tillgängliggjordes genom ett 
webformulär konstruerat i SPSS Dimensions Author 5.6 och lagrades på Högskolan Västs 
server. Den distribuerades till respondenterna på två olika sätt. På en av skolorna användes 
skolans interna kommunikationsplattform där missivbrevet och länken till undersökningen lades 
upp.  

Därtill gavs möjligheten att komma och informera om undersökningen vid ett 
personalmöte i anslutning till att enkäten lades upp, därefter hade rektor som stående punkt vid 
arbetsplatsträffarna under undersökningstiden att att påminna om enkäten. Till respondenter på 
resterande två skolor mailades länken tillsammans med missivbrevet, dessa respondenter fick 
dessutom information av respektive arbetslagsledare på uppdrag av rektor. Fem arbetsdagar 
senare skickades en påminnelse till samtliga som tidigare fått enkäten mailad till sig.  
Tidsramen för datainsamlinen var fem arbetsdagar under slutet av april månad år 2011. 
Samtliga respondenter hade möjlighet att välja vid vilket tillfälle de ville genomföra enkäten 
inom tidsramen för insamling. Genomförande av enkäten uppskattades till femton minuter. På 
grund av ett syftningsfel på ett item vid publiceringen av webformuläret exkluderades påstående 
7 (Vad som än händer klarar jag mig alltid.) ur General Self-efficacy Scale vid 
sammanställningen av resultatet. Den slutgiltiga skalan i denna undersökning innehåller därför 
9 items isället för 10. Omfånget är följdaktligen mellan 9 till 36 istället för 10 till 40. 
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Statistiska analyser och databearbetning 
 
Då enkäten besvarades genom ett webformulär skapat med SPSS Dimensions Author 5.6 inkom 
samtliga enkätsvar i en färdigkodad datafil som behandlades med PASW Statistics 18. Samtliga 
variabler som använts för att dra slutsatser om hypoteserna i denna studie undersöktes genom 
boxplots efter outliers och extremer. Sammantaget återfanns enbart några få outliers. För Work 
Locus of Control Scale fanns endast en outlier. Skalan för Positiv Feedback var helt utan 
outliers. General Self-Efficacy Scale innehöll fyra outliers. Skalan för Social Stöd innehöll 
enbart en outlier. Samtliga korrelationsberäkningar testades med outliers exkluderade. Då de 
funna outliers inte var signifikanta för resultatet beslutades det om att behålla dem i 
datamaterialet (Pallant, 2007). 
 För att undersöka om det insamlade materialet lämpade sig för att behandlas med en 
Pearsons korrelationsanalys kontrollerades det som redan nämnt efter outliers. Vidare 
genererades punktdiagram över de korrelationer som kom att undersökas. Efter en kontroll av 
dessa punktdiagram fann vi det lämpligt att utföra en Pearsons korrelationsanalys då eventuella 
samband såg ut att vara linjära. 
 Samtliga skalor undersöktes även gällande toppighet och skevhet. För General Self-
Efficacy Scale var alla utom ett item normalfördelade. Det enda avvikande item var “Även om 
någon motarbetar mig hittar jag ändå utvägar att nå mitt mål.” vilken hade ett skevhetsvärde på 
-1,10. Skalan gällande positiv feedback var även den normalfördelad, undantaget ett item. Detta 
var “Hur ofta ger du positiv feedback till en elev/förälder?” som visade på ett skevhetsvärde av 
-1,97. Gällande social interaktion var normalfördelning mindre övergripande och tre items av 
nio hade ett skevhetsvärde utanför intervallet -1 och 1 (Om du behöver, får du då stöd och hjälp 
med ditt arbete från dina arbetskamrater? =-1,10, Om du behöver, kan du då tala med din 
maka/make eller någon annan närstående person om problem som rör ditt arbete? =-2,07, 
Känner du att du kan få stöd från dina vänner/din familj när det är besvärligt på arbetet?=-1,48). 
För Work Locus of Control Scale var samtliga items normalfördelade. Skevhetsvärde, 
toppighetsvärde, genomsnittlig inter-item korrelation, Cronbach’s Alfa samt antal items per 
skala redovisas i tabell 2. 
 
