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Sammanfattning 

Tidigare forskning antyder att kompetensupplevelse såväl som socialt stöd från både kollegor 

och chefer har en betydelse för arbetstillfredsställelsen. Mestadels av den forskning som gjorts 

har emellertid rört sociala yrkeskategorier så som sjuksköterskor samt lärare, och få studier 

har undersökt andra kategorier som till exempel musiker. Syftet med studien var att undersöka 

hur kompetensupplevelse och socialt stöd från kollegor samt chefer är relaterat till 

arbetstillfredsställelse inom musikbranschen. Studien syftade även till att undersöka vilka av 

faktorerna, kompetensupplevelse samt socialt stöd från chefer och kollegor, som har störst 

betydelse för arbetstillfredsställelse. Ett ytterligare syfte var att undersöka om det fanns någon 

interaktionseffekt mellan kompetensupplevelse och socialt stöd från kollegor samt chefer. En 

webbenkät besvarades av 62 anställda (31 kvinnor och 31 män) på ett företag inom 

musikbranschen. Resultaten visade att socialt stöd från kollegor och chefer var de enda 

faktorerna som var relaterade till arbetstillfredsställelse. Kompetensupplevelse visade sig inte 

ha ett signifikant samband med arbetstillfredsställelse. Inte heller kunde någon 

interaktionseffekt mellan kompetensupplevelse och socialt stöd från kollegor eller chefer 

påvisas.  

 

Nyckelord: kompetensupplevelse, socialt stöd, arbetstillfredsställelse 
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Abstract 

Previous research has found self-efficacy and social support from colleagues as well as 

supervisors to play key roles in job satisfaction. However, most of these have studied 

employees within the social domain such as nurses and teachers, and few surveys regarding 

the constructs mentioned have been performed among musicians. The purpose with this study 

was to examine how self-efficacy and social support from colleagues as well as supervisors 

were related to job satisfaction within the music industry. Moreover the study aimed to 

investigate which factor variable, among self-efficacy and social support from colleagues and 

supervisors, was the principal predictor for job satisfaction. In addition, the study intended to 

look into whether there might be an interaction effect in between self-efficacy and social 

support from colleagues as well as supervisors. 62 employees with a music related occupation 

(31 women and 31 men) responded to an online survey. The results showed social support 

from colleagues and supervisors to be the only factors related to job satisfaction. Self-efficacy 

turned out being not significantly correlated to job satisfaction. Finally, no interaction effect 

was revealed between self-efficacy and social support from colleagues or supervisors.  

 

Keywords: self-efficacy, social support, job satisfaction 
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Det har under de senaste hundra åren bedrivits forskning kring faktorer som bidrar till 

arbetstillfredsställelse (Kaufmann & Kaufmann, 2005). Enligt Locke (1976) har individens 

upplevelse av arbetstillfredsställelse stor betydelse för det generella välbefinnandet, prestation 

och även för organisatorisk framgång, vilket kan vara en av många anledningar till att ämnet 

fått stor uppmärksamhet inom vetenskaplig disciplin. 

Arbetstillfredsställelse har belysts inom flertalet kontexter och i relation till en stor 

andel andra begrepp, däribland kompetensupplevelse (self-efficacy). Det sistnämnda 

begreppet myntades av Bandura (1977) och beskrivs som individens tilltro till sin egen 

förmåga att klara av diverse uppgifter och att utfallet blir i enlighet med individens förväntan. 

En stark kompetensupplevelse har visat sig förbättra både prestation och välmående på 

flertalet sätt. Federici och Skaalvik (2011) har även konstaterat att individer med stark 

kompetensupplevelse i större utsträckning känner tillhörighet på sin arbetsplats, engagemang 

och i mindre utsträckning påvisar utmattningssyndrom.  Socialt stöd har, likväl, visat sig ha en 

god inverkan på arbetsplatsen, då utbyte av resurser och olika strategier för att hantera diverse 

situationer kan ske mellan personal. Däremot har få studier gjorts som kombinerat socialt stöd 

och kompetensupplevelse inom yrkesmässig kontext (Pisanti et al., 2015). Detta kan anses 

