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Abstract: 
Denna uppsats görs en utvärdering av Agerus PrestationsIndex, ett 

verktyg för att mäta prestation i organisationer utifrån empowerment. 

PrestationsIndex är ett självskattningstest och bygger på en modell för 

empowerment med fem psykologiska rekvisit för självgående. Testet 

prövas psykometriskt för reliabilitet och validitet. Därutöver testas två 

hypoteser, dels om PrestationsIndex kan predicera prestation och dels 

om ojämnhet mellan de psykologiska rekvisiten kan påverka prestationen 

negativt. Resultaten visar starkt stöd för den första teorin när det gäller 

att predicera individuell prestation, men kan inte belägga 

PrestationsIndex som en prediktor för gruppresstation, när man har 

rensat för miljöfaktorer såsom trivsel och lust till arbetet. Den andra 

hypotesen får inget stöd i uppsatsen. Utöver de testade hypoteserna fann 

författaren intressanta relationer mellan stöd i arbetsgruppen, lojalitet 

med arbetsgivaren och den individuella prestationen. 
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INLEDNING 

Historia 

Arbetsklimatet i världen är under ständig förändring – en långsam process som pågått sedan vi 

människor var jägare och samlare. Införandet av jordbruk var den första stora förändringen och 

gjorde att den tidigare fria dagen blev en ständig cykel av rutiner. Den antika byråkratin med 

begynnande statsapparat introducerade arbete styrt av regler och förordningar. När allt fler 

människor arbetade som hantverkare eller inom företagande och handel, skedde samtidigt en allt 

större yrkesspecialisering, människor fick mer skolning och allt större ansvar utkrävdes för 

produktion och försäljning. Detta skedde samtidigt som folk flyttade ihop till större orter – början 

på urbaniseringen. Under 1800-talet och 1900-talet har urbaniseringen tagit fart och idag bor mer än 

hälften av världens befolkning i storstäder. Det som föranlett denna moderna folkvandring är den 

industriella revolutionen. Arbetet var knutet till tegelbyggnader där dagen styrdes av en 

fabriksvissla och monotona handgrepp. Hela tiden har arbetsklimatet varit i förändring, även om 

förändringarna ibland inte alltid varit så snabbt omvälvande som ovan. Större omställningar har 

ibland lett till svårigheter, kriser eller till och med till folkuppror. I botten ligger människans strävan 

efter att få en drägligare tillvaro, en strävan att ta sig ur fattigdomen. Människan har velat göra 

saker bättre, effektivare, snabbare eller humanare, inte minst för att konkurrera med sin omgivning 

och därmed nå framgång. Drivkrafter som önskan att förbättra och viljan att konkurrera har drivit på 

dessa ständiga förändringar i vår kultur, vår levnadsstandard och i vårt arbetsklimat. Det är i hög 

grad drivkrafter som är minst lika giltiga idag
1
. 

 

Idag står vi mitt uppe i nästa stora förändring. Sveriges sysselsättning har varit helt dominerad av 

först jordbruk och sedan drygt 100 år tillbaka av tillverkningsindustri, men övergår nu i en allt 

högre grad att bli en producent av tjänster. Tjänstesektorn, särskilt de mer avancerade tjänsterna 

som får en större vikt i Sveriges ekonomi, kräver ett annat arbetsklimat och en annan arbetsledning 

än den industrisektor som numera allt färre svenskar jobbar inom
2
.  

 

Denna trend är inte unik för Sverige utan i de flesta länder sker denna successiva utveckling från 

jordbruk/råvaruproduktion, via industrialisering, till produktion av avancerade tjänster. Det är ett 

led i den förädling av arbete som ständigt sker och där allt större och nya krav ställs på den 

anställde, dennes utbildningsnivå och den arbetssituation som hon/han arbetar i (Rosenberg & 

Birdzell, 1986).  

 

Det finns många faktorer som driver på denna utveckling där allt fler människor söker sig till 

kvalificerade arbeten, inte minst ökat välstånd, frihet och högre status. När individen har bättre 

utbildning och mer kompetens leder också detta till att man kan ta större ansvar för sitt arbete. 

Arbetstagaren behöver inte längre i samma grad ledas eller instrueras i sitt arbete, utan kan i högre 

grad själv leda och planera arbetet. 

 

Andra faktorer som driver på förändringen är yttre tryck i form av globaliseringen. Priset på 

arbetskraft i utvecklingsländerna är så mycket lägre att en stor del av industrin flyttar dit, vilket ökar 

kraven på produktivitet hos de företag som är kvar i den redan industrialiserade delen av världen för 

att de fortfarande skall kunna konkurrera. Detta driver också på satsningar inom högteknologiska 

                                                 
1
 Rosenberg, N., & Birdzell, L. E. (1986) 

2 Tjänsteföretagen har ökat sin procentuella andel av den totala nettoomsättningen ifrån 4% 1980 till 9% 2004 medan 

en marginell sänkning av industrisektorns totala andel svagt minskat. (SCB: Rörelseresultat för industri- resp. 

tjänsteföretag, 2007) 
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eller kunskapsintensiva branscher då dessa ännu inte är lika konkurrensutsatta som 

tillverkningsindustrin. Mycket satsas också på tjänster och service som inte är utbytbar och som inte 

kan levereras på distans. Dessa nya villkor leder inte bara till att fler jobbar inom avancerade yrken 

och inom tjänstesektorn utan också till krav på ökad flexibilitet i hanteringen av arbetsuppgifter. 

Man kräver helt enkelt mer av medarbetaren idag, i form av problemlösning och att ta större ansvar, 

vilket är en del av den produktivitetsökning som tidigare nämnts.  
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Figur 1: SCB: Näringslivets produktivitetsutveckling 1980-2006. Förädlingsvärde är baspris/arbetade timmar

3 
 

När kraven på produktivitet och flexibilitet ökar samtidigt som medarbetarna har en högre 

utbildningsnivå blir också detaljstyrning ett mindre effektivt sätt att leda arbetet. Det går helt enkelt 

inte längre att beskriva, kontrollera eller analysera arbetet som man tidigare gjort (Torbiörn, 

Petterson & Arvonen, 1996:1). Många företag har uppmärksammat detta och övergått till 

normstyrning, där man med hjälp av organisatoriska mål och ledord som lojalitet, kundfokus, 

flexibilitet och kvalitet, styr arbetet.  

 

I de organisationer som säljer avancerade tjänster förutsätts de anställda vara självgående individer 

som anpassar sig efter de krav som ställs och själva prioriterar sina uppdrag. För den anställde är 

det då viktigt att den får så bra förutsättningar som möjligt för att klara av det ansvar och den 

flexibilitet som arbetet kräver. (Petterson, Nordmark & Torbiörn 2006)(Jacobsen & Thorsvik, 2002)  

Empowerment 

Hur skapar man då bästa möjliga förutsättningar för att individen skall kunna ta ansvar i sitt arbete? 

Studier på detta har pågått en längre tid och området benämns ofta Empowerment i 

arbetslivsforskning. Empowerment översatt till svenska är att bemyndiga, befullmäktiga eller sätta i 

stånd (Definition: Bonniers Svenska ordbok, Malmström et al., 1994). I enklare ord uttryckt att ge 

individen makt över sin livssituation eller sitt arbete.  

 

Begreppet härstammar ifrån sociologisk forskning och i dess ursprungliga sociala kontext har det 

framför allt använts inom medborgarrättsrörelsen, feminismen och fattigdomsbekämpning. 

Empowerment betyder att öka självkänsla, social status och såväl ekonomisk som politisk makt hos 

marginaliserade eller utsatta grupper eller individer (Wikipedia, 2007). Det kan vara grupper som 

genom social diskriminering har blivit utlämnade från beslutsfattandet p.g.a. kön, ras, etnicitet, 

religion eller andra personlighetsegenskaper. Empowerment används också som en teknik att skapa 

uppmärksamhet och medvetandegöra diskriminering och orättvisor.  

 

                                                 
3
   Observera att värdena för 2005 baseras på nationalräkenskapernas kvartalsberäkningar och bör betraktas som preliminära. 
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'To empower someone', att bemyndiga en person, är att hjälpa en person att få makt över de beslut 

som påverkar hans liv. Empowerment är processen till den makten, så att de marginaliserade 

slutligen tar den själva och inte längre blir marginaliserade eller diskriminerande. 

 

Det finns dock andra användningsområden för ordet och det vanligaste är att ge individer makt som 

normalt inte har makt. Här används det när det gäller patienter inom sjukvården och när det gäller 

anställda i arbetslivet.  

 

Empowerment i arbetslivsforskning har starka grunder inom socialpsykologin och går ofta ut på att 

ge de anställda mer kontroll och makt över sin arbetssituation, mer eget ansvar över utfallet och 

mer resurser till sin hjälp. Detta i ett led att öka flexibilitet och effektivitet så att både kunden och 

arbetsgivaren upplever förbättringar i kvalitet. Empowerment i form av ansvar och befogenheter 

skall inte bara leda till större anpassningsbarhet till organisationens behov utan också till en ökad 

självkänsla hos den anställde, som kan vara mer beslutsam och påverkas mindre av organisationens 

byråkrati (Spreitzer, 1995).  

 

Conger & Kanungo (1988) bygger vidare på denna tradition och bidrar till att sätta Empowerment 

på den vetenskapliga kartan. De menar dock att det inte räcker med att delegera ansvar ner i 

organisationen för att en empowerment-process skall ske som gör organisationen effektivare. Den 

viktigaste funktionen av empowerment enligt författarna är att den skapar motivation att ta ansvar 

hos de anställda. De talar om empowerment som en ledarstil samtidigt som det är en process i hela 

organisationen. Artikelförfattarna introducerar en egen modell för vilka antecendenter som leder till 

empowerment samt vilka som förhindrar den. Conger & Kanungo grundar sina teorier på Banduras 

tankar om Self-efficacy i terapier (1986) och menar att det är nödvändigt att ge individen större 

känsla av ansvar, inflytande och makt för att den skall kunna prestera. Empowerment skapar bättre 

förutsättningar för större initiativtagande och uthållighet bland de anställda. De menar att det är 

viktigt att utreda och operationalisera empowerment och Self-efficacy i organisationspsykologin. 

Samtidigt uppmanar de till undersökningar av de faktorer som faktiskt premierar de önskade 

beteendena som initiativtagande och ansvar i organisationer.  

Empowerment enligt Torbiörn, Petterson & Arvonen  

Denna uppsats avser att pröva en modell för Empowerment som skapats av forskarna Torbiörn, 

Petterson & Arvonen. (1996:1) Modellen grundar sig på både empowerment teorier om makt och 

motivation. Istället för att utgå ifrån att empowerment är en inre känsla av kontroll hos individerna 

menar Torbiörn et al. (1996:1) att empowerment är de förutsättningar som gäller för prestation på 

arbetsplatsen. 

  

Eftersom man anser att individens prestation är en konsekvens av hans upplevelser av att det finns 

positiva förutsättningar för arbetet, så blir empowerment enligt denna modell organisationens arbete 

med att ge individen goda objektiva motsvarigheter till dessa upplevda positiva förutsättningar. 

Detta betyder att målet för empowerment i organisationer inte är individuella utan istället 

situationskontextuella i den mån man försöker matcha subjektiva och objektiva förutsättningar för 

arbetet. Empowerment handlar här inte direkt om makt eller motivation, eller ens om individen.  

Detta betyder också att empowerment till skillnad från dess tidigare sociologiska definition inte är 

något som kan uppnås, utan det är en ständig process där man försöker skapa de bästa 

förutsättningarna för att arbete skall kunna utföras (Torbiörn et al. s. 5, 1996:1). I Torbiörn, 

Pettersson & Arvonen, (1996:2) översätts empowerment begreppet till självgående. 

De psykologiska rekvisiten för empowerment 

För att hitta de förutsättningar som stämmer bäst överens med prestation har man använt de tidigare 

modellerna för empowerment: ansvar/inflytande och motivation och kombinerat dessa tillsammans 

med relational frame theory och gestaltteori, dvs. att enskilda psykologiska mått inte upplevs enskilt 
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utan sammanvävt till en helhet. De subjektiva förutsättningarna för arbetsprestation som 

empowerment bygger på kallar artikelförfattarna de psykologiska rekvisiten för självgående.  

 

Rent grammatiskt kan en handling bestämmas av skäl eller modus; latin för ”på vilket sätt”. Modala 

hjälpverb anger förmågan till handling, önskan till handling, eller varför man gör en handling. 

Modala hjälpverb är en grammatisk konstruktion som ingår i de flesta språk och som därför kan 

antas ligga djupt i människans begreppsvärld. 

Det finns i svenskan bara fyra modala hjälpverb samt synonymer till dessa: 

  

VILL: - önskar, hoppas, etc. FÅR: - tillåts, medges, etc. 

KAN: - förmår, klarar av, hinner, orkar, vågar  BÖR: - borde, behöver, måste, etc. 

 

Sammanlagt kan man säga att de ovan nämnda hjälpverben preciserar varför man utför handlingar. 

Svaret på detta kan vara att man är motiverad till det, för att det går, för att man tillåts göra det eller 

för att man faktiskt har ansvar och måste utföra handlingen.  

En aspekt av arbetsprestationen som vi inte fångar upp med de ovan nämnda ”varför”-aspekterna av 

ett handlande (VILL, KAN, FÅR och BÖR) är vad som skall utföras med handlingen, det vill säga 

objektet för handlingen. De handlingar som önskas är konkreta och specificerade i den gamla tidens 

organisationer, där man har tydliga och avgränsade arbetsuppgifter. På de nya är det däremot ofta 

mål och normer som dikterar vad som skall göras vilket lämnar större plats för prioriterande, 

problemlösande, och flexibilitet från individens sida. Samtidigt skapar detta större krav på individen 

att informera sig och att handla rätt, vilket leder till en större osäkerhet för individen och 

oförutsägbarhet för företaget. Av denna anledning tas VET med i modellen, det vill säga kunskap 

om arbetet och vilka dess mål är (Torbiörn et al, 1996:1).  

 

VILL, KAN, FÅR, BÖR och VET anses vara grundläggande aspekter för prestation enligt modellen 

(Torbiörn et al, 1996:1) och behöver vara subjektivt uppfyllda för att individen skall ha bästa 

möjligheter till prestation. Dessa utgör de psykologiska rekvisiten för prestation i modellen, de 

grundförutsättningar som finns för att individen skall kunna prestera. I vilken utsträckning 

rekvisiten uppfylls är beroende av de objektiva förutsättningar företaget kan tillgodose genom att 

skapa ett bra arbetsklimat, men ytterst av hur individen upplever dessa. Man gör ingen utsago om 

att alla rekvisiten skulle vara lika viktiga men menar att alla behövs för att individen skall kunna 

prestera på sin högsta nivå.  

  
Figur 2: Torbiörn et al. (1996) illustrerar önskad överensstämmelse mellan objektiva och subjektiva villkor för 

prestation. Genom att skapa goda objektiva förutsättningar anpassade till individen kan man uppfylla de subjektiva 

villkoren. 
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Relational Frame Theory 

Teorin ser inte bara de olika förutsättningarna för prestation som byggstenar som fritt kan staplas på 

varandra, utan istället ses de alla fem som nödvändiga delkomponenter av en större gestalt. Dessa 

tankar har inspirerats av Gestaltterapi och av Relational Frame Theory (RFT). RFT är ett område 

inom radikalbehaviorismen för ”verbalt beteende” där man undersöker det mänskliga språket, dess 

utveckling och fenomenet att vi tänker/talar med oss själva (Törneke, 2003). Enligt RFT lär 

människan sig språket genom interaktion med sin omgivning. Språket är också skapat av mänskliga 

upplevelser och förhållanden, samtidigt som det i sin tur påverkar människan i hur man tänker kring 

storheter och begrepp och därmed styr det tänkandet.  