Tabell 2  
Skevhet, toppighet, genomsnittlig inter-item korrelation, Cronbach’s Alfa samt antal items per 
skala. 
Skala Skevhet Toppighet Inter-item k. Alfa Items 
WLCS -,64 .77 ,19 ,79 16 
GSES ,20 -,03 ,38 ,84 9 
PositivFB ,14 -,17 ,21 ,60 6 
QPS Social -,40 -,19 ,22 ,71 9 
Not: WLCS-Work Locus of Control Scale; GSES-General Self-Efficacy Scale; PositivFB-
Positiv Feedback; QPS Social-QPS Subskala, Socialt Stöd. 
 

Gällande de slutsatser som dragits angående korrelation har Cohens (1988) tolkning av 
effektstorlek använts. Cohen menar att ett korrelationsvärde inom intervallet ±1-0,5 tolkas som 
ett starkt samband. Ett korrelationsvärde mellan ±0,5-0,3 är att tolkas som medelstarkt. Om 
korrelationsvärdet är inom intervallet ±0,3-0,1 skall sambandet tolkas som svagt. Ett 
korrelationsvärde under ±0,1 är trivialt. 
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Etiska överväganden 
 
All insamlad data behandlades konfidentiellt. Inga IP-nummer, eller andra identifierande data 
lagrades. Efter enkätens insamling och en första kontroll rensades datamaterialet från 
svarstidpunkt och kommentarer i löptext för att ytterligare försvåra identifiering av enskilda 
individer. Med denna insamlingsmetod är det således för oss inte praktiskt möjligt att särskilja 
vare sig enskilda respondenter eller arbetsplatstillhörighet. Undersökningen behandlar frågor 
som rör individens självuppfattning i förhållande till sin omgivning. Att svara på psykologiska 
frågor kräver att respondenterna måste inta en ställning som kan upplevas besvärlig. Därför 
iakttogs noggrannhet att i introduktionen påpeka att det absolut inte var frågan om någon 
resultatmätning eller personlig jämförelse utan att intresset var respondenternas tankar kring sig 
själva för att undersöka eventuella samband med positiv feedback på arbetsplatsen.  

Skalorna som användes är väl beprövade och därför bedömdes risken att respondenterna 
skulle lida psykisk skada av deltagande i undersökningen som mycket liten. För att undvika 
invalid data och inkompletta enkäter vid undersökningen bestämdes att enkäten skulle vara 
utformad på så vis att det inte gick att gå vidare om man inte besvarat föregående fråga. Det 
etiska övervägandet att tvinga respondenterna till att ta ställning i samtliga frågor ansågs inte 
vara ett problem eftersom möjligheten att avbryta enkäten under alla steg fanns. Under arbetets 
gång men efter enkätens insamling förelåg en diskussion över huruvida svarsalternativen för 
variabeln kön var för få. I retrospekt borde även en variabel titulerad Annat ha använts. Detta för 
att fånga in de som varken kan identifiera sig i den manliga eller kvinnliga könsrollen. Det är 
värt att begrunda över huruvida det kan medföra eventuellt bortfall vid större stickprovsstorlek. 
 
 

Resultat 
 
För att testa de formulerade hypoteserna genomfördes en Pearsons korrelationsanalys. Resultatet 
sammanställdes i en korrelationsmatris som finns presenterad i Tabell 3. Variablerna var: positiv 
feedback (egenkonstruerad skala), locus of control (Work Locus of Control Scale), self-efficacy 
(General Self-efficacy Scale) och socialt stöd (subskalan social interaktion från QPS Nordic). I 
resultatet framkom att det fanns signifikanta samband mellan positiv feedback och samtliga 
variabler. Mellan positiv feedback och self-efficacy observerades ett positivt samband. 
Resultatet visar även att positiv feedback korrelerar negativt med locus of control. Detta innebär 
att ökad positiv feedback har ett samband med intern locus of control. Vidare fanns ett 
signifikant positivt samband mellan positiv feedback och social interaktion. Förutom samband 
mellan positiv feedback och ovan behandlade variabler återfanns även ett signifikant negativt 
samband mellan self-efficacy och locus of control. Detta berättar att en högre nivå av self-
efficacy överensstämmer med en mer intern locus of control då ett lågt värde på Work Locus of 
Control Scale indikerar intern locus of control. I övrigt fanns inga signifikanta samband mellan 
ovan nämnda variabler. Det har heller inte observerats några signifikanta samband med någon av 
bakgrundsvariablerna i undersökningen.  
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Tabell 3 
Korrelationer mellan variabler 