vara anmärkningsvärt då det visat sig att det sociala stödets inverkan regleras utefter 

arbetstagarens nivå av kompetensupplevelse (Stetz, Stetz & Bliese, 2006). Föreliggande 

studie syftar därför till att undersöka vad socialt stöd och kompetensupplevelse har för 

betydelse för arbetstillfredsställelse. Då de flesta studier enbart utgår ifrån yrkeskategorier 

inom det sociala arbetet så som sjuksköterska, vårdare och lärare, kommer studien även syfta 

till att undersöka om liknande fynd går att hitta i andra yrkesbranscher, så som inom 

musikbranschen. I musikbranschen har det, nämligen, främst 

studerats kring sambandet mellan kompetensupplevelse och prestation (Ritchie & Williamon, 

2012; McPherson & McCormick, 2006).  

 

Kompetensupplevelse 

Kompetensupplevelse (self-efficacy) innebär att individen har en tilltro till sin egen 

förmåga att kunna organisera och nå upp till specifika mål, och därigenom känna kontroll 

över att lyckas upprätthålla ett högkvalitativt liv (Peterson, McGillis Hall, O’Brien-Pallas & 

Cockerill, 2011; Pisanti et al., 2015).  Individer med en stark kompetensupplevelse tror sig i 

större utsträckning klara av uppgifter de ställs inför. De sätter upp mer utmanande mål för sig 

själva, är mer uthålliga och hanterar motgångar på ett bättre sätt än vad individer gör vars 
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kompetensupplevelse är låg (Yakin & Erdil, 2012).  Inom litteraturen görs en distinktion 

mellan generell och mer specifik kompetensupplevelse, däribland arbetskompetensupplevelse. 

(Peterson et al., 2011; Pisanti et al., 2015). Denna karaktäristika är nära sammanknuten med 

problemfokuserad problemlösning, och har positiv inverkan på flera livsområden (Chang & 

Edwards, 2015).  Kompetensupplevelse har i flertalet studier visat sig påverka 

arbetstillfredsställelse (Borgogni, Dello Russo, Miragliaa & Vecchionea, 2012; Caprara, 

Barbaranelli, Borgogni, & Steca, 2003; Judge & Bono, 2001; Scheopner, 2010). Chang & 

Edwards (2015) hävdar till och med att kompetensupplevelse är en den starkaste prediktorn 

för välmående, arbetsprestation och för att vilja stanna kvar på arbetsplatsen. Enligt 

Vancouver, Gullekson, Morse och Warren (2014) har kompetensupplevelse dock påvisat 

motstridiga resultat i några studier, avgörande har då varit om konstruktet är bundet till 

samspelet mellan andra eller endast individen själv. Författarna beskriver även 

kompetensupplevelse som en dynamisk resurs, vilken kan variera beroende på situationen 

som individens ställs inför och behöver därför inte alltid vara fördelaktig.   

Däremot har flera studier påvisat en negativ korrelation mellan kompetensupplevelse 

och frånvaro från arbetet. Samtidigt har ett positivt samband till närvaro på arbetsplatsen 

hittats både via dess påverkan i form av snabb återhämtning från sjukperioder samt genom 

individens inställning och syn på hinder och relationer (Pisanti et al., 2015).   

Enligt Borgogni et al. (2012) tenderar individer med en stark kompetensupplevelse att 

utforma en mer proaktiv arbetsmiljö, där de löser eventuella konflikter med kollegor på ett 

mer adekvat sätt.  De kan därigenom, på ett alltmer effektivt vis, hantera både stress och 

emotioner som uppstår på arbetsplatsen.  De tenderar i allt högre grad att utforma både 

arbetsmiljö och relationer som är i enlighet med deras personliga egenskaper, vilket gör att de 

mer sannolikt skapar förhållande som går i linje med deras behov och målsättningar. 

Liknande fynd har även påvisats i Chang och Edwards (2015) studie, där det konstaterades att 

individer som ansåg sig ha förmågan att hantera arbetskrav och påverka arbetsmiljön tog en 

mer aktiv ”approach” för att hantera den miljö som de konfronterades med, vilket resulterade i 

en ökad arbetstillfredsställelse. Vidare delger Yakin och Erdil (2012) att individer, generellt 

sett, är mer tillfredsställda då de upplever sig ha kontroll över utfallet av sina handlingar och 

när de känner sig kompetenta nog att lyckas utföra en arbetsuppgift som motsvarar deras mål. 