Människans möjlighet ”att diskriminera egna handlingar verbalt och därmed ställa dem i relation till 

den typ av abstraktioner vi kallar ideal (”hur det borde vara”) och på så sätt styra nya handlingar är 

enligt RFT nyckeln till såväl människans unika framgång som art som vår ständiga kamp med inre 

plåga”
4
. Dessa ideal påverkar också hur vi bedömer de situationer vi befinner oss i och vad vi 

förväntar oss av andra. I arbetslivet ställs ett idealiskt arbetsklimat mot det verkliga och i den 

dynamiken skapas uppfattningen om förutsättningarna för att göra ett bra arbete är tillräckliga, goda 

eller bristande.  

RFT understryker att mänskliga konstrukt är sammankopplade med varandra genom associationer, 

och det är framför allt här modellen har hämtat sin inspiration. De menar att förutsättningarna för 

prestation inte fungerar oberoende av varandra, utan att de måste ses sammantagna till en gestalt. 

Varje enskilt rekvisit tolkas i relation till de andra i en gemensam kontext.  

 

Empowerment som gestalt 

Gestalttänkandet leder till att man kan se de olika rekvisiten som delar av en helhet. Denna helhet 

bildar en profil av psykologiska rekvisit för presterande, vilken i sin tur påverkar individens 

prestation. Är ett par rekvisit uppfyllda men andra inte, antar man att rekvisiten blockerar varandra. 

En ren logisk analys av de psykologiska rekvisiten förutsäger också det då vissa villkor kan 

motarbeta varandra om de inte alla är uppfyllda. Ett par exempel på hur de psykologiska rekvisiten 

kan blockera varandra följer: 

 

Man har kompetens att utföra några arbetssysslor och vill det men får inte göra det. 

Man måste och får utföra arbetssysslor men har inte kompetens eller vill inte göra det, eller vet 

inte exakt vad som skall utföras.  

Man vill utföra något och får det men har inte kompetens.  

Man bör utföra något men har inte tillräckliga befogenheter (får) för att kunna klara av det. 

 

Man gör antagandet att om de psykologiska rekvisiten motarbetar varandra ger det individen sämre 

förutsättningar för att utföra sitt arbete, vilket har en negativ inverkan på prestationen. Torbiörn et 

al. (p. 6-7, 1996:1) gör tolkningen att alla de psykologiska rekvisiten är nödvändiga för prestation 

och att om en eller flera komponenter saknas så medför bristen av dem att prestationens storlek eller 

kvalitet blir lidande. Man kan göra en analogi till uttrycket Hälsan tiger still, som menar att när allt 

är bra så klagar man inte, men när något saknas så känner man direkt av det.  

Teorin förutsäger alltså att utöver sambandet mellan arbetsprestation och hur väl tillfredställda 

rekvisiten är, så kommer individen att prestera bättre om rekvisiten balanserar varandra genom att 

vara jämnt uppfyllda. Man förutser alltså att de personer som har tillfredställt alla de psykologiska 

rekvisiten i någon mån, de med jämnt fördelade profiler, kommer att få högre prestation än de med 

                                                 
4
 Niklas Törneke (2003). Relational Frame Theory, En psykologisk teori om kognition och mänskligt språk. 

www.kongitiva.org// 
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ojämna profiler. Alltså om summan av rekvisituppfyllelse är likvärdig bör den jämna respektive 

ojämna fördelningen spela roll. Detta har Torbiörn et al. också tidigare kunnat visa (1996:1). Nyare 

data som redovisas i Petterson, Nordmark & Torbiörn (2006) pekar på att bristen, mätt som 

ojämnhet i profil, endast är betydelsefull om de övriga psykologiska rekvisiten är väl tillgodosedda, 

något som jag fick läsa efter att jag påbörjat uppsatsarbetet.  

I denna uppsats kommer jag att referera till jämn profil som en profil där alla de psykologiska 

rekvisiten är tillfredställda till en liknande nivå och ojämn profil där det är stor skillnad mellan i 

vilken utsträckning rekvisiten är tillfredställda.  

 

SYFTE 
Mitt syfte med denna uppsats är att pröva ovanstående modell för empowerment genom att använda 

de data som konsultföretaget Agerus har samlat in under sina uppdrag. Deras verktyg för att 

undersöka självgående, PrestationsIndex, är ett självskattningsformulär som är byggd efter 

Torbiörn, Pettersson, Arvonens modell. 

 

Först kommer jag att testa om PrestationsIndex står sig som psykometriskt testverktyg, vilket delvis 

är gjort under Agerus testutveckling. Här testas validitet och reliabilitet. Man kan och bör även 

också undersöka hur mycket Empowerment modellen tillför testet i jämförelse med generella frågor 

kring tillfredställelse på arbetsplatsen. På detta sätt kan jag se om teoriförfattarnas modell om 

empowerment/självgående säger något utöver vanliga teorier om kopplingen mellan god 

arbetsmiljö och prestation. 

Sedan kommer jag att testa två ursprungliga prediktioner som Torbiörn, Pettersson, Arvonens teori 

gör. Dessa hypoteser är: 

 

Hypotes 1: Tillfredställs de psykologiska rekvisiten i låg utsträckning så leder detta till lägre 

prestation och tillfredställs dom i hög utsträckning leder det till högre prestation. 

Hypotes 2: Om man har en ojämn profil leder det till lägre prestation jämfört med en annan 

profil med jämnare fördelning, då båda har samma snitt i den uppmätta 

tillfredställelsen av psykologiska rekvisit. 

 

Mitt syfte är också allmänt att ta reda på vilka faktorer som påverkar prestationen, vilket gör att 

uppsatsen inte stannar vid verifiering/falsifiering av de två hypoteser, utan jag fortsätter att arbeta 

med materialet för att hitta de viktigaste faktorerna. 
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METOD 

Inledning metod 

Under denna rubrik kommer jag först att beskriva den samarbetspartner jag använt för att skriva 

denna uppsats, konsultföretaget Agerus, samt beskriva den data jag har fått tillgång till, ett utdrag 

av testverktyget PrestationsIndex. Sedan kommer jag att gå in på de olika databehandlingsmetoder 

som används i uppsatsen. Databehandlingen delas upp på tre områden: psykometriskt test av 

Prestationsindex, test av teorins hypoteser och sist en beskrivning av den explorativa analys som 

gjorts.  

 

Samarbetspartner och material 

Denna undersökning är gjord som ett uppdrag av konsultföretaget Agerus. Företaget Agerus i 

Västerås arbetar med att hjälpa organisationer att implementera bästa möjliga förutsättningar för att 

medarbetarna skall arbeta effektivt och prestera väl. Agerus är de enda som har prövat den här 

redovisade modellen i praktiken. De har också bistått med de analysdata denna uppsats baserar sig 

på. Analysdata kommer ifrån Agerus webbverktyg PrestationsIndex som de använder i sina 

konsultuppdrag. PrestationsIndex bygger på den här redovisade teorin. Data har samlats in med 

webbverktyget och består av 2862 stycken självskattningar från personer i fem företag där Agerus 

har haft uppdrag. Materialet har konverterats ifrån rådata till Excel för att sedan läggas in i 

statistikprogrammet SPSS. Se mer under databehandling för respektive statistisk undersökning som 

gjorts i SPSS.  

 

Bakgrunden till PrestationsIndex 

PrestationsIndex är ett frågeformulär som består av 44 frågor där personen skattar sin upplevelse av 

arbetsmiljön. 20 av frågorna mäter hur väl rekvisiten för prestation är uppfyllda. 12 frågor mäter 

allmänna arbetsmiljöfaktorer: trivsel på arbetsplatsen, hur mycket medarbetarna stöder varandra, 

lojalitet till företaget, lust till arbetet och hälsa. 6 frågor mäter arbetsprestation och består av dels 

uppskattningar om arbetsgruppens prestation (grupprestation) och dels individens egen skattning av 

sina prestationer utöver det vanliga (det vi kallar extraordinär prestation). Det är t.ex. att man anser 

att sina prestationer är högre än andras i genomsnitt eller att man klarar mer än de andra förmår. De 

övriga sex frågorna uppskattar andra påverkansfaktorer
5
. Varje fråga skattas på en skala från 1 till 5, 

där ett är lägst fem högst/mest. Undantaget är hälsofrågan ”Känner du dig fullt frisk?” som besvaras 

med ja eller nej.  

 

I uppsatsarbetet använder jag i vissa fall de psykologiska rekvisiten mätta sammantaget som en 

helhet och detta kallar jag huvudindex av de psykologiska rekvisiten. Samma sak gör jag med 

arbetsmiljön där jag räknar samman trivsel på arbetsplatsen och stöd av medarbetare till 

huvudindexet arbetsmiljö. 

 

Till skillnad från Torbiörn, et al. undersökning (1996:1) där man har mätt normal arbetsprestation 

så innehåller det materialet jag har fått tillgång till bara de omnämnda extraordinär prestation och 

grupprestation (en uppskattning av arbetsgruppens prestation genom individuella skattningar).  

                                                 
5
 Allmänna frågor om trivsel, motivation och arbetsklimat.  
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Prestationsmått 

Det nämndes tidigare att denna modell ur organisationens synpunkt var pragmatiskt utformad och 

att den därför syftade på villkor för prestation i arbetsrollen som karaktäriseras av ”självgående”. 

För att göra detta behöver man ett kriterium på prestation. Här skulle det vara möjligt att använda 

externa objektiva kriterier på prestation så som enheter producerade, säljkvota, lönsamhet, 

kundtillfredsställelse, men de mäter bara en liten bit av prestationen och gör modellen tillämpbar 

endast i de områden där man har objektiva kriterier på prestationen. 

Randolph (1995) redovisar ett möjligt kriterium på prestation när det gäller empowerment, som 

individens egen arbetstillfredsställelse. Teoriförfattarna, inspirerade av Randolph, använder 

självskattning av arbetsprestationen som utvärderingskriterium för modellen (Torbiörn et al., 

1996:1).  

 

Problem finns dock med att enbart använda självskattning som mått på prestation. Det finns inte 

några externa kriterier för vare sig de psykologiska rekvisiten eller prestation i modellen att mäta de 

skattade emot och än så länge vet vi mycket lite om dessa självskattningar korrelerar fullständigt 

med verkligheten. Att dessutom enbart använda individens egen skattning kan vara missvisande då 

det finns många faktorer utanför den egentliga prestationen som kan påverka denna uppfattning.  

 

Operationalisering av uppsatsens syfte 

Denna uppsats är en korrelationsstudie baserad på analysdata som Agerus har ställt till förfogande 

och här saknar vi mätdata som visar på hur förhållandena ser ut både före och efter en insats med 

empowerment har gjorts. Det går alltså inte att skapa en experimentell design, utan bara göra en 

korrelationstudie. En korrelationsstudie kan, till skillnad från experimentell design, egentligen inte 

påvisa kausalitet utan endast visa på samband mellan variabler. Jag gör dock ett antagande om att 

prestationen påverkas av arbetsmiljö och de så kallade rekvisiten för självgående och inte tvärtom, 

för att kunna pröva de hypoteser som artikelförfattarna har lagt fram. Det vi egentligen prövar är 

sambanden, men jag kommer trots detta att benämna rekvisit och arbetsmiljö som oberoende 

variabler och prestationsmåtten som beroende variabel.  

 

Med denna uppsats vill jag utifrån Agerus PrestationsIndex undersöka vilka faktorer i individens 

uppfattning om arbetsplatsen som påverkar arbetsprestationen. För det första måste jag då 

undersöka PrestationsIndex som test betraktat. För att göra detta kommer testets reliabilitet och 

dess konstruktvaliditet att undersökas. För att undersöka hur mycket Empowerment modellen tillför 

testet tillför till andra befintliga modeller om arbetstrivsel görs ett jämförande test i multipel 

regressionsanalys.  

Teorier om att god arbetsmiljö i form av trivsel på arbetsplatsen, stöd från medarbetare, och känslor 

av lojalitet till arbetsgivaren påverkar arbetsprestationen positivt, är både intuitiva och har haft en 

stor spridning. Jag kallar detta den grundläggande modellen som jag sedan testar emot 

Empowerment modellen. Båda modellerna testas emot varandra för att se hur väl de förklarar 

prestation i en multipel regressionsanalys. 

 

För att kunna avgöra exakt vilka faktorer som påverkar prestation kommer jag att testa både 

arbetsmiljöfaktorerna och de psykologiska rekvisiten var för sig mot prestationsmåtten. Utöver 

detta vill jag hitta ett mått på om profilen är ojämn eller jämn och undersöka statistiskt om det finns 

några samband mellan ojämnhet och lägre prestation. 

 

I slutet av uppsatsen kommer jag även att arbeta explorativt genom att göra klusteranalyser för att se 

hur de som svarat på testet grupperar sig och om det går att utröna några mönster i detta. Detta 

arbete är till skillnad från den tidigare delen av uppsatsen teorigenererande och kan ligga till 

grunden för ytterligare forskning om empowerment, arbetsmiljö och prestation.  
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Databehandling 

Databehandlingen är gjord i SPSS för pc version 12.0.1, 13.0 och 14.02. Anledningen till att jag har 

arbetat med tre versioner är att jag jobbat i flera datamiljöer och endast mot slutet av studien fick 

tillgång till version 14.02. SPSS är dock inte bakåtkompatibelt, vilket betyder att har man väl 

migrerat till en högre version är det svårt att gå tillbaka, vilket ledde till att jag återvände till version 

13.0 för slutgiltiga beräkningar och utskrifter av resultat.  

 

Att undersöka hur väl PrestationsIndex fungerar som testverktyg gjordes genom reliabilitetstest av 

index, faktoranalys, sambandsanalys (korrelationsmatris) och en multipel regressionsanalys. Dessa 

beskrivs utförligare under avsnittet Metod: Utvärdering av testet PrestationsIndex. 

 

För att utvärdera vilka faktorer som påverkar prestation och för att undersöka hur villkor för 

prestation och arbetsmiljö är kopplade till grupprestation och extraordinär prestation gjordes 

följande analyser: närmare studie av sambandsanalysen, klusteruppdelningar av alla index i låga, 

medel respektive höga resultat, t-test med avseende på signifikanta skillnader i medelvärde och 

effektstorlek, och variansanalys på dessa kluster för att utröna interaktionseffekter och mäta 

effektstorlek. Detta beskrivs utförligare under avsnittet Metod: Kan PrestationsIndex predicera 

arbetsprestation. 

 

Slutligen gjordes illustrerande klusteranalyser och en explorativ variansanalys på hur faktorerna i 

arbetsmiljön påverkar prestationen, särskilt Stöd, Lojalitet och Ojämn profil. De illustrativa 

klusteranalyserna ingick i testplanen, men deras slutgiltiga utformning anpassades till resultatet för 

att tydligt visa vilka faktorer i PrestationsIndex som påverkar prestationen. Detta behandlas mer 

under rubriken illustrerande klusteranalyser nedan.  

 

Metod: Utvärdering av testet PrestationsIndex 

Test av reliabilitet med Cronbach's alfa 

Testverktyget undersöktes först genom att titta på PrestationsIndex reliabilitet. Här har jag valt att 

använda Cronbach's alfa som mått på reliabilitet i testets index då den även mäter intern konsistens i 

skalan, vilket inte split-half, eller andra metoder gör. Variablerna Hälsa och Lust kan inte mätas här 

eftersom de bara skattas med en fråga vardera. 