 GSES Positiv FB WLCS 
Positiv FB  ,29*     
WLCS  -,28* -,29*  
QPS Social  ,12 ,27* -,15 

Not: WLCS-Work Locus of Control Scale; GSES-General Self-Efficacy Scale; PositivFB-
Positiv Feedback; QPS Social-QPS Subskala, Socialt Stöd. *. p<.05 (two-tailed). df=56. 
 
 

Diskussion 
 

Resultatdiskussion 
 
Syftet med denna studie var att undersöka eventuella samband mellan positiv feedback på 
arbetsplatsen och social interaktion, self-efficacy och locus of control.  

Hypotes1: Resultaten visade på ett signifikant negativt samband mellan positiv feedback 
och locus of control. Sambandet visar på att individer med intern locus of control tycks uppleva 
att de ger och tar emot en högre grad av positiv feedback än de med externaliserad locus of 
control. Likväl kan resultatet antyda att en individ som innefattas i ett socialt sammanhang där 
positiv feedback är vanligt förekommande tenderar att bli mer interna vad det gäller locus of 
control. Spector (1982) menar att den logiska följden av att interner tycks vara känsligare mot sin 
omgivning borde de rimligtvis uppleva mer feedback på sitt arbete. Kimmons och Greenhouse 
(refererad i Spector, 1982) stöder Spectors resonemang och visar att interner rapporterade att de 
fick mer feedback än vad de externaliserade rapporterade. Även Thomas et al (2006) metaanalys 
över locus of control på arbetet bekräftar resonemanget genom att visa på att det finns ett positivt 
samband mellan intern locus of control och mängden feedback på arbetet. Vidare visade 
Sadowski et. al. (1985) studie på att individer med intern locus of control i större utsträckning 
förmedlade positiva feedback budskap och i övrigt var bättre på att motivera än de med extern 
locus of control. En möjlig slutsats av detta påstående är att individer med hög intern locus of 
control i större utsträckning gynnas av socialt stöd än individer med en mer externaliserat 
orientering (Lefcourt, Martin & Saleh, 1984). Sambandet mellan positiv feedback och locus of 
control var tämligen modest i styrka men fortfarande av en sådan magnitud att hypotesen inte 
utan vidare kan förkastas.  

Hypotes 2: Mellan positiv feedback och self-efficacy observerades ett signifikant 
medelstarkt positivt samband. Med andra ord att de respondenter som i högre utsträckning 
upplever att de både ger och tar emot positiv feedback tenderar att ha en högre self-efficacy och 
vice versa. Bandura (1997) menar att en effektiv ansats att stärka self-efficacy är genom verbal 
övertalning, exempelvis genom kommunicerade positiva förväntningar från omgivningen. 
Resultatet kan tolkas som att individer som upplever en hög grad av positiv feedback stärks i sin 
self-efficacy. Det kan också vara så att resultatet visar att personer med hög self-efficacy i större 
utsträckning erkänner den positiva feedback som ges till dem. En tredje tolkning av resultatet är 
att personer mer hög self-efficacy är mer benägna att förmedla positiv feedback till personer i sin 
omgivning. Ytterligare en förklaring till resultatet kan tänkas vara tidigare studier som visat att 
individer med initialt hög self-efficacy i större utsträckning accepterar upprepad positiv feedback 
än individer med initialt låg self-efficacy (Nease et al., 1999). Eftersom individer med initialt hög 
self-efficacy tenderar att uppleva positiv feedback som befogad och välgrundad kan det rimligtvis 
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antas att de dessutom kommer att rapportera att de får mer positiv feedback än de individer med 
initialt låg self-efficacy som får positiv feedback men inte tycker att den är befogad.  