Enligt Borgogni et al. (2012) står föregående i kontrast till individer vars 

kompetensupplevelse är låg, då deras benägenhet att lyckas uppnå en lika proaktiv anpassning 

till miljön är mindre sannolik. Det finns nämligen en större risk att de som inte upplever sig 

kunna påverka sin miljö känner en diskrepans mellan sig själv och organisationen vilket i sin 
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tur kan minska arbetstillfredsställelsen och öka frånvaron. Bandura (2001) och Pisanti et al. 

(2015) har även funnit att individer med stark kompetensupplevelser uppfattar svåra uppgifter 

som utmanande, till skillnad från individer med låg kompetensupplevelse som snarare skulle 

betrakta de som hotfulla och anta ett undvikande beteende. Schwarzer och Scholz (1999) 

menar dessutom att individer med en låg kompetensupplevelse oftare upplever oro och 

hjälplöshet än vad individer med starkare kompetensupplevelse gör. En låg 

kompetensupplevelse är även kopplad till dåligt självförtroende samt pessimistiska tankar 

kring tidigare prestationer. 

Som tidigare nämnts är kompetensupplevelse en dynamisk personlig resurs, vilken även 

visat sig vara en karaktäristika som går att bygga upp. En sådan resurs kan vara fördelaktig för 

såväl den anställde som för arbetsgivaren, då kompetensupplevelse bland annat visat sig öka 

motivation, prestation och adaptiva förmågor (Bandura, 1997; Luthans & Youssef, 2007).  

 

Socialt stöd 

Socialt stöd är ett välstuderat begrepp som i de allra flesta studier visat sig ha en god 

inverkan på hälsa, trots detta finns det ingen tydlig och universell definition av vad begreppet 

innebär (Rydén & Stenström, 2015; Ljungblad & Näswall, 2009; Hansson, Hurtig, Lauritz & 

Padyab, 2016). Enligt Taylor (2008) hänvisar socialt stöd till individens upplevelse av att vara 

värdefull, uppskattad samt att denne ingår i ett socialt nätverk där det finns ömsesidiga 

åtaganden och skyldigheter. Milner, Krnjacki, Butterworth och LaMontagne (2016) definierar 

socialt stöd som individens upplevelse av att ha sociala relationer som är tillgängliga och 

vårdande. Dunkel-Schetter och Bennett (1990) menar i sin tur att kontexten för var det sociala 

stödet studeras är av betydelse för vilken definition som bör användas. De hävdar dock att 

socialt stöd generellt sett handlar om de mellanmänskliga utbyten som uppstår vid interaktion, 

vilket sker genom både verbala och icke-verbala beteenden. 

Inom arbetslivet kan socialt stöd beskrivas som den positiva och hjälpsamma interaktion 

som kollegor och chefer bidrar med (Karasek & Theorell 1990).  

Ljungblad och Näswall (2009) hävdar att socialt stöd är ett flerdimensionellt begrepp som kan 

delas in i två domäner, det vill säga, instrumentellt och känslomässigt stöd. Det känslomässiga 

stödet relaterar till individens möjlighet att kommunicera och ventilera känslor vid 

arbetsrelaterade orosmoment. Det kan även handla om att få bekräftelse av chefer samt 

kollegor som påvisar individens kompetens och betydelse för arbetsplatsen.  Instrumentellt 

stöd omfattar i sin tur erbjudande kring utbildning och utökade resurser då det finns brist på 



8 
 

kunskap eller om arbetsbelastningen är påfrestande. 

Det har i flertalet studier visat sig att individer med ett välfungerande socialt stöd har en bättre 

mental och fysisk hälsa än individer som uppger sig ha ett mindre bra socialt stöd (Woodhead 

et al., 2016; Hombrados-Mendieta & Cosano- Rivas, 2011; Taylor, 2008; Dowd & Pengilly, 

2000; Ljungblad & Näswall, 2009); Milner et al., 2016). 