Test av validitet  

Extern validering 

Ett annat sätt man bör undersöka ett test på avser validiteten. Det vill säga att testet mäter det 

testkonstruktören utger sig för att mäta och inte något annat. Ett av de bästa sätten att undersöka 

validiteten är att sätta upp kriterier, alltså andra typer av mått, som oberoende av testet mäter det 

testet vill mäta. Detta kallas kriterievaliditet.  

 

Eftersom jag inom ramen för denna uppsats inte har tillgång till andra data än det PrestationsIndex i 

sig självt innehåller så kan jag inte göra någon sådan extern validering av testet. Jag får istället 

använda mig av sambandsanalys och faktoranalys för att på så sätt få indikationer på de i testet 

ingående skalornas begreppsvaliditet.  

 

Sambandsanalys 

Saknar man kriterium att jämföra med, vilket är vanligt när man antingen undersöker en personlig 

egenskap som det inte tidigare forskats mycket kring eller när egenskapen är vagt definierad och 
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inte operationaliserats i konkreta termer, kan man studera andra aspekter av validitet, t.ex. 

konstruktvaliditeten. Ett psykologiskt konstrukt är en tänkt egenskap som testkonstruktörerna 

använder i sin modell och tänker sig att testet mäter. Detta konstrukt måste rimligtvis förhålla sig 

till andra mätbara begrepp så att det samvarierar med liknande begrepp, så kallad konvergent 

validitet, och korsvarierar med motsatta begrepp, så kallad diskriminant validitet. Enligt McDowell 

och Newell (1996) är en korrelation mellan två skalor som ligger inom spannet 0,40 och 0,60 en 

acceptabel indikation på konvergent validitet. Andra begrepp som inte har någon relation till det i 

testet uppmätta bör inte heller samvariera med det. På detta sätt kan man tänka sig att t.ex. verbal 

förmåga bör ha en positiv korrelation med extroversion och med rikt ordförråd, en negativ 

korrelation med tystlåtenhet, men ingen korrelation alls med begreppet tålamod. Konstrukten man 

mäter i ett test bör alltså förhålla sig till andra teoretiska begrepp såsom den underliggande teorin 

till testet förutspår. Ett sätt att mäta detta är att göra en sambandsanalys för att se vilka begrepp det 

mätta varierar med. Även i detta fall är mina möjligheter begränsade till de faktorer som 

PrestationsIndex mäter, men här vill jag att det uppskattade rekvisiten för prestation samvarierar 

med liknande begrepp men inte med oberoende eller motsatta begrepp. Då alla de begrepp som 

ingår i PrestationsIndex mer eller mindre handlar om upplevelser av arbetsplatsen kommer de i viss 

mån vara lika varandra. För att testa PrestationsIndex egna konstrukts förhållanden till varandra 

ställdes en korrelationsmatris upp. Med den vill vi se att de positiva arbetsmiljöfaktorerna har en 

positiv korrelation med varandra och att vissa begrepp som liknar varandra skall ha en hög positiv 

korrelation med varandra.  

Prediktiv validitet 

Testets förmåga att kunna förutsäga ett visst beteende omfattas av prediktiv validitet. Prediktiv 

validitet kan studeras genom att testresultaten jämförs med något annat mått på egenskapen som ska 

mätas (Engström Pedersen, Schüller, & Forssén, 1997). I mitt fall innefattar PrestationsIndex både 

de psykologiska rekvisiten för prestation och de variabler de avser att predicera värdet på, 

prestationen. En form av prediktiv validitet i testet kan sägas vara i vilken utsträckning rekvisiten 

och arbetsmiljöfaktorerna i PrestationsIndex kan predicera prestationsmåtten Grupprestation och 

Extraordinär prestation. Detta testas i och med att teorins hypoteser testas (se avsnittet Metod: Kan 

PrestationsIndex predicera arbetsprestationen). 

Faktoranalys  

Ett annat sätt att mäta konstruktvaliditeten är att se om ett mätt begrepp motsvaras av i huvudsak en 

faktor eller om begreppet kan delas upp i flera subfaktorer. Detta görs genom att man gör en 

faktoranalys på de frågor som ingår i konstruktet för att se hur många faktorer/dimensioner ett index 

kan delas upp. Består konstruktet av flera dimensioner kan det vara så att man mäter flera faktorer 

som samvarierar men inte motsvarar samma tänkta egenskap, utan istället flera liknande 

egenskaper. Man kan också tänka att de små faktorerna är olika mindre beståndsdelar av ett större 

begrepp men då måste de konstrukt de mindre faktorerna mäter också bottna in i den teoretiska 

utgångspunkt man hade. Om frågorna mäter den huvudfaktor som testkonstruktörerna hade tänkt så 

ger faktoranalysen god indikation på konstruktvaliditeten i de begrepp man arbetar med (Cronbach, 

Meehl, 1955). I vårt fall består begreppen av index där man sammanvägt ett antal frågor till ett mått. 

Faktoranalys gjordes på frågor till alla index: de psykologiska rekvisiten Vill, Vet, Kan, Får och 

Bör, Trivsel, Stöd, Lojalitet, Extraordinär prestation, Grupprestation samt huvudindex av 

psykologiska rekvisit respektive arbetsmiljö. Vad man vill fastställa med denna analys är framför 

allt att det inte finns vissa frågor i testet som mäter något annat än de övriga frågorna som tillhör 

samma index. Den faktoranalys som redovisas under resultat är gjord med variamax rotation
6
, 

maximalt 25 iterationer och de extraherade roterade faktorerna har minst 1 i egenvärde.  

                                                 
6
 “An orthogonal rotation method that minimizes the number of variables that have high loadings on each factor. It 

simplifies the interpretation of the factors”, SPSS 2006 
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Metod: Kan PrestationsIndex predicera arbetsprestation? 

Multipel regressionsanalys 

För att mäta hur mycket modellen förklarar av den prestation som PrestationsIndex mäter gjordes 

multipel regressionsanalys. Sådan används framför allt för att undersöka korrelationer mellan 

variabler, men kan här användas som test av hur olika teoretiska modeller bestående av flera 

items/variabler förklarar en beroende variabel (i vårt fall prestation). Detta görs genom att man tittar 

på hur stor del av den beroende variabelns varians man kan förklara med varje given modell. På det 

sättet får man en procentsats för varje modell och kan därmed jämföra olika modeller eller se hur 

mycket en extra uppsättning oberoende variabler kan bidra med till modellen.  

 

Jag kommer i den här undersökningen att testa hur mycket en positiv arbetsmiljö gör för 

prestationen och jämföra detta med hur mycket de psykologiska rekvisiten för prestation 

(empowermentmodellen) tillför till denna. Den positiva arbetsmiljön bestående av: trivsel på 

arbetsplatsen, stöd ifrån kollegor, lust till arbetet och lojalitet med arbetsgivaren, kallar jag den 

grundläggande modellen. Denna testas mot en modell som utöver positiv arbetsmiljö tar med de 

psykologiska rekvisiten för prestation som beskrivs under avsnittet De psykologiska rekvisiten för 

empowerment. Eftersom det finns två prestationsmått kommer jag både titta på skattningar av 

arbetsgruppens prestation och av extraordinär prestation (utmärkande hög individuell prestation). 

För att få största möjliga inblick i de två modellernas förklaringsvärde kommer de båda att 

redovisas som primära och sekundära modeller. Det vill säga vi kommer att se hur stort 

förklaringsvärde modellen har utöver den grundläggande modellen för arbetsprestation men också 

hur mycket mer den grundläggande modellen förklarar prestation jämfört med empowerment 

modellen.  

 

För att testa hypotesen om att ”ojämnhet i profilen” leder till lägre prestation kommer jag att lägga 

till en tredje modell som utöver de andra variablerna också innefattar variabeln ”ojämnhet i profil”. 

Visar det sig att den tredje modellen förklarar mer än de två andra sammanlagt kan man säga att 

ojämnhet påverkar prestation.  

Ojämn profil 

För att undersöka empowermentteorins andra hypotes, att ojämn tillfredställelse av de psykologiska 

rekvisiten leder till lägre prestation, måste vi först ta reda på vad en sådan ojämn profil innebär. Min 

förståelse har varit att stora skillnader mellan i vilken utsträckning de psykologiska rekvisiten är 

tillgodosedda motsvarar det som menas med ojämn profil. Statistiskt sett är ojämnhet inget annat än 

varians, spridning och därför blir variansen mellan de psykologiska rekvisiten ett mått på ojämnhet i 

profilen. Det mått jag kommer använda här i uppsatsen på ojämnhet är alltså variansen mellan 

rekvisiten Vill, Vet, Kan, Får och Bör. Jag benämner detta mått Varians inom profil. 

Sambandsanalys 

Som grund för att undersöka de faktorer som påverkar prestation kan den korrelationsmatris som 

gjorts också användas här.  Här kan man se vilka index som samvarierar med varandra och i hur 

hög utsträckning varje index samvarierar med de två prestationsmåtten. Denna sambandsanalys är 

en grund för de riktade hypotesprövningar som genomförts.  

T-test för medelvärden med envägs variansanalys 

De t-test görs på sambandet mellan olika grundfaktorer och prestationsmåtten extraordinär 

prestationen respektive grupprestationen. De undersökta faktorerna är nivån på indexen: Vill, Vet, 

Kan, Får, Bör, Lojalitet, Stöd, Trivsel, samt huvudindex av psykologiska rekvisiten och huvudindex 

av arbetsmiljön och slutligen Varians inom profil.  
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Den metod jag använder för att undersöka hypotesen om att ovan nämnda index påverkar 

prestationen är t-test för medelvärden. Tillskillnad ifrån vanliga t-test som testar två givna 

nivåer/fall mot varandra så testar denna metod alla nivåer på variabeln mot varandra för att se om 

medelvärdet i den beroende variabeln, i vårt fall prestation, förblir oförändrat över all nivåer på den 

oberoende variabeln, det testade indexet. Detta är nödvändigt att göra om den oberoende variabeln 

är kontinuerlig istället för dikotom. 

 

Eftersom detta är elva olika test och på två olika faktorer vardera, blir det sammanlagt 22 st. t-test. 

För att undvika massignifikansproblemet görs en Bonferronikorrigering av alfa-nivån
7
.  Genom att 

dela alfa-nivån med antalet prövningar så får vi en total risk på 5 % för alla testerna sammanlagt. 

Den nya alfa-nivån blir 0,00227.  

Flervägs variansanalys med ANOVA 

För att få en större klarhet i hur sambanden mellan beroende och oberoende variabler ser ut och för 

att utförligare testa om dessa samband endast är linjära eller av mer komplex karaktär, så gjordes 

variansanalyser för att undersöka arbetsmiljön, huvudindex för de psykologiska rekvisiten och 

varians inom profils effekt på prestationen. Det variansanalyser tydligt belyser är 

interaktionseffekter mellan de oberoende variablerna. Eftersom psykologiska rekvisit är huvudfokus 

för denna uppsats så är det den gemensamma faktorn för de ANOVA-test som gjorts. Arbetsmiljön 

i variansanalysen består av faktorerna trivsel på arbetsplatsen och stöd ifrån medarbetare, 

motsvarande huvudindex för arbetsmiljö. 

Klusteranalyser 

ANOVA test genererar en grafisk representation av interaktionseffekter mellan olika variabler och 

visar på de mera komplexa samband jag tidigare talat om. För att undersöka dessa 

interaktionseffekter behövs dock en gruppering, och detta görs genom att vi skapar kluster av de 

oberoende variablerna och prestationsmåtten. Kluster är ett sätt att gruppera data genom att leta 

efter likheter mellan olika individer och gruppera data efter dessa likheter, det vill säga ett sätt att 

tolka flera variabler samtidigt i form av en profil. Klustren har skapats genom att hitta grupper där 

individer i nivå liknar varandra mer inom gruppen än de liknar individer i de andra klustren. Detta 

görs genom beräkningar av variablernas euklidiska avstånd så att man maximerar avstånden mellan 

klustren, vilket gör att man hittar naturliga grupperingar i materialet.  

 

Kluster för varje index skapas med två och tre nivåer för att användas i ANOVA testerna. Alla 

klustren skapas genom two-step kluster metoden där man på förhand specificerat hur många kluster 

man vill ha. Maximerade avstånd mellan klustren uppmätes med euklidiska avstånd. I och med att 

man undersöker kluster istället för rådata, tappar man samtidigt signifikans och styrka på grund av 

den datareduktion som en klusteruppdelning innebär. 

  

När det gäller variabeln varians inom profil skapades ett helt artificiellt kluster med fasta 

godtyckliga gränser istället för at skapa dem genom att maximera avstånd mellan klustren som 

ovan. Anledningen till detta är att den stora majoriteten av individer har mycket låg varians mellan 

de psykologiska rekvisiten och antalet individer på varje given nivå av varians avtar exponentiellt i 

och med att variansen ökar
8
. För att man tydligt skall kunna se samband mellan ”ojämnhet inom 

profil” och prestation skapades kluster med fasta gränser. Klusterna konstruerades så att det bildas 

fem grupper där den övre gränsen för variansen ökar med ca 150 % mellan varje gräns med syftet 

att skapa kluster i samma storleksordning. De tre första klustren innehåller majoriteten av materialet 

                                                 
7
 Borg, Elisabet, Westerlund, Joakim (2005) Statistik för beteendevetare, 16.3.3, Psykologiska institutionen, 

Stockholm  
8
 Att antal case avtar i och med att variansen blir högre är vanligt när man gör studier av varians. I vårt fall betyder det 

att majoriteten har ganska jämna profiler och att ju ojämnare profilen är desto färre personer finns med en sådan 

profil. 
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med ca 800 individer vardera medan de två sista är mindre och har ca 200 individer vardera. De 

finns extremt få fall med total rekvisituppfyllnad, men takeffekter kan trots detta existera. Jag 

diskuterar detta i avsnittet Diskussion. 

 

De ovan beskrivna ANOVA-testen som redovisas i resultatet är interaktionseffekter mellan 

arbetsmiljö och nivå av skattade psykologiska rekvisit samt mellan varians inom profil och nivå av 

skattade rekvisit. Eftersom vi har två prestationsmått, gruppens prestation och extraordinär 

prestation blir det sammanlagt fyra bilder som redovisas då varje bild endast visar ett 

prestationsmått. 

Illustrerande klusteranalyser  

För att titta på hur de vanligaste profilerna av psykologiska rekvisit ser ut har jag gjort en 

klusteranalys på bara de enskilda rekvisiten. Detta kan också ses som en jämförelse med en 

liknande analys som Torbiörn et al. tidigare gjort (1996:1). Dessa resultat visar olika kluster mätta 

på enskilda rekvisit där jag har lagt in nivån på de två prestationsmåtten samt variabeln varians 

inom profil i respektive bild. 

Undersökning av andra faktorer som påverkar prestationen 

Explorativ variansanalys  

Under uppsatsens arbete undersökte jag experimentellt olika mått för att beskriva varians inom 

profil, det vill säga för att finna ett ojämnhetsmått. Här märkte jag att både varians inom 

arbetsmiljöfaktorerna och varians mellan Trivsel, Stöd och Lojalitet hade en stor effekt på 

Extraordinär prestation. Allt detta gjorde att jag intresserade mig för hur faktorn Stöd påverkar 

Extraordinär prestation. 