Hypotes 3: Social interaktion har i denna studie enbart ett samband med positiv feedback. 
Detta samband är svagt. Resultatet kan eventuellt tolkas som att ett upplevt starkt socialt stöd inte 
nödvändigtvis innebär att interaktionen på arbetsplatsen i sig är av positiv art. Det begränsade 
sambandet kan eventuellt förklaras av Hsiung et al. (2010) påstående att positiv feedback är ett 
slags socialt stöd. Vad som framför allt är intressant kring dimensionen socialt stöd är att den helt 
saknar signifikant samband med de övriga variablerna, locus of control och self-efficacy. Detta 
ger grund för att dra slutsatsen att socialt stöd inte enbart är tillräckligt för att gynna individerna 
utveckling gällande self-efficacy och locus of control. Vid observation av ovan nämnda samband 
och icke-samband förefaller relevansen av positiv feedback vara av stort intresse.  

Det fanns även ett signifikant negativt samband mellan self-efficacy och locus of control 
(se Tabell 3). Detta indikerar att en högre nivå av self-efficacy överensstämmer med en mer 
intern locus of control då ett lågt värde gällande Work Locus of Control Scale indikerar på intern 
locus of control. Resultatet stämmer väl överens med Thomas et al. (2006) resultat som visar på 
att intern locus of control har ett positivt samband med self-efficacy samt stämmer även överens 
med påståendet att locus of control och self-efficacy är konceptuellt relaterade till varandra. 
(Judge et al., 1998a) 

Resultatet i denna studie bidrar med ytterligare belägg för positiva psykologiska 
intentioners framgång i en arbetsplatskontext. Studier kring pygmalioneffekten bidrar också till 
kunskapsområdet genom att visa på att kommunicerade positiva förväntningar på medarbetare 
höjer deras prestation. Då tidigare studier dessutom visat att pygmalioneffekten kan produceras 
genom en höjning av self-efficacy (Eden & Kinnar, 1991). samt denna undersökning visar på ett 
samband mellan positivfeedback och self-efficacy torde detta vara en bidragande variabel vid 
initierandet av en pygmalioneffekt. Därtill menar Judge et al (1998a) att en hög self-efficacy i sig 
kan fungera som en slags självuppfyllande profetia. Det vill säga att en hög self-efficacy leder till 
mer ansträngning vilket ger bra prestationer att vara nöjd med vilket i sin tur leder till en stärkt 
self-efficacy. Med andra ord när processen väl är igång får den moment av egen kraft. 

Författarna till denna uppsats menar att positiv feedback på arbetsplatsen mycket väl kan 
bidra till att initiera processen och således skapa en självförsörjande process. Även om få studier 
bidrar till kunskap mellan dessa samband framgår det ändå av denna samt föregående studier att 
ett omfattande sambandsmönster finns. Detta sambandsmönster innefattar flera variabler som i 
sin tur genom studier har visat på starka samband med ökad arbetstillfredsställelse och 
arbetsprestation enligt bland annat Sadowski (1985) samt Judge och Bono (2001)  Då ökad 
arbetstillfredsställelse och arbetsprestation får ses som självklart önskvärt inom en 
organisationspsykologisk kontext bör det vara av intresse för vinstdrivande likväl ideella 
organisationer att ta hänsyn till dessa variabler. Med detta bör även beaktas hur ledares negativa 
förväntningar kan påverka arbetstillfredsställelse och arbetsprestation i motsatt riktning och att 
detta kan motverkas i enlighet med Oz och Eden (1994)  resultat. Att skapa medvetenhet om hur 
ledares förväntningar kan påverka utfallet av dennes arbete torde vara av intresse. Ju starkare 
ledarens roll är desto större inverkan har denne enligt Kierein och Gold (2000) som visar på att 
pygmalioneffekten är starkare i auktoritära sammanhang. Författarna är av den åsikten att positiva 
intentioner och budskap har ett intrinsikalt värde. Med andra ord att det har ett egenvärde. Det är 
dessutom ingen ekonomisk kostnad förenad med utövandet av detta. 
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Metoddiskussion 
 