Hansson et al. (2016) menar att socialt stöd påverkar vårt välmående genom att bland 

annat verka som en buffert mot psykologiska stressorer i vår omgivning. Schimazu, Schimazu 

och Odahara (2004) hävdar dessutom att kollegors stöd minskar stressfyllda emotioner, bidrar 

med uppmuntran samt främjar positiva känslor som i sin tur kan resultera i en ökad 

arbetstillfredsställelse. Tuckett, Winters-Chang, Bogossian och Wood (2015) lyfter fram att 

många studier pekar åt att relationen till kollegor är det som starkast förutspår 

arbetstillfredsställelse och att en brist på stöd bidrar till minskad arbetstillfredsställelse samt 

ökar risken för att säga upp sig. De visar även på att stöd från chefer, och organisation, har 

stor inverkan på hur tillfredsställda de anställda är med sitt arbete. Att ge vägledning, stöd, 

samt visa respekt för och insikt i yrkesskickligheten och arbetssituationen nämns som 

avgörande. Extra viktigt verkar stödet vara för nyexaminerade, för behov av känslan av att 

komma in i arbetsplatsen och arbetskulturen. Au och Ahmed (2016) visar på chefers 

framträdande position för underordnade, och hur de i sina två huvudroller - att föra sitt 

arbetslag till höga prestationer samt att ge stöd åt lagmedlemmarna - får stor effekt på de 

anställdas stressnivå. Stöd hjälper de anställda att bättre hålla stress i schack, och visade sig 

främja ett berikande liv bredvid arbetet. Även om de allra flesta studier tyder på att socialt 

stöd har en positiv inverkan för både välmående och arbetstillfredsställelse så finns det, trots 

detta, en andel studier som funnit att socialt stöd inte alltid är positivt. Exempelvis fann 

Deelstra et al. (2003) situationer då det sociala stödet istället verkade skapa stress, bland annat 

då någon i omgivningen uttalade sig om hur uppgifter skulle utföras trots att inte hjälp 

efterfrågats. Sådana erfarenheter har visat sig kunna generera upplevelse av inkompetens, 

minska självförtroende och hämma initiativförmågan i förlängningen. Nerina, Jimmieson, 

McKimmie, Hannam och Gallagher (2010) fann däremot att arbetstagarens upplevelse av det 

sociala stödet till stor del var förknippat med i vilken mån denne kunde identifiera sig med 

arbetsgruppen, vilket också påverkade hur det värderades. Det visade sig således att det 

kollegiala stödet vara som mest fördelaktigt då arbetstagaren kände en stark identifikation till 

sin arbetsgrupp. Om de istället kände en mindre stark identifikation rapporterades de ha 

mindre positiva effekter av stödet. Dunkel-Schetter och Bennett (1990) menar vidare att 

individuella skillnader, så som kompetensupplevelse och självförtroende är viktiga faktorer 
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för hur det sociala stödet värderas och uppfattas.  

Det har, nämligen, paradoxalt nog visat sig att arbetstagare med låg kompetensupplevelse och 

höga nivåer av socialt stöd påvisat negativa reaktioner till stress. Detta eftersom 

kombinationen av en redan låg kompetensupplevelse och ett stort social stöd verkar resultera i 

en ökad misstro till sin förmåga att hantera situationen på egen hand (Stetz et al., 2006). 

Också om stöd från chefer ges i alltför stor utsträckning, kan individen uppleva pressen att 

prestera som mer överväldigande än vad den var innan. Vidare framhålls att om stödet som 

ges är av fel karaktär, eller kommer från en chef som själv utgör en stressor för anställda, kan 

detta bli kontraproduktivt (Tucker, Jimmieson & Bordia, 2016). 

Under goda förhållanden, finns dock mycket som pekar på det sociala stödets 

gynnsamma inverkan, och det finns även forskning som visat på interventionsprogram med 

positiva effekter. Heaney, Price och Rafferty (1995) undersökte till exempel hur ett fåtal 

träningstillfällen i coping strategier à några timmar styck bidrog till att de närvarande tog till 

sig av övningarna och sedan förde med sig dessa till sina kollegor och arbetsplats. Bland 

annat visade det sig att stöttande och givande samtal från kollegor hjälper individen att lösa 

problem, hitta nya vägar och se uppgifter i en annan dager. 