 

De tester som gjordes och som redovisas i resultatet under rubriken Explorativ variansanalys är 

först en klusteranalys på Stöd i arbetsgruppen för att se vilka kluster variabeln naturligt stratifierade 

sig i. Jag gjorde sedan flera variansanalyser på dessa kluster för att titta på olika interaktionseffekter 

med Extraordinär prestation. I kombination med undersökning av stödfaktorns effekt på 

Extraordinär prestation visar även resultaten interaktionseffekter med lojalitet med arbetsgivaren 

och med ojämn profil då jag också velat undersöka dessa.  
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RESULTAT 

Inledning 

Resultat av ovan beskrivna analyser redovisas här i följande ordning. Först görs en testanalys av 

PrestationsIndex.  PrestationsIndex reliabilitet mäts genom Cronbach's alfa. Sedan undersöks testets 

begreppsvaliditet genom faktoranalysen och sambandsanalysen. Den sista biten av testanalysen, den 

multipla regressionen, undersöker hur mycket de psykologiska rekvisiten för prestation 

begreppsmässigt bidrar till grundmodellen för positiv arbetsmiljö som består av:  

Trivsel på arbetsplatsen, Stöd från kollegor, Lojalitet till arbetsgivaren och Lust till arbetet.  

 

Sedan följer test för att pröva de två hypoteser Torbiörn et al. (1996:1) teori gör: om de 

psykologiska rekvisiten är tillfredställda så kommer individen prestera högre och är de 

psykologiska rekvisiten ojämnt uppfyllda så kommer det att leda till lägre prestation. Jag vill också 

svara på den mer generella frågan vilka variabler i PrestationsIndex som påverkar prestationen 

positivt. De tester som utförs är t-test för medelvärdsskillnader och ANOVA. T-testen görs för att 

verifiera att de olika rekvisiten har effekt och påverkar prestationen. ANOVAN har använts för att 

mäta olika faktorers effektstyrka och för att undersöka interaktionseffekter mellan psykologiska 

rekvisit, arbetsmiljö och ojämn profil.  

 

Slutligen kommer resultatet av den explorativa analysen där jag med hjälp av klusteranalys 

illustrerar hur de psykologiska rekvisiten skapar klusterprofiler. Sist redovisas ANOVA test som 

visar hur Stöd interagerar med Extraordinär prestation, i interaktion med Lojalitet och Ojämnhet i 

profil. 

Resultat I: Utvärdering av testet PrestationsIndex 

Reliabilitet  

Index Inter konsistens  

 Cronbach's alfa N of Items 

VILL 0,866 4 

VET 0,699 4 

KAN 0,858 4 

FÅR 0,825 4 

BÖR 0,769 4 

Stöd 0,848 3 

Trivsel 0,914 3 

Lojalitet 0,745 3 

Grupprestation 0,821 3 

Extraordinär 
prestation 0,723 3 

Arbetsmiljö  0,876 6 

Psykologiska rekvisit 
sammanvägt 0,925 20 

    

Tabell 1: Reliabilitet i index testat genom Cronbach’s alfa. Arbetsmiljö består av faktorerna stöd och trivsel.  
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Tabell 1 visar reliabilitet för PrestationsIndex variabler. För de flesta personlighetstest ligger nivån 

för acceptabel reliabilitet mellan 0,70 och 0,80 och testen anses inte vara acceptabla mätmässigt om 

de ligger under detta spann. (Mabon, 2002). Reliabiliteten i PrestationsIndex olika index ligger 

mellan 0,699 som Vet-index har och 0,925 som det index de sammanvägda psykologiska rekvisiten 

har tillsammans. Vet-index ligger alltså på gränsen, men annars är det acceptabel reliabilitet i de 

olika måtten. 

Begreppsvaliditet 

Faktoranalys 

variabel 1:a faktorn Egenvärde 
1:a 

2:a faktorn Egenvärde 
2:a 

En 
huvudfaktor? 

VILL 71,343 %  2,854  14,284 % ,571  ja 

VET 52,647 % 2,106  19,170 % ,767  ja 

KAN 70,911 % 2,836  15,645 % ,626  ja 

FÅR 66,125 % 2,645  14,065 % ,563  ja 

BÖR 59,086 % 2,363  17,174 % ,687  ja 

Stöd 76,846 % 2,305  15,027 % ,451  ja 

Trivsel 85,313 % 2,559  8,981 % ,269  ja 

Lojalitet 66,677 % 2,000  19,678 % ,590  ja 

Grupprestation 73,776 % 2,213  15,911 % ,477  ja 

Extraordinär prestation 64,546 % 1,936  25,333 % ,760  ja 

 
Tabell 2: Faktoranalys på PrestationsIndex, mätning av största faktorn, näst största faktorn och om det finns endast en 

huvudfaktor. 

 

Vid faktoranalys försöker man se vilka underfaktorer ett index består av, precis som skalan 

intelligens vanligen består av en verbal och en praktisk del. En faktoranalys visar vad de olika 

underfaktorerna som påverkar ett index har för egenvärde. Egenvärdet motsvarar det antal enskilda 

frågor som påverkar denna faktor. Om ett index består av tre frågor och en faktor har ett egenvärde 

på 2,5/3 så betyder det att den faktorns varians förklaras av två och en halv fråga av dessa tre 

möjliga. Genom egenvärdet får man alltså en uppfattning om hur viktig varje faktor är i materialet. 

Indexen i vårt material består av tre alternativt fyra frågor vilket gör att ett egenvärde på 1,0 

motsvarar 33 % respektive 24 % av variansen. Det finns ingen fast gräns för när ett index kan 

bedömas påverkas av bara en huvudfaktor, däremot finns en godtycklig gräns som är allmänt 

accepterad och som används frekvent i dessa sammanhang och det är att en och endast en faktor bör 

stå för 40 % av variansen för att man skall anse att indexet har en huvudfaktor (Deville, 2003).  

 

Faktoranalysen visar att alla de undersökta indexen består av en huvudfaktor. Dessutom består i alla 

index, med undantag av Vet-index och Bör-index, indexets huvudfaktor för 2/3 av variationen. Man 

brukar också kontrollera om dubbelkorrelation föreligger, om det finns två faktorer som påverkar ett 

index med över 30 %. Ingen av indexen i PrestationsIndex har en dubbelkorrelation. 
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Sambandsanalys 

Korrelationsmatris 

Correlations

1 ,107** ,376** ,447** ,351** ,305** ,456** ,571** ,460** ,344** ,023 ,326** -,103** ,475**

,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,210 ,000 ,000 ,000

2862 2862 2862 2862 2862 2862 2862 2862 2862 2862 2862 2862 2862 2862

,107** 1 ,285** ,250** ,185** ,265** ,169** ,004 ,185** ,210** ,061** ,210** -,035 ,287**

,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,834 ,000 ,000 ,001 ,000 ,062 ,000

2862 2862 2862 2862 2862 2862 2862 2862 2862 2862 2862 2862 2862 2862

,376** ,285** 1 ,512** ,704** ,493** ,647** ,375** ,776** ,603** ,108** ,637** -,239** ,844**

,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000

2862 2862 2862 2862 2862 2862 2862 2862 2862 2862 2862 2862 2862 2862

,447** ,250** ,512** 1 ,403** ,466** ,598** ,388** ,470** ,440** ,069** ,380** -,016 ,715**

,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,404 ,000

2862 2862 2862 2862 2862 2862 2862 2862 2862 2862 2862 2862 2862 2862

,351** ,185** ,704** ,403** 1 ,537** ,640** ,358** ,664** ,523** ,066** ,488** -,495** ,837**

,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000

2862 2862 2862 2862 2862 2862 2862 2862 2862 2862 2862 2862 2862 2862

,305** ,265** ,493** ,466** ,537** 1 ,538** ,311** ,469** ,445** ,045* ,368** -,341** ,764**

,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,017 ,000 ,000 ,000

2862 2862 2862 2862 2862 2862 2862 2862 2862 2862 2862 2862 2862 2862

,456** ,169** ,647** ,598** ,640** ,538** 1 ,413** ,633** ,557** ,047* ,451** -,180** ,845**

,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,012 ,000 ,000 ,000

2862 2862 2862 2862 2862 2862 2862 2862 2862 2862 2862 2862 2862 2862

,571** ,004 ,375** ,388** ,358** ,311** ,413** 1 ,477** ,385** ,080** ,357** -,131** ,456**

,000 ,834 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000

2862 2862 2862 2862 2862 2862 2862 2862 2862 2862 2862 2862 2862 2862

,460** ,185** ,776** ,470** ,664** ,469** ,633** ,477** 1 ,610** ,120** ,714** -,301** ,756**

,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000

2862 2862 2862 2862 2862 2862 2862 2862 2862 2862 2862 2862 2862 2862

,344** ,210** ,603** ,440** ,523** ,445** ,557** ,385** ,610** 1 ,087** ,526** -,234** ,641**

,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000

2862 2862 2862 2862 2862 2862 2862 2862 2862 2862 2862 2862 2862 2862

,023 ,061** ,108** ,069** ,066** ,045* ,047* ,080** ,120** ,087** 1 ,154** -,027 ,084**

,210 ,001 ,000 ,000 ,000 ,017 ,012 ,000 ,000 ,000 ,000 ,146 ,000

2862 2862 2862 2862 2862 2862 2862 2862 2862 2862 2862 2862 2862 2862

,326** ,210** ,637** ,380** ,488** ,368** ,451** ,357** ,714** ,526** ,154** 1 -,247** ,583**

,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000

2862 2862 2862 2862 2862 2862 2862 2862 2862 2862 2862 2862 2862 2862

-,103** -,035 -,239** -,016 -,495** -,341** -,180** -,131** -,301** -,234** -,027 -,247** 1 -,336**

,000 ,062 ,000 ,404 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,146 ,000 ,000

2862 2862 2862 2862 2862 2862 2862 2862 2862 2862 2862 2862 2862 2862

,475** ,287** ,844** ,715** ,837** ,764** ,845** ,456** ,756** ,641** ,084** ,583** -,336** 1

,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000

2862 2862 2862 2862 2862 2862 2862 2862 2862 2862 2862 2862 2862 2862

Pearson Correlation

Sig. (2-tailed)

N

Pearson Correlation

Sig. (2-tailed)

N

Pearson Correlation

Sig. (2-tailed)

N

Pearson Correlation

Sig. (2-tailed)

N

Pearson Correlation

Sig. (2-tailed)

N

Pearson Correlation

Sig. (2-tailed)

N

Pearson Correlation

Sig. (2-tailed)

N

Pearson Correlation

Sig. (2-tailed)

N

Pearson Correlation

Sig. (2-tailed)

N

Pearson Correlation

Sig. (2-tailed)

N

Pearson Correlation

Sig. (2-tailed)

N

Pearson Correlation

Sig. (2-tailed)

N

Pearson Correlation

Sig. (2-tailed)

N

Pearson Correlation

Sig. (2-tailed)

N

Grp prest

Extra

prest

VILL

VET

KAN

FÅR

BÖR

Stöd

Trivsel

Lojalitet

Hälsa

Lust

varians i

verbindex

Verb

Grp prest Extra prest VILL VET KAN FÅR BÖR Stöd Trivsel Lojalitet Hälsa Lust

varians i

verbindex Verb

Correlation is signif icant at the 0.01 level (2-tailed).**. 

Correlation is signif icant at the 0.05 level (2-tailed).*. 

 
Tabell 3: Korrelationsmatris för indexen i PrestationsIndex. 

 

De flesta av korrelationerna mellan indexen är signifikanta vilket med största sannolikhet har att 

göra med dels att man mäter arbetsmiljövariabler och att enskilda faktorer på arbetsplatsen påverkar 

synen på andra. En annan anledning till att signifikanta korrelationer uppträder är troligen 

testmaterialet storlek. Sambandsanalysen visar vilka korrelationer som ligger inom spannet 0,40 till 

0,60. Korrelationer för dessa skalor kan konvergera med varandra; det vill säga de underliggande 

konstrukten är starkt positivt relaterade. Det vill säga att begreppen bakom variablerna är 

besläktade. Enligt McDowell och Newell (1996) är en korrelation mellan två skalor som ligger 

inom spannet 0,40 och 0,60 en acceptabel indikation på konvergent validitet.  

 

Vi kan se att grupprestation korrelerar inom det spannet med Vet, Bör, Stöd och Trivsel, samt med 

de psykologiska rekvisiten sammantaget (Verb). Samtidigt finns det inga index som har 

motsvarande höga korrelationer med Extraordinär prestation (alla har r ≤ 0,269). Variabeln Stöd är 

särskilt utmärkande här som det enda av de större indexen som inte har en signifikant korrelation 

med detta prestationsmått.  

Många av de psykologiska rekvisiten har korrelation med varandra vilket indikerar konvergent 

validitet, där t.ex. faktorn Kan har en hög korrelation med Vill (r=0,704). Flera av de psykologiska 

rekvisiten har också en acceptabel nivå på sin korrelation med Trivsel, Lust och Lojalitet, det vill 

säga någonstans mellan 0,4 och 0,7, vilket pekar på att konstrukten bakom de psykologiska 

rekvisiten konvergerar med miljöfaktorerna. Trivsel korrelerar högt med Vill (r=0,776). 
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Variabeln varians inom profil, som är vårt mått på ojämnhet mellan de psykologiska rekvisiten, har 

en svag negativ korrelation med de flesta index och prestationsmått. I några fall är korrelationen 

obefintlig (r mindre än 0,2
9
) och i andra fall är den icke signifikant. Även om riktningen av 

sambandet (negativt) stöder hypotesen om effekt på prestationen enligt hypotesen, så är ett sådant 

stöd svagt på grund av att de samband som finns är låga. 

Skulle konstrukten ha korrelationer över 0,8 bör man här se upp då det är troligt att man i hög 

uträckning mäter samma saker vid så höga korrelationer.  

 

Vi ser att det finns svaga korrelationer mellan de psykologiska rekvisiten Vill, Vet, Kan, Får och 

Bör och gruppresstation. Deras korrelationer med extraordinär prestation är signifikant men mycket 

svag. Vi återkommer till dessa förhållanden i Resultat II då vi prövar hypotesen om rekvisiten 

påverkar prestationen.  

Multipel Regression 

Som jag nämnde under metodavsnittet testar jag hur mycket modellen bestående av de psykologiska 

rekvisiten bidrar till att förklara prestation utöver det som den grundläggande arbetsmiljömodellen 

gör. Arbetsmiljömodellen bestående av faktorerna trivsel på arbetsplatsen, stöd från kollegor, 

lojalitet med arbetsgivaren och lust att gå till arbetet. För att se om det finns stöd för hypotesen att 

ojämnhet påverkar prestationen så finns även en modell med varians inom profil med (testas i 

modell 3). 

 

I varje multipel regression testas ett antal prediktorer listade under a, b och c under tabellerna 4-7 

nedan. Dessa prediktorer motsvarar modellerna. Modell 1 med prediktorer A är test för den primära 

modellen, modell 2 med prediktorer b testar både den primära och den sekundära modellen för att 

se hur mycket den sekundära modellen bidrar med i jämför med bara prediktorerna A. Modell 3 

med faktorer c testar den primära, sekundära och den tredje modellen, för att undersöka just det 

bidrag den tredje modellens tillför.   

 

Jag delar upp testen på prestationsmåtten; hur de olika modellerna förklarar först Grupprestation 

och sedan Extraordinär prestation. För att få en fullständig bild av bidrag och vilka faktorer som är 

viktigast gör jag testen i båda riktningar. Först testar jag Bottom-Up, arbetsmiljömodellen primär 

och empowerment modellen sekundär, samt ojämn profil som tredje modell. Efter detta testas det 

motsatta i Top-Down, modellen bestående av rekvisiten för prestation primärt och arbetsmiljön 

sekundärt. Anledningen till att jag gör båda två är att jag utöver de psykologiska rekvisitens bidrag 

vill se hur mycket de psykologiska rekvisiten utan inblandning av arbetsmiljövariabler skulle kunna 

förklara prestation helt själva. 