Då enkäten som låg till grund för datainsamlingen bestod till större delen av tidigare beprövade 
och bevisat reliabla och valida skalor bör den sammantagna validiteten och reliabiliteten för 
undersökningen varit tillfredsställande. Det som möjligtvis kunnat påverka detta negativt är den 
skala avseende positiv feedback som konstruerats för undersökningen. Denna skala uppvisade ett 
acceptabelt alfavärde men kan däremot ifrågasättas gällande begreppsvaliditet. Begreppet positiv 
feedback är ett tämligen diffust begrepp och begränsas i denna undersökning inte av huruvida det 
förmedlas verbalt eller icke-verbalt. Det kan också tänkas föreligga en oklarhet över vad som 
faktiskt utgör ett budskap av positiv feedback. Möjligtvis hade en högre begreppsvaliditet 
uppnåtts om skalan istället efterfrågade hur ofta feedback upplevs där individen upplever syftet 
vara att förstärka. Respektive hur ofta individen har för avsikt att stärka den person som är 
mottagare för ett feedback budskap. Med andra ord lägga större vikt vid intentionerna bakom 
budskapet. Nuvarande formulering utgör dock grund för en subjektiv självskattning av begreppet 
vilket enligt Spector (1994) bidrar till en högre validitet än om det gäller en bedömning av ett 
objektivt begrepp. Resultatet från skalan rörande positiv feedback har i denna undersökning 
behandlats just som indikation för ett subjektivt begrepp. Det samma gäller övriga skalor i 
undersökningen. 

Gällande undersökningens insamlingsmetod kan det diskuteras vilken påverkan denna haft 
på bortfallet. Då enkäten enbart tillgängliggjordes genom ett webformulär går det inte att undvika 
det faktum att en viss datorkunskap krävdes för att fullfölja enkäten. Dock var inte proceduren att 
genomföra enkäten speciellt avancerad och det kan antagas att kunskaper tillräckliga för detta är 
ett minimikrav på många av dagens arbetsplatser. Ett tekniskt problem som uppstod under denna 
undersökning uppstod då missivbrevet tillsammans med länken till webenkäten skulle förmedlas 
via mail till ett hundratal respondenter. Då mailet skulle skickas reagerade mailservern utan 
förvarning genom att i det mail som senare nådde till respondenterna modifiera hyperlänken till 
att peka mot en annan sida på mailservern som varnade för att länken kunde vara skadlig för 
besökarens dator. Vid upptäckten av detta skickades ett nytt mail ut till samtliga respondenter i 
vilket det förklarades hur hyperlänken till enkäten skulle klippas ut för att senare infogas manuellt 
i webbläsaren. Det är osäkert hur detta problem påverkade bortfallet och en uppmaning riktas till 
andra som avser använda samma insamlingsmetod. Jämförelsevis hade en pappersenkät varit 
något mer bekant för respondenterna och eventuellt resulterat i att fler enkäter blivit ifyllda. Dock 
är metoden att använda pappersenkäter något mer logistiskt problematisk och bortfallet hade 
nödvändigtvis inte blivit mindre.  

Med avsikt att tillgodose att tillräcklig konfidentialitet uppnåddes utformades enkäten helt 
utan att identifierande data insamlades. Alltså förseddes inte respondenterna med individuella 
länkar och heller inga IP-nummer lagrades. Detta medför oundvikligen att ingen garanti kan 
lämnas mot att en och samma individ fyllt i enkäten ett flertal gånger och eventuellt lämnat 
medvetet vilseledande information. Dock anses den potentiella felkällan vara försvarbar. 

Ett ytterligare ställningstagande vid enkätens utformning var att den skulle vara sluten. 
Med andra ord fanns inte möjlighet att göra framsteg i enkäten om inte alla frågor eller 
påståenden besvarats. Detta medförde att inget internt bortfall fanns i datamaterialet. Emellertid 
ställde det också kravet på respondenten att svara på ett påstående denne eventuellt inte hade en 
åsikt om eller av någon annan anledning inte vill svara på. Detta kan eventuellt ha inneburit att en 
respondent svarat slumpmässigt på ett påstående för att kunna göra framsteg i enkäten. 

I Tabell 1 kan det utläsas att skalan avsedd att mäta positiv feedback hade erhållit ett något 
högre alfavärde om item 3 hade uteslutits. Författarna har dock valt att behålla detta item. 
Resonemanget för detta är att det avvikande medelvärdet för detta item förklaras av att positiv 
återkoppling till elever är en självklar del av den pedagogik som är lärarens arbetsuppgift. 
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Slutligen anses studien som representativ för tidigare specificerad population med 
hänvisning till den jämförelse som gjordes med kommunens egen personalstatistik.  