 

Arbetstillfredsställelse  

En vanligt förekommande definition av arbetstillfredsställelse är av Locke (1976) 

beskrivet som ett lustbetonat eller positivt tillstånd som kommer från uppskattningen 

individen gör av sitt arbete. Många forskares förklaringar av begreppet är av likartad karaktär, 

och arbetstillfredsställelse kan sägas vara en slags emotionell koppling till sitt arbete 

(Federici, 2011). Vidare konstaterar Meneghel, Borgogni, Miraglia, Salanova och Martínez 

(2016) att konstruktet innefattar de flesta upplevt givande, uppfyllande och tillfredställande 

aspekterna av arbetet och arbetsmiljön. De trycker på den individuella inställningen till 

jobbet, och hävdar till och med att de sociala relationerna till kollegor och chefer väger tyngre 

än arbetet per se. Andras attityder på det berörda området kan bidra till den gemensamma 

vilket sen påverkar individens. Arbetstillfredsställelse kan så beskrivas vara nära 

sammankopplat till arbetsmotivation, välmående och arbetsinnehåll. Minskar 

arbetstillfredsställelsen, kan den orsaka frånvaro och tankar om uppsägning till vilken 

utbrändhet samkorrelerar (Federici & Skaalvik, 2011; Federici, 2011; Borgogni et al., 2012). 

Betydelsen är så stor att arbetstillfredsställelse, om den ligger lågt, i studier visat sig vara 

huvudorsaken till uppsägning, och starkt kan påverka organisationens effektivitet och 

engagemang bland anställda. För fast-/långtidsanställda, trycker Flickinger, Allscher och 
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Fiedler (2016) på arbetstillfredsställelse som en avgörande länk mellan relationen chef-

medarbetare och uppsägning. Poängteras bör den nyckelroll som konstruktet visats ha i den 

kollektiva synen på den sociala kontexten och individens återhämtningsförmåga samt 

arbetsprestation (Meneghel et al., 2016). Både för individens och arbetsplatsens välmående 

och välgång spelar arbetstillfredsställelse alltså en avgörande roll, varför detta fenomen blivit 

ett av de mest undersökta på det beteendevetenskapliga området rörande anställningar, runt 

millennieskiftet (Chang & Edwards, 2015).  

Arbetstillfredsställelse har i många studier förutom till kollegor och uppgifter, 

undersökts i relation till exempelvis lön. Montero och Rau (2016) har funnit att en lön som är 

lägre än medianen inom ett yrkesområde riskerar att leda till lägre arbetstillfredsställelse 

bland de anställda, medan högre lön än medianen inte garanterar en högre 

arbetstillfredsställelse. Vad som bidrar till arbetstillfredsställelse är således en central fråga, 

inte bara för HR chefer, utan för hela ekonomin, då bieffekter ofta rör uppsägningar, frånvaro 

och produktivitet. Valet av fokus för vår studie kring individens kompetensupplevelse och 

socialt stöd är något annat än betalning i form av pengar för utfört jobb, och många studier 

pekar som sagt åt att de kan spela roll för arbetstillfredsställelse. 

Personkaraktäristika som individen själv kan påverka, har under senare tid fått större 

fokus. Vi vill i denna studie belysa både mer påverkningsbara drag hos individen själv 

(intrapersonella), samt mer arbetsplatsbundna faktorer (interpersonella), och se hur dessa i 

form av kompetensupplevelse samt stöd från kollegor liksom chefer, kan kopplas till 

arbetstillfredsställelsen. Meneghel et al. (2016) menar att både individens och andra kollegors 

upplevelse och allas gemensamma agerande hänger ihop med arbetstillfredsställelsen. De har 

påvisat interventioner för anställda som kan leda till ökad arbetstillfredsställelse, samt 

arbetsprestation och återhämtningsförmåga. Arbetstillfredsställelse kan således utgöra 

produkten av andra bidragande fenomen och även i sig själv vara välgörande. Det verkar 

alltså finnas möjlighet att påverka arbetstillfredsställelse genom olika aktiviteter och 

förändringar, vilket dessutom kan leda till andra positiva effekter. I vår studie önskar vi bidra 

med kunskapen kring de fenomen som har betydelse för arbetstillfredsställelse och därför 

skulle kunna öka effekten av eventuella framtida interventionsprogram. 