Model Summary

,612a ,374 ,373 ,79160421 ,374 341,928 5 2856 ,000

,644b ,415 ,413 ,76613917 ,041 39,602 5 2851 ,000

,644c ,415 ,413 ,76626225 ,000 ,084 1 2850 ,772

Model

1

2

3

R R Square

Adjusted

R Square

Std. Error of

the Estimate

R Square

Change F Change df1 df2 Sig. F Change

Change Statistics

Predictors: (Constant), Z LOJALindex, Z  Hälsa, Z ST ÖDindex, Z  Lu st, Z TRIVSELindexa. 

Predictors: (Constant), Z LOJALindex, Z  Hälsa, Z ST ÖDindex, Z  Lu st, Z TRIVSELindex, Z FÅRindex, Z VET index, Z KANindex,

Z BÖRindex, Z VILLindex

b. 

Predictors: (Constant), Z LOJALindex, Z  Hälsa, Z ST ÖDindex, Z  Lu st, Z TRIVSELindex, Z FÅRindex, Z VET index, Z KANindex,

Z BÖRindex, Z VILLindex, varians(3) verbindex

c. 

 

Tabell 4: Bottom-Up Grupprestation (1. miljö, 2. miljö, de psykologiska rekvisiten, 3. miljö, de psykologiska rekvisiten, 

varians inom profil) 

                                                 
9
  Variansen blir mindre än 0.05, dvs. faktorerna samvarierar med mindre än 5 %  
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Model Summary

,268a ,072 ,070 ,96421350 ,072 44,262 5 2856 ,000

,386b ,149 ,146 ,92413389 ,077 51,620 5 2851 ,000

,388c ,151 ,147 ,92335350 ,002 5,821 1 2850 ,016

Model

1

2

3

R R Square

Adjusted

R Square

Std. Error of

the Estimate

R Square

Change F Change df1 df2 Sig. F Change

Change Statistics

Predictors: (Constant), Z LOJALindex, Z  Hälsa, Z ST ÖDindex, Z  Lu st, Z TRIVSELindexa. 

Predictors: (Constant), Z LOJALindex, Z  Hälsa, Z ST ÖDindex, Z  Lu st, Z TRIVSELindex, Z FÅRindex, Z VET index, Z KANindex,

Z BÖRindex, Z VILLindex

b. 

Predictors: (Constant), Z LOJALindex, Z  Hälsa, Z ST ÖDindex, Z  Lu st, Z TRIVSELindex, Z FÅRindex, Z VET index, Z KANindex,

Z BÖRindex, Z VILLindex, varians(3) verbindex

c. 

 

Tabell 5: Bottom-Up Extraordinär prestation (1. miljö, 2. miljö, de psykologiska rekvisiten, 3. miljö, de psykologiska 

rekvisiten, varians inom profil) 

 

Tabell 4 visar att de psykologiska rekvisiten förklarar endast 4 % mer av Grupprestations varians än 

vad de grundläggande arbetsmiljöfaktorerna gör, vilket är ett bidrag med ca 1/10 till den 

grundläggande modellen. Tabell 5 visar att de psykologiska rekvisiten bidrar med att förklara 

ytterligare 8 % av variationen i Extraordinär prestation, vilket i sig är ett bidrag med det dubbla till 

den grundläggande modellen jämfört med vad arbetsmiljöfaktorerna visade. Här bör det dock 

markeras att man med den fulla modellen för Extraordinär prestation endast kan förklara 15 % av 

dess varians, vilket i dessa sammanhang bör anses vara ett relativt svagt förklaringsvärde. Jag går in 

på eventuella förklaringar till detta under avsnittet diskussion. 

 

Vi kan se att modell tre, där ojämnhetsmåttet varians inom profil ingår, inte ger något bidrag till 

grupprestation ( 0,0 %) respektive ett helt oansenligt bidrag till extraordinär prestation (0,2 %).  

 

Model Summary

,511a ,261 ,260 ,86040989 ,261 201,724 5 2856 ,000

,644b ,415 ,413 ,76613917 ,154 150,217 5 2851 ,000

Model

1

2

R R Square

Adjusted

R Square

Std. Error of

the Estimate

R Square

Change F Change df1 df2 Sig. F Change

Change Statistics

Predictors: (Constant), Z BÖRindex, Z FÅRindex, Z VETindex, Z KANindex, Z VILLindexa. 

Predictors: (Constant), Z BÖRindex, Z FÅRindex, Z VETindex, Z KANindex, Z VILLindex, Z  Hälsa, Z STÖDindex, Z  Lust, Z

LOJALindex, Z T RIVSELindex

b. 

 

Tabell 6: Top-Down Grupprestation (1. de psykologiska rekvisiten, 2. de psykologiska rekvisiten, miljö) 

Model Summary

,348a ,121 ,120 ,93813206 ,121 78,959 5 2856 ,000

,386b ,149 ,146 ,92413389 ,028 18,435 5 2851 ,000

Model

1

2

R R Square

Adjusted

R Square

Std. Error of

the Estimate

R Square

Change F Change df1 df2 Sig. F Change

Change Statistics

Predictors: (Constant), Z BÖRindex, Z FÅRindex, Z VETindex, Z KANindex, Z VILLindexa. 

Predictors: (Constant), Z BÖRindex, Z FÅRindex, Z VETindex, Z KANindex, Z VILLindex, Z  Hälsa, Z STÖDindex, Z  Lust, Z

LOJALindex, Z TRIVSELindex

b. 

 

Tabell 7: Top-Down Extraordinär prestation (1. de psykologiska rekvisiten, 2. de psykologiska rekvisiten, miljö) 
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Vänder vi på testningen av modellerna och ser hur de psykologiska rekvisiten förklarar variationen i 

prestation först och sedan tittar på arbetsmiljöns bidrag får vi en bättre förståelse. I tabell 6 ser vi att 

de psykologiska rekvisiten ensamt kan förklara 26 % av variationen i Grupprestation jämfört med 

42 % för psykologiska rekvisit och arbetsmiljö tillsammans. Enskilt är alltså arbetsmiljöfaktorerna 

bättre på att förklara grupprestation än de psykologiska rekvisiten; 37 % jämfört med 26 %. Tabell 

7 pekar på att de psykologiska rekvisiten har ännu större betydelse för den förklarade Extraordinära 

prestationen, där de ensamt kan förklara 12 % av variationen jämfört med 15 % för psykologiska 

rekvisit och arbetsmiljö tillsammans. De psykologiska rekvisiten är alltså bättre prediktorer för 

extraordinär prestation än vad arbetsmiljön är; 12 % jämför med 7 %.  

 

Resultat II: Testning av teorins hypoteser  

Resultat T-test för medelvärden med envägs variansanalys 

 
Variabel Prestation Signifikans (p) Korrelation (R) ETA^2 Sambandstyp 

Vill Grupp 1,65 * 10^-88 0,376*** 0,150 Linjärt 

Vill Extra 3,96 x 10^-44 0,286*** 0,084 Linjärt 

Vet Grupp 1,64 x 10^-128 0,447*** 0,205 Linjärt 

Vet Extra 7,09 x 10^-36 0,250*** 0,071 Både linjärt och inte 

Kan Grupp 6,53 x 10^-72 0,351*** 0,126 Linjärt 

Kan Extra 1,26 x 10^-18 0,185*** 0,042 Linjärt  

Får Grupp 1,52 x 10^-53 0,305*** 0,099 Linjärt 

Får Extra 1,93 x 10^-41 0,265*** 0,080 Både linjärt och inte 

Bör Grupp 3,59 x 10^-136 0,456*** 0,214 Linjärt 

Bör Extra 4,56 x 10^-13 0,169*** 0,032 Linjärt 

Stöd Grupp 1,20 x 10^-237 0,571*** 0,330 Linjärt 

Stöd Extra 0,858 0,004 0,002  

Trivsel Grupp 3,83 x 10^-142 0,460*** 0,218 Både linjärt och inte 

Trivsel Extra 2,01 x 10^-18 0,185*** 0,039 Linjärt 

Lojalitet Grupp 4,49 x 10^-76 0,344*** 0,128  

Lojalitet  Extra 2,66 x 10^-26 0,210*** 0,052 Både linjärt och inte 

Miljö Grupp 2,80 x 10^-218  0,566*** 0,333 Både linjärt och inte 

Miljö  Extra 1,27 x 10^-15 0,163*** 0,051  

Psykologiska 
rekvisit som helhet  

Grupp 1,66 x 10^-126 0,475*** 0,255 Både linjärt och inte 

Psykologiska 
rekvisit som helhet  

Extra 1,86 x 10^-30 0,287*** 0,105 Linjärt 

Varians inom profil Grupp 3,57 x 10^-10 -0,103*** 0,152† Icke-linjärt 

Varians inom profil Extra 3,64 x 10^-8 -0,035*** 0,144† Icke-linjärt 

 
Tabell 8: T-test gjord med envägs variansanalys för oberoende variabler i PrestationsIndex för att se om de har någon 

påverkan på prestationsmåtten Grupp och Extraordinär. T-testet mäter signifikansen på sambandet (kolumn 3), 

korrelation mellan oberoende variabel och prestationen (kolumn 4), ger ett mått på effektstyrkan (ETA^2 i kolumn 5) 

samt gör ett test för att se om sambandet är linjärt eller inte (kolumn 6). Där uppgift om linjäritet saknas går den inte att 

fastställa. 

 

* = p < 0,05 

** = p < 0,01 

*** = p < 0,001 

† = negativa korrelationer  
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Tabell 8 visar T-test för medelvärden på alla index i PrestationsIndex. I dessa test igår alltid en 

envägs variansanalys, vilken utöver signifikans testar indexets effekt och linjäritet, som inte 

ANOVA-testen nedan mäter. I tabellen kan läsa vilka index som testats, vilket prestationsmått t-

testet är gjort på (Extraordinär prestation eller Grupprestation) och vilket p-värde ett t-test visar. 

Därutöver visas även den korrelation variansanalysen uppmäter mellan testat index och 

prestationsmåttet, stjärnorna markerar signifikansgrad. Den effekt indexet har på prestationen visas 

med ETA^2 och den sista kolumnen visar om sambanden mellan index och prestationsmått är 

linjära eller icke linjära eller om sambanden både har en linjär och en icke-linjär komponent.  

 

Resultaten i tabell 8 visar att nästintill samtliga faktorer samvarierar med prestationen vid 

signifikanser under 0.001 nivån. Test för linjäritet visar att flertalet har ett linjärt samband, medan 

en stor grupp har både linjära och icke-linjära komponenter. I tre fall kunde det inte fastställas om 

sambanden var linjära eller inte. Varians inom profil hade en signifikant negativ påverkan på båda 

prestationsmåtten, dock av obefintlig storlek. Dessa båda samband är icke-linjära. 

 

Effekten av varje variabel testades enskilt i t-testen för att ge ett värde på förklarad varians. 

Resultatet från T-testet visar effektstorlek med ETA^2 beräknat med Sum-of-Squares typ-I. ETA^2 

värden med Sum-of-Squares typ-I går inte att addera till den samlade förklarade variansen för 

respektive prestationsmått och enskilda faktorers resultat tar inte heller hänsyn till alla de andra 

faktorernas påverkan. Man kan dock få en uppfattning om faktorernas relativa storlek.  

ANOVA för mätning av effektstyrka. 

Test med ANOVA gjordes av två anledningar. Dels för att mäta enskilda variablers signifikans och 

effekt justerad för de övriga variablernas påverkan och dels för att illustrera interaktionseffekter 

som flera variabler kan ha på prestationen. Jag kommer nu att gå in på resultatet av den effekt och 

signifikansmätning som gjordes med en flervägs variansanalys (ANOVA) på alla de oberoende 

variablerna som finns med i PrestationsIndex. 

 

För effekt- och signifikansprövning uteslöts Ojämnhet i profil, då en ANOVA med detta mått blir 

missvisande på grund vår definition av Ojämnhet i profil som varians mellan rekvisitvariablerna. 

Om substansen i variabeln är varians självt går det inte att undersöka dess effekt genom att titta på 

förklarande varians som görs i ANOVA. 

 

ANOVA utskriften från SPSS visar bara på de effektstorlekar de olika indexen har på 

prestationsmåtten mätt i Partial ETA^2 och redovisas därför bara i Appendix I. SPSS utskrift av 

effektstorlekar är mätta på respektive index som om det var den enda faktorn. När måtten inte tar 

hänsyn till variablernas gemensamma varians blir resultatet att effekten överdrivs. Av detta skäl 

bifogas en manuell uträkning av det mått som är standard i effektstudier som använder ETA som 

mått för effekten, ett ETA^2 uträknat med Sum of Squares typ-III. Effekten mätt här blir hur 

mycket den enskilda faktorn bidrar med i förhållande till de andra (Levine & Hullett, 2002). 
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Tabell 9: Manuell beräkning av effektstorlek med Sum-of-Squares typ III efter ANOVA i SPSS

10
 

 

Signifikansprövning för extraordinär prestation visar att alla indexen har en signifikant påverkan på 

prestationsmåttet vid alfa nivå 0.05. Av dessa är det Får, Vill, Vet, St öd som är de faktorer som har 

störst inverkan på Extraordinär prestation.   

 

ANOVA för interaktionseffekter 

Figur 3. ANOVA på grupprestation, psy. rekvisit och arbetsmiljö Figur 4:  ANOVA på Extraordinär prestation, psy. rekvisit och 

        arbetsmiljö 

 

För att få mer information kring dessa kluster som används i ANOVA testen för interaktionseffekter 

så hänvisar författaren till avsnittet Klusteranalys under metod. 

Figur 3 och 4 belyser interaktionseffekter mellan olika nivåer arbetsmiljö och olika nivåer i de 

psykologiska rekvisiten. Vi kan här se att det är stor skillnad mellan vilken faktor som påverkar 

mest. I figur 3 ser vi att arbetsmiljön styr Grupprestationen i mycket högre utsträckning än de 

                                                 
10

 Se Appendix I för ANOVAN i SPSS utskrift. 

Grupprestation Extraordinär prestation 
Variabel Grupp Sum of  

Squares 

ETA^2  

Grupprestation 

Storlek enligt  

Cohen's d (1988) 

Extraordinär Sum  

of Squares 

ETA^2  

Extraordinär 

Storlek enligt  

Cohen's d (1988) 

Vill 10863 0,0047 41274 0,0198 liten*** 

Vet 50950 0,0221 liten*** 39285 0,0188 liten*** 

Kan 4904 0,0021 18318 0,0088 liten* 

Bör 25360 0,0110 liten*** 17635 0,0084 liten* 

Får 10527 0,0046 54461 0,0261 liten*** 

Stöd 257887 0,1120 medium*** 34576 0,0166 liten*** 

Trivsel 21332 0,0093 liten*** 14570 0,0070 liten* 

Lojalitet 4925 0,0021 16156 0,0077 liten* 

Lust 2321 0,0010 11290 0,0054 liten* 

Hälsa 2582 0,0011 2490 0,0012 

Total Type-III  

Sum of Squares 
2302535 2087683 

* = p < 0.05, ** = p < 0.01, *** = p < 0.001  
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psykologiska rekvisiten. Bättre arbetsmiljö ger bättre grupprestation på alla nivåer. Skillnaden 

mellan klustret dålig arbetsmiljö och klustret bra arbetsmiljö är i snitt 1 ½ standardavvikelser för 

alla tre nivåer av tillgodosedda psykologiska rekvisit. Det verkar finnas en interaktion mellan hög 

nivå på de psykologiska rekvisiten och känslighet för miljö. De som har psykologiska rekvisit väl 

tillfredställda är de som presterar bäst i klustret bra arbetsmiljö och de som presterar sämst i klustret 

dålig arbetsmiljö. Mellan låg och snittnivå på tillfredställelse av psykologiska rekvisit märks ingen 

synbar skillnad i deras påverkan på grupprestationen.  

 

I jämförelse finner man ingen tydlig koppling mellan extraordinär prestation och arbetsmiljö vilket 

figur 4 visar. Inga tydliga bevis för att bättre arbetsmiljö ger högre extraordinär prestation finns. 