 
 

Slutsatser 
 
Resultatet av denna undersökning visade på signifikanta positiva samband mellan positiv 
feedback och self-efficacy, intern locus of control och socialt stöd i den studerade 
arbetsplatskontexten, vilket stämmer överens med tidigare forskning. Resultatet tyder på att 
positiv feedback spelar en signifikant roll i en arbetskontext. Positiv feedback är en variabel att 
beakta vid studier av arbetstillfredsställelse och arbetsprestation. Författarna menar att detta ger 
stöd för ytterligare fördjupande undersökningar. Vidare kan undersökningen med fördel 
replikeras inom den privata sektorn för att undersöka eventuella skillnader och samband. Därtill 
vore det intressant att undersöka en större population, privat som offentlig för att se hur det skulle 
inverka på sambandsstyrka mellan variablerna samt det allmänna resultatet. 
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Appendix 1. Missivbrev 
 
Institutionen för Individ och Samhälle vid Högskolan Väst 
 
Vi är mycket intresserade av dina tankar! 
 
Vi är två Studenter vid institutionen för Individ och Samhälle som läser sista terminen på 
Personalvetarprogrammet. Då programmets huvudinriktning är Arbets- och 
Organisationspsykologi ingår det i examensarbetet att undersöka ett antal psykologiska 
variabler hos individer i en organisation. Vår uppsats avser att undersöka påverkan av positiv 
förstärkning i en arbetskontext, det är således inte frågan om någon resultatmätning eller 
jämförelse. 
 
Med medgivande från Xxxxxx Xxxxxx och Xxxxx Xxxxxx har vi fått möjligheten att 
genomföra vår undersökning hos er. Undersökningen omfattar medarbetare på Xxxxxxskolan, 
Xxxxxxskolan samt Xxxxx skola.  
 
För att komma till enkäten klicka på länken nedan. (Eller kopiera och klistra in den i 
din webbläsare) 
http://w31.server.hv.se/mrIWeb/mrIWeb.dll?I.Project=HVSURVEY?X  
 
All insamlad data behandlas konfidentiellt. Enkäten sammanställs i form av statistiska 
tabeller. Inga IP-nummer eller andra identifierande data kommer att lagras. Med denna 
insamlingsmetod är det således inte möjligt att särskilja vare sig enskilda respondenter eller 
arbetsplatstillhörighet. Om så önskas, sänder vi gärna en kopia av det färdiga arbetet, maila då 
ditt önskemål till någon av nedanstående kontaktpersoner. Vi skickar sedan ut en kopia 
elektroniskt när uppsatsen är färdigexaminerad. 
 
Vi är mycket tacksamma för er medverkan och ber er att svara på frågorna i den bifogade 
länken. Att genomföra undersökningen tar ca. 15 minuter. 
 
 
På förhand tack för din medverkan! 
 
Om du har några frågor om undersökningen vänligen hör av dig till oss enligt nedanstående 
kontaktuppgifter. 
 
Trollhättan i april 2011. 
 
Tobias Hermansson 
Telefon: xxx-xxx xx xx 
E-mail: tobias.hermansson@student.hv.se 
 
Mikael Nycander 
Telefon: xxx-xxx xx xx 
E-mail: mikael.gouranios@student.hv.se 
 
Personalvetarstudenter vid Högskolan Väst  
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Appendix 2. Exporterad enkät från SPSS Dimensions    
 
Välkommen till enkäten 
Vi är mycket intresserade dina tankar och ber dig att svara så  
sanningsenligt som möjligt på frågorna. Tack för ditt bidrag. 
 
Observera. 
Det är viktigt att du genomför enkäten vid en och samma sittning, den går  
inte att återuppta vid ett senare tillfälle.  
Använd inte webläsarens framåt/bakåtpilar när du genomför enkäten, då  
bryts länken.  
 