 

Syfte  

Syftet med föreliggande studie är att undersöka hur kompetensupplevelse och socialt 

stöd från kollegor samt chefer är relaterat till arbetstillfredsställelse inom musikbranschen. 

 Som tidigare nämnts har forskning påvisat att både socialt stöd och kompetensupplevelse är 
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starka prediktorer för arbetstillfredsställelse. Samtidigt tyder ytterligare forskning på att det 

sociala stödets inverkan är beroende av vilken graden av kompetensupplevelse individen har. 

Studien syftar, därför, till att även undersöka vilka av faktorerna, kompetensupplevelse samt 

socialt stöd från chefer och kollegor, som har störst betydelse för arbetstillfredsställelse. 

Vidare syftar studien till att undersöka om det föreligger någon interaktionseffekt mellan 

kompetensupplevelse och socialt stöd från kollegor samt chefer.  

 

Hypotes 

Vår första hypotes är att kompetensupplevelse och socialt stöd från chefer samt kollegor 

är relaterat till arbetstillfredsställelse. Vår andra hypotes är att kompetensupplevelse förklarar 

varians i arbetstillfredsställelse i högre grad än vad socialt stöd gör. Vår tredje och sista 

hypotes är att det finns en interaktionseffekt mellan socialt stöd från chefer och kollegor och 

kompetensupplevelse när det gäller att förklara varians i arbetstillfredsställelse.   

 
Metod 

 

Deltagare  

En webbenkät skickades ut till 161 anställda på ett företag inom musikbranschen. 62 

enkäter besvarades fullständigt, vilket gav en svarsfrekvens på 39%.  Det förelåg en jämn 

könsfördelning på exakt 31 kvinnor och 31 män med en genomsnittlig ålder på 48 år (SD = 

10.7). Av de deltagande var 109 orkestermusiker och resterande var, via sina yrkesroller, på 

olika sätt direkt kopplade till verksamheten kring den musikaliska organisationen, som 

exempelvis turnéansvarig, podietekniker eller producent. Både tid och plats är relativt 

systematiskt schemalagda för de anställda, med vissa undantag för exempelvis turnéer och 

specialevent.  

 

Instrument 

Webbenkäten bestod inledningsvis av två demografiska frågor (ålder och kön). De 

demografiska frågorna följdes sedan av frågor gällande kompetensupplevelse, 

arbetstillfredsställelse samt socialt stöd från kollegor och chefer (se appendix 2). 

De frågor som mätte arbetstillfredsställelse samt socialt stöd från kollegor och chefer 

utformades enligt den svenska versionen av Copenhagen Psychosocial Questionnaire II 

(COPSOQ II), vilken hämtades från Berthelsen, Westerlund & Søndergård Kristensen (2014).  
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Arbetstillfredsställelse mättes med hjälp av fyra frågor. Svarsalternativen varierade från 

1 (mycket tillfredsställd) till 5 (mycket otillfredsställd). Frågorna handlade om 

arbetstillfredsställelse vad gäller framtidsutsikter, fysiska arbetsförhållande och den generella 

tillfredsställelsen. En fråga som ställdes i enkäten var exempelvis: “Angående ditt arbete i 

allmänhet. Hur tillfredsställd är du med ditt arbete som helhet: allt inräknat?” (Cronbachs 

alpha, α= .75). 

Socialt stöd från kollegor mättes genom tre frågor där svarsalternativen varierade från 1 

(alltid) till 5 (aldrig/nästan aldrig). Ett exempel på en fråga som ställdes i enkäten var: “Om 

du behöver, får du hjälp och stöd från dina kollegor?” (α= .71). 