Figur 4 visar skillnader mellan klustret måttlig arbetsmiljö och de två extremerna bra/dålig 

arbetsmiljö.  Men denna skillnad är liten och inte heller konsekvent över alla nivåer av extraordinär 

prestation. Istället är det nivån av tillgodosedda psykologiska rekvisit som påverkar extraordinär 

prestation i högre grad. En skillnad på knappt ½ standardavvikelse finns mellan klustret låg nivå av 

tillfredställda psykologiska rekvisit och klustret snittnivå. Skillnaden mellan låg nivå och hög nivå 

är i det här fallet något större, drygt ½ standardavvikelse. 

 
 

Figur 5:  ANOVA på grupprestation, psy. rekvisit  Figur 6: ANOVA på Extraordinär prestation, psy. rekvisit 

 och varians inom profil     och varians inom profil 

 

Figur 5 och 6 visar på hur Grupprestation och Extraordinär prestation påverkas av hur de 

psykologiska rekvisiten och varians inom profil interagerar. I båda figurerna syns en tydlig trend 

mot utjämning av prestationen med högre varians, åtminstone fram till varians 0.7. Mellan varians 0 

och varians 0.7, kluster som utgör 85 % av materialet, minskar prestationen för dem som har hög 

nivå på rekvisiten med att variansen stiger och samtidigt som prestationen ökar hos dem som har 

låg nivå på psykologiska rekvisit. Dessa 15 % av data antas delvis bestå av utliggare som inte 

rensats från materialet.  

 

Det finns dock en annan mindre trend som tar vid där denna första slutar, men som kanske är mer 

intressant. För dem som har profiler med varians över 0.7 ser man en stigande trend. Denna grupp 

utgör en mindre del av materialet (15,3%) men trenden är statistiskt säkerställd för alfa = 0.05. 

Klustret för snittnivå av tillfredställda rekvisit påverkas inte med avseende på Grupprestation av 

denna stigande trend.  

 

Alla andra kluster visar på en ökning av prestationen då varians inom profil ligger över 1.11. Det 

bör dock nämnas att variansens påverkan totalt sett är relativt liten, ofta i storleksordningen ½ 
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standardavvikelse eller lägre. I fig. 5fig.h 6 ser man också att de psykologiska rekvisiten påverkar 

prestation i högre utsträckning än vad skillnader i varians inom profil gör.  

Illustrerande klusteranalys 

Följande klusteranalyser är gjorda för att spegla hur olika nivåer för psykologiska rekvisit grupperar 

sig i urskiljbara kluster. Den klusteranalys som redovisas replikerar det test som Torbiörn et al. 

(1996:1) gjort. De variabler som är inkluderade i klusteranalysen är de psykologiska rekvisiten Vill, 

Vet, Kan, Får och Bör.  

 

Antalet kluster i analyserna gjorda nedan är inte valda efter inflexionspunktens brytning som är det 

vanliga sättet att välja kluster på och det som användes ovan för att skapa naturliga kluster av 

karaktären hög/låg, eller hög, låg, medel. Istället har här valts sex kluster för att resultatet även skall 

spegla mindre inflytelserika mönster och ge utrymme för större variation i materialet. En annan 

anledning till att just sex kluster valdes var att detta var det antal som valts i modellförfattarnas 

tidigare arbete vilket denna analys avses kunna jämföras med (Torbiörn et al., 1996:1). 

 

I bilden nedan visas utöver nivåerna på rekvisiten också motsvarande klusters nivå på 

prestationsmåtten och nivå av varians inom profil.  Klustren är ordnade efter snitt storleken på 

varians inom profil i klustret, där profil #1 har lägst medelvärde och profil #6 har högst. 

 

Klusteranalys på de psykologiska rekvisiten 

#6, N=491#5, N=293#4, N=381#3, N=634#2, N=620#1, N=443

Klusteranalys på psykologiska rekvisit

5

4

3

2

1
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t

Ojämnhet i profil
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Extraordinär prestation
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Figur 7: Klusteranalys på de psykologiska rekvisiten, 5 profiler med stigande varians inom profil. Alla värden 

motsvarar snittpoäng för respektive index förutom varians inom profil.  Denna är variansen multiplicerat med 5 i 

illustrativt syfte. 

 

Klusteranalysen gjord på de psykologiska rekvisiten, figur 7 ovan, visar att det inte finns någon 

entydig trend när det gäller prestation och varians inom profil. Att profil #4 och #5 har lägre 

prestation än profil #1, #2 och #3 kan man tolka som att det finns en trend att högre varians inom 
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profil uppvisar lägre prestation. Man kan också tolka det som en naturlig följd av lägre nivåer på de 

psykologiska rekvisiten i #4 och #5 och som en effekt av den takeffekt vi sett i ANOVA analyserna 

ovan. Snittnivån på rekvisiten är högre i profiler #1, #2, #3 än i #4 och #5, vilket leder till sagda 

takeffekter. 

Kluster #6 som har den högsta variansen inom profil uppvisar relativt hög prestation även om nivån 

av tillgodosedda psykologiska rekvisit är något lägre än i profil #1, #2 och #3. Detta tyder på ett 

trendbrott där högre varians inom profil istället leder till högre prestation. Det verkar också som 

Kan är det rekvisit som oftast inte är uppfyllt vid hög varians inom profil.  

 

Generell response style i resultatet verkar vara att man skattar en ganska jämn och hög 

tillfredställelse med de psykologiska rekvisiten. Man trivs och tycker att gruppen presterar bra, men 

att man inte presterar extraordinärt högt själv.  

 

Explorativ variansanalys på Extraordinär prestation, Stöd och lojalitet 

Att Extraordinär prestation och grupprestation inte var beroende av samma faktorer var tydligt av de 

analyser som gjordes i arbetet med denna uppsats. Vissa analyser visade också att höga poäng på 

alla index inte sammanföll med höga skattningar på båda prestationsmåtten, vilket betyder att jag 

fann indikationer på att det fanns index som i vissa fall drog ned prestationen. När man tittar på de 

resultat jag fick från t-testerna så visar det sig att Grupprestation hade stark koppling till stöd från 

medarbetare i arbetsgruppen, men för Extraordinär prestation var just denna faktor den minst 

viktiga av dem alla. Denna faktor förklarade bara en bråkdel av all variation
11

. Variansanalysen av 

effektstorlek med ANOVA visar dock på det motsatta att både Trivsel och Stöd påverkade 

Extraordinär prestation och att Stöd tillhörde de viktigare faktorerna
12

. De illustrerande 

klusteranalyser som gjordes visade att profiler där Extraordinär prestation relativt sett var mycket 

hög
13

 kännetecknades av att de var ojämna och att de hade flera index på en låg nivå. Ett av dessa 

index på en låg nivå var Stöd.  

 

Eftersom jag ville undersöka Stöds koppling till Extraordinär prestation gjorde jag först en 

klusteranalys på endast variabeln Stöd. Klusteranalysen visade att variabeln Stöd naturligt bildade 

tre kluster. Jag fann att det största klustret, som omfattade 60 % av de testade, hade ett högt 

stödindex (snitt 4,3), näst största klustret bestod av hälften så många, 30 % och hade måttligt 

stödindex (snitt 2,9) och en liten grupp bestående av 9 % hade lågt stödindex (snitt 1,7).
14

 Förutom 

att bara undersöka effekten av Stöd ville jag som beskrivs i metodavsnittet undersöka Lojalitet och 

inom profils varians eventuella påverkan på Extraordinär prestation. En tvåvägs variansanalys 

gjordes på dessa kluster för att undersöka deras interaktionseffekter med Lojalitet respektive 

varians inom profil.   

                                                 
11

 Endast 0.2% av variansen i extraordinär prestation kunde spåras till stödfaktorn, och korrelationen var i stort sett 

noll. 
12

 Se Appendix I för denna ANOVA 
13

 Dessa klusteranalyser gjorda på både de psykologiska rekvisiten och prestationsmåtten inkluderas ej pga. 

utrymmesskäl. 
14

  Medelvärdet för Stöd i arbetsgruppen var för hela materialet 3,6. 
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Figur 8: Nivån av Stöd i arbetsgruppens påverkan på Extraordinär prestation 

 

 

 
Figur 9: ANOVA för Interaktion mellan Stöd och Varians  Figur 10: ANOVA Interaktion mellan Stöd och Lojalitet 
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Figur 8 på föregående sida visar hur de kluster vi skapade av faktorn Stöd av medarbetare påverkar 

Extraordinär prestation. Figuren visar att de två kluster som har lägre Stöd har högre Extraordinär 

prestation. Detta är i linje med mitt teoretiska resonemang ovan. 

 

Figur 9 visar att hög varians mellan de psykologiska rekvisiten i kombination med lågt Stöd gav 

betydligt högre Extraordinär prestation (1 standardavvikelse högre än på de andra nivåerna av 

varians).  

 

Figur 10 visar att när Lojaliteten är medel eller hög finns det ett negativt samband mellan Stöd och 

Extraordinär prestation. För låg lojalitet gäller det motsatta, ett positivt samband mellan Stöd och 

prestationen. För klustret med hög lojalitet är inte sambandet linjärt. Sammantaget kan vi också 

säga att Lojalitet har en stor påverkan på Extraordinär prestation när Stöd är lågt, vilket också är i 

linje med resonemanget ovan. 

 

Det bör påpekas att även om dessa resultat är signifikanta så är det samlade klustret med lågt Stöd 

lite och motsvarar endast 9 % av hela den testade gruppen. 
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DISKUSSION 
 

Denna uppsats beskriver en utvärdering av Agerus PrestationsIndex. Dels testas testverktyget 

psykometriskt och dels undersöks hur de teoretiska psykologiska rekvisiten för presterande kan 

predicera arbetsprestation. Diskussionsavsnittet inleds med diskussion av resultaten. Dessa leder 

fram till slutsatser ifrån både psykometrisk testning som hypotes prövningen. Jag övergår sedan till 

att diskutera svagheter i denna studie samt andra brister jag reflekterat över. Jag avslutar arbetet 

med en del egna tankar kring prestation och PrestationsIndex. 

 

Resultatdiskussion 

Här sammanfattar jag de resultaten som jag fått av de tester som gjordes under uppsatsarbetet. Jag 

finner goda psykometriska egenskaper, delvis stöd för hypotes I, att de psykologiska rekvisiten kan 

predicera prestation, och inget konklusivt stöd finns för hypotes II, att ojämn profil skulle leda till 

sämre prestation.  

 

PrestationsIndex psykometriska egenskaper 

Vid den psykometriska utprovningen av PrestationsIndex så visar resultaten från Cronbach’s alfa 

analysen att skalans reliabilitet överlag är god. Ett litet frågetecken kan dock sättas vid Vet-skalan 

som ligger på gränsen till det acceptabla. En möjlig förklaring till lägre värde kan vara att det är 

svårare att mäta graden av tydlig arbetsbeskrivning (Vet) än det är att mäta andra faktorer som 

upplevelse av befogenheter (Får), trivsel och motivation (Vill). Möjligen kan arbetsbeskrivning vara 

ett något mer abstrakt begrepp som man inte lika spontant har bildat sig en uppfattning kring. I och 

med att alpha=0.699 ligger väldigt nära den accepterbara gränsen 0.7 så finner jag inte att detta är 

skäl att föreslå några förändringar till frågorna i Vet-index.  

Som skala håller dock de psykologiska rekvisiten, som en helhet betraktat, en väldigt god 

reliabilitet (R=0.925) vilket tyder på att rekvisiten trots deras varierande innehåll bildar en egen 

skala med god tillförlitlighet. 

 

Genom faktoranalys och sambandsanalys visas att testets skalor inom PrestationsIndex håller en 

hög begreppsvaliditet. Faktoranalysen visar att alla index består av endast en huvudfaktor. Indexet 

Extraordinär prestation består förutom den mätta huvudfaktorn av en större sekundär faktor som 

kan vara intressant att utreda.  

Den sambandsanalys som gjordes visar att Grupprestation och skalorna Vet, Bör, Stöd, Trivsel och 

de psykologiska rekvisiten som helhet är närliggande. Det faktum att inga index når upp till samma 

höga korrelationer med Extraordinär prestation är intressant, varvid slutsatsen blir att Extraordinär 

prestation som konstrukt är skiljt ifrån de begrepp som annars mäts i skalan, inklusive de 

psykologiska rekvisiten. Samtidigt bör beaktas att alla skalor utom Varians inom profil och Stöd har 

en liten men signifikant korrelation med Extraordinär prestation. Vi kan sluta oss till att dessa 

skalor och Extraordinär prestation påverkar varandra även om det är i mycket liten utsträckning.  

 

Många av de psykologiska rekvisiten för prestation har så pass höga korrelationer med varandra att 

det bör tolkas som en indikation på konvergent validitet. Det tyder på att rekvisiten är närliggande 

psykologiska konstrukt. Den höga interna korrelationen öppnar dock upp för frågan om man 

verkligen mäter två olika faktorer och inte istället två sidor av samma mynt. Det vill säga att 

rekvisiten bättre skulle kunna förklaras av färre, mer generaliserande begrepp, så som t.ex. 

motivation, information och ansvar, inflytande. Eftersom konstrukten för de psykologiska rekvisiten 

Kan-Vill-Bör har såpass höga korrelationer med varandra som resultaten visar bör Agerus 
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undersöka dem närmare. Hade modellen skapats empiriskt istället för teoretiskt så hade troligen 

rekvisiten varit mer skilda ifrån varandra.  

 

Samtidigt finns det starka band mellan de psykologiska rekvisiten och de motiverande 

arbetsmiljöfaktorerna Trivsel och Lust. Trivsel har särskilt höga korrelationer med de tidigare 

nämnda rekvisiten Kan-Vill-Bör vilket ger en bra indikation på konvergent validitet. Frågan är dock 

om faktorn Trivsel kan försvara sin plats i PrestationsIndex i och med att den redan i stor 

utsträckning mäts av Vill och Kan. Den motsvarar förvisso inte den subjektiva bredd som de 

psykologiska rekvisiten gör, men motsvarar en enskild upplevelse som däremot är lätt att relatera 

till. Men för att säkerställa dess plats i PrestationsIndex bör Agerus göra flera externa 

psykometriska test samtidigt som man testar prestationen för att se om trivsel enskilt har någon 

effekt på indexen när andra faktorer som de fem psykologiska rekvisiten och lust har skalats bort. 

Externa test kan visa på vilka andra miljöfaktorer som också skulle kunna vara aktuella att ta med i 

PrestationsIndex. Skulle konstrukten haft korrelationer över 0,8 med varandra bör man här se upp 

då det är troligt att man i hög uträckning mäter samma bakomliggande faktor vid så höga 

korrelationer.  

 

Test med multipel regressionsanalys visar att man kan predicera prestationen något bättre om man 

inkluderar de psykologiska rekvisiten för prestation i sin modell. De psykologiska rekvisiten medför 

ett smärre bidrag till prediktionen av variabeln Grupprestation utöver det grundmodellen bestående 

av faktorerna Trivsel, Stöd, Lust och Lojalitet predicerar.  De medför däremot ett mycket större 

bidrag till grundmodellen när det gäller att predicera Extraordinär prestation. Tolkningen av detta 

bör bli att arbetsgruppens prestation prediceras väl av först och främst miljöfaktorer, men att de 

psykologiska rekvisiten å sin sida är nödvändiga komponenter till extraordinär prestation.  

Empowermentteorins hypoteser testade med PrestationsIndex. 