Jag är... 
Man 
Kvinna 
 
Jag är... 
18-25 år 
26-35 år 
36-45 år 
46-55 år 
56-65 år 
>66 år 
 
Min högsta utbildning är... 
Grundskola  
Gymnasie  
Högskola/Univeritet  
 
Hur många år har du arbetat på denna arbetsplats? (Om mindre än 1 år, ange 1) 
 
 Hur många år har du haft den befattning du har nu? (Om mindre än 1 år, ange 1) 
 
Vad är ditt anställningsvillkor? 
Tillsvidareanställning 
Tidsbegränsad anställning 
 
Hur många arbetstimmar arbetar du vanligtvis per vecka? 
 
Hur upplever du din löneutveckling? 
Mycket missnöjd 
Missnöjd 
Tillfredsställande 
Nöjd 
Mycket nöjd 
 
Inför dessa frågor ber vi dig erinra hur man i återkopplar i organisationen.  
Alternativ: Mycket sällan/AldrigGanska sällanIblandGanska oftaMycket ofta/Alltid 
Hur ofta ger du positiv feedback till en kollega?   
Hur ofta ger du positiv feedback till din närmsta chef?  
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Hur ofta ger du positiv feedback till en elev/förälder?  
Hur ofta får du positiv feedback av en kollega?  
Hur ofta får du positiv feedback av din närmsta chef?  
Hur ofta får du positiv feedback av en elev/förälder?  
 
Följande påståenden gäller din uppfattning om arbete i allmänhet. Med andra ord inte 
begränsande enbart till ditt nuvarande arbete. 
Alternativ: Instämmer absolut inte/2/3/4/5 /Instämmer helt 
Ett arbete blir vad man gör det till...  
Inom de flesta arbeten kan man genomföra det mesta, så länge man anstränger sig...  
Man får ofta ut det man önskar av ett arbete om man vet sina önskemål...  
Ifall de anställda är missnöjda med beslut fattade av deras chef, borde de göra något åt det...  
Att få det arbete man verkligen vill ha handlar mest om slumpartade tillfälligheter...  
Att få en hög lön handlar mycket om tur...  
De flesta människor har förmågan att prestera väl med sitt arbete om de verkligen anstränger 
sig...  
För att få ett riktigt bra arbete behöver man ha kontakter eller familjemedlemmar med höga 
positioner...  
Att bli befordrad kräver en viss mängd tur...  
Om man vill ha ett välbetalt, högt uppsatt arbete är kontakter viktigare än kompetens och 
kunskap...  
Det är de som presterar väl i sina arbetsuppgifter som blir befordrade...  
För att kunna tjäna mycket pengar är det viktigt att känna de rätta personerna...  
Det krävs tur för att vara en framstående anställd på de flesta arbeten...  
Personer som utför sitt arbete väl blir oftast erfoderligt belönade för det...  
Anställda har oftast mer inflytande över sin chef än vad de själva är medvetna om...  
Den huvudsakliga skillnaden mellan de som tjänar mycket pengar och de som tjänar lite beror 
på tur...  
 
Här ber vi dig att ta ställning till följande påståenden. 
Alternativ: Tar helt avstånd/Tar delvis avstånd/Instämmer delvis/Instämmer helt 
Jag lyckas alltid lösa svåra problem om jag bara anstränger mig tillräckligt...  
Även om någon motarbetar mig hittar jag ändå utvägar att nå mitt mål...  
Jag har inga svårigheter att hålla fast vid mina målsättningar och förverkliga mina mål...  
I oväntade situationer vet jag alltid hur jag skall agera...  
Till och med överraskande situationer tror jag mig klara av bra... 
Tack vare min egen förmåga känner jag mig lugn även när jag ställs inför svårigheter...  
Vad som än händer klarar jag mig aldrig...  
Vilket problem jag än ställs inför kan jag hitta en lösning... 
Om jag ställs inför nya utmaningar vet jag hur jag skall ta mig an dem...  
När problem uppstår kan jag vanligtvis hantera dem av egen kraft...  
 
Här ber vi dig att ta ställning till den sociala miljön på din  
arbetsplats. 
Följande del av enkäten är utelämnad p.g.a. Copyright.  
 
Har du några övriga kommentarer på enkäten eller dess innehåll? 
 
Tryck på "Nästa" för att avsluta enkäten 
Tack för ditt deltagande! 