Socialt stöd från chefer mättes genom tre frågor och samtliga svarsalternativ varierade 

från 1 (alltid) till 5 (aldrig/nästan aldrig). En fråga som ställdes för att mäta socialt stöd från 

chefer var: “Om du behöver, är din närmaste chef beredd att lyssna på problem som rör ditt 

arbete?” (α= .80). 

De frågor som berörde kompetensupplevelse utformades utefter en svensk översättning 

av ”the general self-efficacy scale” (S-GSE) som hämtades från Löve, Dea Moore & Hensing 

(2011).  Denna skala innehöll tio påstående som alla var ett mått på generell 

kompetensupplevelse. Varje påstående följdes av fyra svarsalternativ som varierade från 1 

(stämmer inte alls) till 4 (stämmer helt och hållet). Ett av de påstående som ställdes löd enligt 

följande: “Jag lyckas alltid lösa svåra problem om jag bara anstränger mig tillräckligt” (α= 

.80). 

 

Procedur  

Föreliggande studie bestod av en webbenkät, vilken konstruerades via enkätleverantören 

Surveymonkey. Undersökningen genomfördes vid ett svenskt företag inom musikbranschen. 

Innan enkäten delades ut genomfördes ett pilottest där sju personer deltog, vilka inte hade 

någon anknytning till företaget. Detta gav möjlighet till feedback, som exempelvis 

tidsåtgången för att svara på enkäten och initial information som underlättade förståelsen för 

de frågor som följde. Följebrevet kopplat till vår enkät, kunde således mer precist utformas 

med de kommande respondenterna i åtanke, för ett bättre bemötande utifrån deras perspektiv.  

Rekrytering av deltagare till den huvudsakliga enkätundersökningen skedde genom en 

kontaktperson på företaget som skickade ut ett följebrev via mail till 161 anställda. 

Följebrevet innehöll en länk till den webbaserade enkäten, kontaktuppgifter till oss vid 

eventuella frågor samt information kring etiska aspekter. I följebrevet gavs en kort 

genomgång av studiens syfte följt av information kring samtycke, anonymitet, 
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konfidentialitet, frivillighet samt deras rätt att avbryta när de ville.  

För att öka svarsfrekvensen skickades ett påminnelsemail ut cirka en vecka efter det första 

mailet, och efter att enkäten varit aktiv i två veckor avslutades datainsamlingen.  

 

Dataanalys 

Ansatsen i föreliggande uppsats har varit av kvantitativ och mer deduktiv karaktär. 

Uppsatsen har utgått från kända teorier, som satts ihop i en strukturerad enkät, för att testa 

svarsfrekvens och samband. Det var en tvärsnittsstudie som genomfördes, vilket innebar att 

alla konstrukt mättes vid ett och samma tillfälle. Power påverkas i ett statistiskt test genom en 

inbördes påverkan mellan nivån av statistisk signifikans, hur stor effekt de olika konstrukten 

har, samt antalet deltagare (Shaughnessy, Zechmeister, Zechmeister, 2015). Många exempel 

kan hittas på att en godtagbar power velat uppnås genom att få ett sample på minst 30 

deltagare per condition. Detta eftersom fler svar borde ge scores som ökar det procentuella 

antalet nära linjen för minsta kvadratmetoden.  Eftersom enkäter via internet ofta har en 

svarsfrekvens på 30 % (Shaughnessy, Zechmeister, Zechmeister, 2015) valde vi att gardera 

oss genom att se till att enkäten skickades ut till drygt 100 svarande. Av de enkäter som kom 

in, var 4 inte helt besvarade, varför de togs bort och gav ett totalt antal av 62 komplett ifyllda 

enkäter och en gav en god nivå av power. Då vår hypotes var att utröna hur 

kompetensupplevelse och socialt stöd från chefer och kollegor är relaterat till 

arbetstillfredsställelse handlade detta om att undersöka samband. Vidare var svarsalternativen 

av sådant slag som kan överföras på intervallskala, vilket också bidrog till relevansen av att 

välja att utföra en regressionsanalys. Arbetstillfredsställelse utgjorde den beroende variabeln, 

och kompetensupplevelse, socialt stöd från kollegor samt socialt stöd från chefer fungerade 

som oberoende variabler. Med flera oberoende variabler blev det fråga om en multipel 

regressionsanalys. 