I inledningen av denna uppsats deklarerades syftet att testa två hypoteser som Torbiörn, Pettersson 

& Arvonens teori lägger fram. Den första hypotesen är att det skall finnas samband mellan nivå av 

tillfredställda psykologiska rekvisit och nivån på prestation. Den andra hypotesen är att en ojämn 

profil, bestående av tillfredställda och icke tillfredställda psykologiska rekvisit, leder till sämre 

prestation.  

Resultat från testning av de två hypoteserna 

Den första hypotesen, att de psykologiska rekvisiten predicerar arbetsprestation, får stöd av de flesta 

av de tester som genomfördes. Sambandsanalys och T-test visade på signifikanta samband mellan 

de psykologiska rekvisiten som helhet och prestation. Flervägs variansanalys med ANOVA visade 

att hög uppfyllelse av de psykologiska rekvisiten som helhet leder till något högre prestation för 

arbetsgruppen och till mycket högre individuell extraordinär prestation.  
 

Delar man upp de psykologiska rekvisiten till fem enskilda faktorer visar T-testen att samtliga 

faktorer predicerar prestation, medan detta motsägs av ANOVA undersökningen, som säger att 

Kan, Får och Vill inte är signifikanta i sin påverkan på Grupprestation till skillnad mot de andra 

skattade faktorerna i PrestationsIndex. Detta talar för att dessa rekvisit samvarierar med andra 

faktorer som påverkar Grupprestation, i synnerhet miljöfaktorerna, och att dessa rekvisit utöver 

dessa faktorer inte bidrar med något. Som vi tidigare diskuterat är det troligen framför allt 

miljöfaktorerna som predicerar gruppresstation och bidraget ifrån Kan, Får och Vill bör utöver den 

arbetsmiljö de ofta är en indikation på, anses försumbart. 

Det är dock intressant att se att alla faktorerna, de psykologiska rekvisiten såväl som övriga, får 

signifikanta effekter på Extraordinär prestation även om det är effekter av liten storlek
15

. Rekvisitet 

Får verkar vara den faktor som har störst påverkan på Extraordinär prestation.  

                                                 
15

   Se Cohen (1988) för definitioner effektstorlekar. 
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Variansanalys för mätning av interaktionseffekter visar att arbetsmiljön har störst betydelse när det 

gäller grupprestation och att de psykologiska rekvisiten har störst betydelse när det gäller 

extraordinär prestation. Detta ligger i linje med ovanstående resonemang. Både när det gäller 

arbetsmiljön och psykologiska rekvisit återfinns de största förbättringarna i prestation mellan 

klustren med låg nivå och kluster med medelnivå. Dock finns det även en betydelsefull förbättring 

mellan medelnivå och hög nivå. Hypotes stärks alltså när det gäller extraordinär prestation, men får 

i stort sätt underkänt när det gäller gruppresstation – endast två av rekvisiten ger enskilda bidrag: 

Bör och Vet. 

  

Undersöker man hypotes 2, att ojämn uppfyllelse av de psykologiska rekvisiten påverkar 

prestationen negativt, ger resultatet av testet en intressant bild. T-test och sambandsanalys visar på 

ytterst svaga, men signifikanta, negativa korrelationer mellan varians inom profil och prestation.  

Den multipla regressionen visar att varians inom profil har obefintlig påverkan på prestationsmåtten 

efter att man har testat de andra faktorerna först.  

Den illustrerande klusteranalysen gjord på endast de psykologiska rekvisiten pekar på att det finns 

en tendens med hög varians inom profil och låg prestation, ett mönster som dock bryts när 

variansen inom profil blir tillräckligt hög.  

 

Denna mer komplexa bild ser vi också bekräftad i variansanalysen, som också ger oss ytterligare 

information. I figur 5 och 6 till mätningar av ANOVA för interaktionseffekter syns att varians inom 

profil utjämnar båda prestationsmåtten mot mitten av skalan, där höga profiler får lägre prestation 

och låga profiler får högre prestation.  

 

Man kan tolka detta resultat som att något av rekvisiten drar ner höga profiler vilket leder till lägre 

prestation och något av rekvisiten drar upp låga profiler vilket ger högre prestation. Det skulle också 

kunna bero på tak- eller golveffekter, där profiler som slår i taket/golvet bara på grund av den 

samlade nivån på rekvisiten får hög respektive låg prestation bara på grund av rekvisitens samlade 

påverkan. Personen med hög varians inom profil kan dock inte ha skattat maximalt eller minimalt 

på alla sina skattningar av tillfredställelse av de psykologiska rekvisiten, för då skulle ingen varians 

i profil föreligga.  

 

Då klustren med hög nivå och snittnivå av tillgodosedda psykologiska rekvisit motsvarar mer än ¾ 

delar av materialet blir dess effekt sett på hela materialet mycket stor. Undersöker man hela 

materialet utan att dela upp detta i kluster blir trenden sänkt prestation vid högre varians inom profil 

vilket kan vara en förklaring till resultaten Torbiörn et al. (1996:1) funnit i sin forskning.  

Vi finner alltså inget definitivt stöd till hypotes 2. 

 

Den andra trenden som tar vid där varians inom profil över 0,7 är också mycket intressant. Med 

undantag för ett kluster visar alla på en ökning av prestationen då varians inom profil ligger över 

1,11. Detta är tvärt emot hypotes 2. Tolkning av detta resultat skulle kunna vara att de 167 

personerna i detta kluster har en mycket god förmåga att bortse ifrån brister i deras arbetsmiljö och 

ifrån brister bland förutsättningarna för prestation kan de istället ta till sig det som de upplever som 

bra förutsättningar. Denna grupp är arbetsplatsens maskrosbarn. 

Förklaringar till varians inom profils påverkan.  

Eftersom det är majoriteten av respondenterna som befinner sig i det höga klustret och får lägre 

prestation med stigande varians och en minoritet som befinner sig i det låga klustret och får högre 

prestation med stigande varians, kan den huvudsakliga trenden vara missvisande. Det faktum att 

prestationsnivån sjunker med högre ojämnhet inom profil, kan vara en statistisk artefakt av både 

den begränsade skalan om 5 steg och av att snittskattningen ligger en bra bit över 3. Höga 

skattningar av de psykologiska rekvisiten nära 5.0 i snitt har mycket lägre varians än skattningar i 
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mitten på skalan. Den statistiska artefakt vi ser är tak- respektive golveffekter som gör att variansen 

inom profil naturligt sänks när det inte går att komma högre eller lägre i skalorna. Eftersom 

majoriteten av de undersökta hade högt tillgodosedda psykologiska rekvisit så blir den 

huvudsakliga påverkan vi ser av varians inom profil en takeffekt. Därmed blir också korrelationen i 

sambandsanalys och t-test svagt negativ. Görs skalan större försvinner dessa tak- respektive 

golveffekter. 

 

Skulle det inte röra sig om statistiska artefakter så kan man tänka sig att det finns andra funktioner 

bakom denna utjämnande trend vid högre varians inom profil. Antingen fungerar de psykologiska 

rekvisiten kompensatoriskt eller icke-kompensatoriskt. Gestalttänkandet såsom det är beskrivet 

under avsnittet om Empowerment som gestalt föranleder ett icke-kompensatoriskt tänkande, där 

tillfredställandet av ett rekvisit inte kan ersätta bristen av att ett annat rekvisit inte blir tillgodosett. 

Men det kan vara tvärt om, att människan inte är beroende av att alla rekvisit är mycket väl 

tillgodosedda, utan att det räcker att bara ett par är mycket väl tillgodosedda för att möjligheterna 

för högre prestationen skall öka. Detta är det kompensatoriska tänkandet kring gestalten. Om det 

inte är så att det rör sig om tak- eller golveffekter så är det troligt att effekterna av både 

kompensatoriska rekvisit och icke-kompensatoriska rekvisit leder till det utjämnande av 

prestationen vi såg i variansanalysen. Låga profiler påverkas mer kompensatoriskt medan högre 

profiler påverkas icke-kompensatoriskt, eller med andra ord, är rekvisiten i övrigt dåligt 

tillfredställda så kommer en hög skattning dra upp prestationen och om rekvisiten är väl 

tillfredställda kommer en låg skattning dra ned prestationen. Detta bekräftas också i Pettersson et al. 

(2006). 

 

En effekt som dock inte går att bortförklara som statistisk artefakt är den sakta stigande prestationen 

vid varianser inom profil högre än 0.7. Även om gruppen med sådan här hög varians är liten så 

skulle det vara intressant att försöka identifiera de faktorer som gör att prestationen ändå består när 

vissa rekvisit inte är väl uppfyllda. Är det individen i sig som har behov av bara vissa rekvisit eller 

finns det andra faktorer som gör att personen fortfarande skattar prestationen högt, trots bristande 

förutsättningar? En möjlig förklaring är att denna grupp just har kompensatoriska profiler av ett 

eller annat skäl. Det kan vara så att de kompensatoriska effekterna blir större än de icke 

kompensatoriska när spridningen inom en profil är tillräckligt hög.  

 

Agerus och artikelförfattarna Torbiörn et al antog att ojämna profiler ledde till lägre prestation. Det 

jag visat i denna studie tyder på att sambandet inte är såpass enkelt. Den statistiska analysen pekar 

snarare på tak- respektive golveffekter. Dock bygger den testade empowerment teorin på logik 

snarare än att den beaktar statistiska artefakter. Det vill säga att modellens teoretiska hypoteser 

svårligen kan testas statistiskt på just denna punk givet PrestationsIndex utformning idag. En annan 

förklaring till uppsatsens resultat kan vara att Agerus PrestationsIndex som instrument, som i sig 

bygger på statistisk mätning, möjligen är både ”självvaliderande” i sin självklarhet och att 

instrumentet är känsligt för statistiska artefakter. Hypotesen kring Ojämnhet i profils påverkan på 

arbetsprestationen kan inte verifieras statistiskt i denna uppsats förutom i extremfallet vid mycket 

höga nivåer på varians inom profil, där det istället är en prediktor på högre prestation än lägre.  

Relationen mellan Stöd och Extraordinär prestation 

Under det explorativa avsnittet ville jag titta närmare på interaktionseffekter mellan Stöd och 

variablerna Lojalitet och Ojämnhet i profil i förhållande till prestation på ett explorativt sätt istället 

för hypotestestande. Under arbetet dök det upp en teori om vad som låg bakom de högre värden på 

Extraordinär prestation som jag fann när faktorn Stöd i arbetsgruppen var låg som också testas här. 

Bakgrunden är tankarna kring vad uteblivet stöd betydde för medarbetaren och dennes självbild, 

och i vilka fall uteblivet stöd från arbetsgruppen kunde leda till en upplevelse av att man presterade 

utöver det normala. Jag antog att en medarbetare som inte känner att arbetsgruppen stödjer och 

hjälper varandra och som samtidigt känner stark drift att göra ett bra arbete själv kommer att 
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värdera sin insats mer eftersom han/hon relativt utfört ett större arbete då ingen hjälp funnits att 

tillgå. Detta kan också sammanfalla med upplevelsen att de andra inte gör ett speciellt bra arbete. 

Känner man så blir ens egen arbetsinsats också relativt större. Jag antar också att en medarbetare 

som känner stor lojalitet med arbetsgivaren, troligen också är mer benägen för dessa känslor då den 

säkerligen anser att det är viktigt att utföra ett gott arbete. Variansen i det här fallet tänker jag mig 

som ojämnt fördelade psykologiska rekvisit (ojämn profil), vilket enligt gestaltmodellen skulle vara 

tecken på att någon faktor saknas. Man kan dock också se ojämnt fördelade psykologiska rekvisit 

som att vissa faktorer är tvungna att kompensera för andra om inte prestationen skall minska. Är 

vissa faktorer dåligt tillgodosedda kanske detta kan kompenseras genom att andra faktorer är 

mycket väl tillgodosedda.  

En annan anledning till de höga skattningarna av Extraordinär prestation kan vara att om man trots 

dåliga arbetsvillkor upplever sin arbetsinsats som god, kanske man i ljuset av den dåliga 

arbetsmiljön omvärderar den till extraordinär.  

 

Utöver detta visar denna uppsats att faktorn Stöd har en speciell relation med skattad Extraordinär 

prestation. Variansanalysen visar att lågt stöd ifrån kollegor tillsammans med hög lojalitet med 

arbetsgivaren alternativt hög varians inom profil leder till högre Extraordinär prestation än vad ett 

högre stöd ifrån kollegor skulle ha lett till. Klustret med lågt Stöd motsvarar bara 9 % av den testade 

populationen, vilket kan anses vara en marginell grupp, men sambandet är icke desto mindre 

intressant, eftersom det pekar på ganska speciella samband mellan arbetsgruppen och individen 

vilka kan förklara resultaten avseende Extraordinär prestation. 

Möjliga förklaringar till Stöds påverkan på Extraordinär prestation. 

Traditionell arbetslivsforskning och sunt förnuft säger att en tillgodosedd faktor Stöd borde leda till 

högre prestation, även individuell sådan. Att vi trots allt inte ser denna koppling mellan Stöd och 

Extraordinär prestation tror jag har med själva definitionen av Extraordinär prestation att göra. 

Förklaring till den negativa kopplingen mellan Stöd och Extraordinär prestation kan ligga i att 

människor i tuffa och konkurrensutsatta miljöer värderar sina egna arbetsinsatser högre än 

människor i stödjande miljöer. Insatsen blir ju desto mer heroisk om man har gjort den utan stöd 

från någon annan i organisationen. Intressant nog finner man i resultatet kopplingar mellan hög 

lojalitet och hög varians inom profil i kombination med lågt Stöd som ger effekten av hög 

Extraordinär prestation. Jag tolkar lojaliteten till arbetsgivaren som en särskilt viktig faktor för att 

göra ett bra jobb i dessa konkurrensutsatta miljöer och jag tolkar här varians inom profil på det 

kompensatoriska sättet beskrivit ovan. Med det menar jag att ett psykologiskt rekvisit är ersättbart, 

så att vissa av rekvisiten kan kompensera brister bland såväl de andra rekvisiten som andra 

arbetsmiljöfaktorer. Detta är tvärt emot vad modellen förespråkar med då förutsättningarna för 

prestation skall vara en gestalt som är ett icke-kompensatorisk. Dock talar bara teorin om rekvisiten 

och inte om de andra faktorerna mätta i PrestationsIndex. 

 

Om det dock stämmer och såvida dessa resultat inte beror på mätfel skulle detta kunna tyda på att 

personer i denna grupp med mycket hög varians jobbar på bra oavsett villkoren för prestation i 

arbetsmiljön. Det kan också vara så att de själva tillgodoser de viktiga villkoren för prestation i sin 

arbetsmiljö och att det medför att de kan prestera trots brister på arbetsplatsen. Denna 

kompensatoriska förmåga kan bero på två saker: vissa av rekvisiten kan ha större vikt (vilket också 

denna studie pekar på), men det kan också bero på dessa individers personlighet. De kan vara 

duktiga på att finna och ta kraft av de villkor för prestation som finns tillgodosedda, de är precis 

som maskrosbarn bättre på att se och utnyttja möjligheter istället för att begränsas av brister. Vidare 

forskning får utreda varför denna grupp reagerar så och vad det är i deras personlighet som gör att 

de fungerar kompensatoriskt i så hög grad.  
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Empowerment: Vad är viktigt för vem? 

Vilka rekvisit eller index som har förmågan att dra upp profiler till högre prestation och vilka 

rekvisit eller index som har förmågan att dra ned profiler när de saknas skulle kunna utredas genom 

vidare forskning på detta material. Jag tror dock att i mångt och mycket att dessa styrkor och 

svagheter är personliga. Bland de psykologiska rekvisiten finner jag tre stora områden: de 

motiverande, resurserna och makt/betydelsen. Som individer är vi med all säkerhet i olika stort 

behov av dessa områden, precis som vår personlighet skiljer sig oss emellan. Vissa av oss behöver 

mycket uppskattning, andra behöver rätt stöd och verktyg för att våga/kunna jobba, medan 

ytterligare andra behöver status eller stort inflytande över de egna arbetsuppgifterna för att göra ett 

bra jobb. Idealiskt sett är alla dessa tre områden tillgodosedda, men i verkligheten stöter vi alltid på 

brist, vare sig den är en generellt upplevd brist eller en personligt upplevd. Här spelar våra styrkor 

och svagheter in, och jag tror att det är här PrestationsIndex missar en viktig punkt. Vi är inte alla 

stöpta i samma form och till arbetsplatsen bär vi alltid vår personlighet såväl som vår expertis. Det 

gör att vi kommer att tolka och fungera olika, och i slutändan också prestera olika. Att i arbete med 

arbetsgrupper och arbetsmiljö inte undersöka personlighetsfaktorerna är en brist i PrestationsIndex. 

Lika väl som man mäter vilka villkor för prestation som organisationen tillhandahåller så bör man 

mäta vilka rekvisit som de anställda tycker är viktigast för att de skall känna sig empowered 

(bemyndigad) och kunna prestera väl. Genom att matcha behov med insatser slipper man famla i 

mörkret i arbetet med att förändra arbetsmiljön och kan därmed koncentrera sig på de faktorer som 

är viktigast.  

Slutsatser om PrestationsIndex  

I denna uppsats finner jag blandat stöd för de utsagor Agerus gör angående deras PrestationsIndex 

och rekvisiten för prestation. Resultatet visar delvis stöd för hypotes I då de psykologiska rekvisiten 

kan predicera extraordinär prestation, men bara två av fem rekvisit kan enskilt predicera 

grupprestation. Inget konklusivt stöd finns för hypotes II att ojämn profil skulle leda till sämre 

prestation. Vidare har PrestationsIndex god reliabilitet, stabila entydiga faktorer, starka samband 

mellan variablerna, särskilt mellan de psykologiska rekvisiten respektive arbetsmiljön och 

Grupprestation. Detta ger testet en intern konstruktvaliditet för grupprestation. Man finner högt 

signifikanta korrelationer mellan Extraordinär prestation med både de psykologiska rekvisiten och 

arbetsmiljöfaktorer. Dessa korrelationer är dock mycket små. ANOVA testet visar också att 

konstrukten psykologiska rekvisit för prestation har en liten påverkan på konstruktet Extraordinär 

prestation. Även om effekten av de psykologiska rekvisiten var för sig är liten med Cohens mått 

mätt så finns dock en signifikant påverkan.  

Denna studie av PrestationsIndex visar att skalan kan förklara prestationen bättre än vad bara en 

modell bestående av arbetsmiljöfaktorerna Trivsel, Stöd, Lust och Lojalitet kan göra. Skillnaden 

mellan modellerna när det gäller att förklara arbetsgruppens prestation är relativt liten, men 

skillnaden blir stor när det gäller att predicera Extraordinär prestation. En individs skattningar av 

hela sin arbetsgrupps prestation bör vara påverkad av flera yttre faktorer än objektivt mätbar 

snittprestation för arbetsgruppen. Därför borde inte heller Grupprestation som självskattningsmått 

betraktat vara en lika säker bedömning av prestationen som den individuella extraordinära 

prestationen, då det är större sannolikt att man med säkerhet kan bedöma sin egen prestation. Av 

båda dessa skäl tror jag att Extraordinär prestation är den viktigaste produkten av den teoretiska 

modellen för prestation i den version den används i Agerus PrestationsIndex.  

Ett klart problem för PrestationsIndex är dock takeffekterna som medför bristande utrymme för 

varians. Detta bör lösas genom att man skattar på en större skala, förslagsvis kan man använda en 

10 gradig i de flesta indexen.  

Modellens fem rekvisit är enligt analysen inte helt tydliga som enskilda konstrukt. För att förbättra 

dessa bör villkoren för arbetsprestation utforskas empiriskt snarare än teoretiskt för att möjliggöra 

skapandet av skarpare index som har hög extern validitet. Jag föreslår att man jämför teori och 

empiri med konkreta objektiva mått på prestation för att skapa sådana skalor.  



Sida 37 

Med stor sannolikhet fungerar indexen kompensatoriskt där höga värden på vissa index kan 

uppväga låga värden på andra index.  

 

Felkällor och problem med uppsatsens upplägg. 

Jag kommer här att diskutera eventuella felkällor till resultatet i uppsatsen och svagheter i den 

operationalisering av empowermentteorin som PrestationsIndex innebär. För det första finns det 

inget externt kriterium att jämföra med. Vare sig prestation eller de psykologiska rekvisiten för 

prestation har jämförts med externa kriterier. För att bekräfta teorin bör man också ha med ett mått 

på normal prestation att jämföra med och inte bara extraordinär prestation respektive 

arbetsgruppens prestation
16

.  

Jag har inte funnit något annat bra mått på ojämnhet inom profil än variansen. Eventuellt skulle 

andra mått på ojämnhet kunnat leda till andra resultat. Men eftersom varians statistiskt sätt klassas 

som ojämnhet borde de funna resultaten även stå sig även om man hittar andra mått på ojämnhet 

inom profil.  

I uppsatsen har jag använt kluster i min analys. Detta innebär datareduktion och medför mindre 

styrka i svaren. Djupare undersökningar där ingen datareduktion görs skulle kunna innebära större 

säkerhet i resultaten.  

Att studera effekten av en variabel är nödvändigt numera i statistiska undersökningar, men detta är 

ett relativt outforskat område inom statistiken. Man kan alltid få ett mått, i rådata mätt, på hur stor 

en effekt är men dessa är ofta svåra att översätta i relevanta termer särskilt som resultatmåttet, i vårt 

fall prestation, bara är en personlig skattning. Det är svårt att avgöra vad som är en stor och en liten 

effekt. Användning av Cohens effektstorlekar har blivit en väg för att göra resultaten universellt 

jämförbara, men då det härstammar ur behandlingsstudier där endast en faktor prövas 

experimentellt i två nivåer uppstår problem i multivariata studier som denna uppsats (Pierce et al., 

2004). Barnette, J. och McLean, J. har skrivit utförligt om denna problematik (1999, 2000) och 

hitintills finns inga motsvarande mått för multivariata studier. Utprövning av dessa normativa 

effektstyrkor pågår (Barnette, J. 2006), men storleken varierar avsevärt beroende på hur många 

variabler man testar och på hur många nivåer. Troligen kommer det att dröja innan man hittat en 

metod för multivariata undersökningar som gör att man kan använda effektstyrkor på motsvarande 

sätt som vid en behandlingsfaktor i två nivåer (Pierce et al., 2004). 

Ett problem med PrestationsIndex är att den enbart består av självskattningsskalor vilket kan leda 

till 'respons style' eller att resultatet påverkas av dagsformen. Det finns idag ingen bra theory of bias 

som gör att vi på ett vettigt sätt kan diskutera självskattningsundersökningar, men det hindrar inte 

Agerus ifrån att mäta prestationen på andra sätt, ifrån medarbetare och chefer eller över tid, för att 

säkerställa resultatens tillförlitlighet. 

 

Idealbildens påverkan på prestation och självgående 

Om vi återknyter till inledningen och tankarna kring relational frame theory, så är det väl troligt att 

vi människor skapat oss bilder av hur en perfekt arbetsplats ser ut, sammansatta av vad vi sett, läst, 

hört och upplevt. Med dessa bilder jämför vi hela tiden den verklighet vi upplever och kan i så 

måtto säga om vi upplever att det finns trivsel, stöd eller möjligheter för självutveckling och 

ansvarstagande på arbetsplatsen. Precis som empowermentmodellen stipulerar så är det våra 

subjektiva upplevelser det handlar om och då är det nog så viktigt att inte glömma att den biten när 

man arbetar med att införa empowerment. Här behövs det dels att man arbetar med människors 

förväntningar, tar del av deras inre bilder och även de bilder och berättelser om en god arbetsplats 

eller en bra chef som cirkulerar ute i arbetslivet. Lever inte arbetsplatsen upp till den inre bilden av 

vad en god arbetsplats bör vara – ett jobb där man får uppmärksamhet för det man gör, riktiga 

resurser för att göra sitt bästa och där man uppmanas ta ansvar – så kommer inte heller 
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   Enligt uppgift av Ingemar Torbiörn har nyare versioner av PrestationsIndex inkluderat normalprestation 
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arbetsprestationen bli den bästa. Detta resonemang ligger i analogi med gestalttänkandet, men det 

gör inte att man behöver vara låst till de psykologiska rekvisiten. I vissa fall kanske inte idealbilden 

inkluderar en insats från arbetsgivarens sida som motsvarar ett rekvisit och då kommer det heller 

inte vara nödvändigt för att personen skall göra sitt bästa. Relational frame theory understryker att 

konstrukten vi upplever och verbaliserar sammankopplas genom associationer. Ett rimligt 

antagande är väl då att konstruktet en god arbetsplats inkluderar många av de faktorer som tagits 

upp i denna uppsats. Det som dock är viktigt att uppmärksamma är att associationerna fungerar åt 

båda hållen, både positivt och negativt. Finns det inkongruens i den bild den anställde får av 

arbetsplatsen den jobbar på, kommer det att leda till att man misstror organisationens uppsåt. Det är 

nog därför viktigt att få hela organisationen att utvecklas mot principerna för empowerment om man 

vill ha självgående anställda och att uppsåtet faktiskt är ärligt och inte endast ett sätt för ledningen 

att få bättre resultat.  

Alternativa tankar kring beteenden och prestation 

Empowermentmodellen presenterad i den här uppsatsen bygger på det beteendeterapeuter kallar 

antecendenter, det vill säga villkor och händelser som skall trigga ett beteende som leder till 

prestation. Man antar i mångt och mycket att förändringar av antecendenter, specifikt av 

arbetsmiljön i form av ansvar, resurser, trivsel och inflytande, kommer att påverka prestationen. 

Från ett behavioristiskt synsätt bör man dock arbeta mer med konsekvenserna av ett beteende om 

man vill förändra eller förstärka det, inte bara med antecendenter, då konsekvenser har mycket 

större effekt för beteendeförändring.  

Man kan dock i vissa fall även se de psykologiska rekvisiten för presterande som konsekvenser till 

beteende. Med fullt tillgodosedda psykologiska rekvisit bör effekterna av eget ansvartagande och 

goda prestationer ge utdelning i någon form av förstärkning. Vill man planera ett arbete är 

inflytande en förstärkare och bra resurser hjälper till. Trivsel på arbetsplatsen kommer kanske i sig 

att vara förstärkande till de bra prestationerna man gör.  

Trots detta upplever jag att det saknas andra dimensioner av förutsättningar för prestation på 

arbetsplatsen i den teoretiska modellen. Dessa skulle t.ex. kunna vara känsla av belöning för mina 

prestationer, problemlösning i arbetet, känsla av meningsfullhet och inre tillfredställelse med sitt 

eget arbete.    

 

Slutord 

Arbete med empowerment har i företag som helhet kritiserats för att det anses vara ett manipulativt 

verktyg skapats av arbetsgivarna för att få anställda att arbeta mera och effektivare, utan någon 

större vinning för individen. Man vill bara på ytan ge de anställda inflytande, utan att det egentligen 

finns någon bakomliggande avsikt att dela med sig av makten inom organisationen.  

Detta är inte en syn jag delar även om jag tror att nya trender inom organisationsutveckling ibland 

faktiskt användas så, men ofta med sämre resultat än en verklig genomgripande förändring av 

organisation och ansvarsfördelningen. Empowerment är kanske mest ett svar på de anställdas dröm 

om att jobbet skall vara meningsfullt, utmanande och utvecklings – men givet att organisationen har 

bestämt sig att det är målet man skall nå, så finns det inget fel i att jaga drömmar, särskilt inte om de 

också utöver arbetstillfredsställelsen leder till bättre resultat. Jag tror inte att arbete med 

empowerment fungerar i alla organisationskulturer och kanske inte heller i alla branscher. Det är ett 

hårt arbete som tar lång tid att utveckla, vilket skapar en osäkerhet om satsningen verkligen kan 

vara värd mödan. Data i denna uppsats tyder dock på att god arbetsmiljö och goda förutsättningar 

för självgående på arbetsplatsen ofta sammanfaller med höga prestationer – oavsett bransch. Därför 

bör organisationer som är i behov av att öka produktivitet och flexibiliteten, och som har 

kompetenta högutbildade medarbetare, arbeta med att implementera empowerment på arbetsplatsen. 

Inte bara för att det ger högre arbetsprestation, utan även för att det ger högre trivsel och lust till 

arbetet och i slutändan lyckligare medarbetare. 
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 APPENDIX: 

 ANOVA med sum-of-squares typ-III gjord på alla variabler i PrestationsIndex.  

 

Tests of Between-Subjects Effects

1016,267a 121 8,399 17,891 ,000 ,441

399,889b 121 3,305 5,365 ,000 ,192

1731,387 1 1731,387 3688,191 ,000 ,574

1669,868 1 1669,868 2710,898 ,000 ,497

10,863 16 ,679 1,446 ,111 ,008

41,274 16 2,580 4,188 ,000 ,024

50,950 16 3,184 6,783 ,000 ,038

39,285 16 2,455 3,986 ,000 ,023

4,904 16 ,307 ,653 ,842 ,004

18,318 16 1,145 1,859 ,020 ,011

25,360 16 1,585 3,376 ,000 ,019

17,635 16 1,102 1,789 ,027 ,010

10,527 16 ,658 1,401 ,131 ,008

54,461 16 3,404 5,526 ,000 ,031

4,925 12 ,410 ,874 ,573 ,004

16,156 12 1,346 2,186 ,010 ,009

21,332 12 1,778 3,787 ,000 ,016

14,570 12 1,214 1,971 ,023 ,009

257,887 12 21,491 45,779 ,000 ,167

34,576 12 2,881 4,678 ,000 ,020

2,321 4 ,580 1,236 ,293 ,002

11,290 4 2,823 4,582 ,001 ,007

2,582 1 2,582 5,500 ,019 ,002

2,490 1 2,490 4,042 ,044 ,001

1286,267 2740 ,469

1687,794 2740 ,616

39859,667 2862

34121,444 2862

2302,535 2861

2087,683 2861

Dependent Variable

Grp prest Index

Extra prest Index

Grp prest Index

Extra prest Index

Grp prest Index

Extra prest Index

Grp prest Index

Extra prest Index

Grp prest Index

Extra prest Index

Grp prest Index

Extra prest Index

Grp prest Index

Extra prest Index

Grp prest Index

Extra prest Index

Grp prest Index

Extra prest Index

Grp prest Index

Extra prest Index

Grp prest Index

Extra prest Index

Grp prest Index

Extra prest Index

Grp prest Index

Extra prest Index

Grp prest Index

Extra prest Index

Grp prest Index

Extra prest Index

Source

Corrected Model

Intercept

VILLindx

VETindx

KANindx

BORindx

FARindx

LOJALindx

TRIVSELindx

STODindx

LUST

HALSA

Error

Total

Corrected Total

Type III Sum

of  Squares df Mean Square F Sig.

Partial Eta

Squared

R Squared = ,441 (Adjusted R Squared = ,417)a. 

R Squared = ,192 (Adjusted R Squared = ,156)b. 

 
 

 

 

De 41 frågor som används i Agerus PrestationsIndex kan i forskningssyfte fås på begäran, men 

skriv inte ut här på grund av konkurrensskäl inom testutveckling. Kontakta konsultföretaget Agerus 

direkt eller Ingemar Torbiörn vid Psykologiska Institutionen på Stockholms Universitet.  
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