I stora drag exporterades enkäterna till excelformat genom Surveymonkey som sedan 

importerades till det statistiska programmet IBM SPSS. I IBM SPSS bearbetades den 

insamlade datan först deskriptivt och analyserades sedan genom en linjär multipel regression. 

Slutligen genomfördes en tvåvägs interaktionsanalys där variblerna socialt stöd från kollegor 

x kompetensupplevelse och socialt stöd från chefer x kompetensupplevelse mättes.  Mer 

ingående innebar detta att scorsen innan de fördes in i SPSS för analys, förbereddes i Excel. 

De skalor som var reverserade justerades, vilket betyder att de frågor som var negativt ställda 

och fick en hög siffra på exempelvis 5, egentligen hade värdet av 1 i positiv mening. Eftersom 
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enkäten bestod av ett visst antal frågor för varje konstrukt, varav de för kompetensupplevelse 

hade 4 svarsalternativ, medan de andra tre konstruktens frågor hade 5 svarsalternativ, delades 

varje score med antal svarsalternativ. Således blev svarsalternativen sammanställda och 

förberedda för analys. En förutsättning var att det var en normalfördelning av varje variabel 

på varje punkt av den andra variabeln, att en linjär relation fanns mellan variablerna, och att 

dess errorscores följde en normalfördelning. Det var således viktigt att de deltagare som 

svarat, i grupp kunde beskrivas som homogen (Aron, Aron & Coups, 2014). Outliers 

justerades som rekommenderat till ett värde snäppet mindre extremt än de högsta inom 

konfidensintervallet. Kolmogorov-Smirnov visade att normalfördelningen inte klarade 

signifikansnivån, men att det var mycket nära, och detta tillsammans med det faktum att alla 

andra antaganden möttes, gjorde det godtagbart att fortsätta med analysen. Kollinearitet hade 

en bra toleransnivå strax under 1. En korrelationsanalys genomfördes innan 

regressionsanalysen, inför vilken materialet standardiserades till z-scores. Vi kontrollerade för 

kön och ålder, för att se hur mycket de eventuellt förklarade av variansen i 

arbetstillfredsställelse. Resultaten tolkades med tanke på signifikans och huvudeffekter, 

varefter en analys för interaktioneffekt genomfördes. Tillvägagångssättet var att använda en 

hierarkisk multipel regressionsanalys med interaktionseffekt, genom att mata in 

kontrollvariablerna i steg 1, faktorvariablerna i steg 2, och i steg 3 mata in 

interaktionsvariabler av kompetensupplevelse x socialt stöd från kollegor samt 

kompetensupplevelse x socialt stöd från chefer. De resultat som erhölls redovisas i tabeller 

under uppsatsens resultat-avsnitt. 

 

Etiska aspekter  

Enligt Wilson & Maclean (2011) finns det en del fundamentala etiska principer att 

förhålla sig till i forskningssammanhang. De främsta etiska kraven som delges är: 

informationskravet, nyttjandekravet, konfidentialitetskravet och samtyckeskravet. 

För att upprätthålla de etiska riktlinjerna informerades varje deltagare, via följebrevet, 

om att deras medverkan skedde anonymt. De fick även information om att de kunde avbryta 

studien när som helst utan att ange någon anledning. Deltagarna delgavs även våra 

mailadresser för att kunna ställa frågor. De upplystes också om var de kunde ta del av den 

fullständiga uppsatsen. Länken till enkäten var placerad efter alla etiska aspekter där det även 

framgick att samtycke gavs då enkäten skickades in. Deltagarna blev således inte ombedda att 

svara på några känsliga frågor som kunde ha åsamkat fysisk eller psykisk skada. Slutligen har 

information som förvärvats genom datainsamlingen endast använts i denna studies ändamål.  
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Resultat 

Deskriptiv statistik 

I tabell 1 presenteras standardavvikelser, medelvärde samt Pearsons 

korrelationskoefficient för studiens tre oberoende liksom för den beroende variabeln. 

Resultatet visar att det inte finns en signifikant korrelation mellan kompetensupplevelse och 

arbetstillfredsställelse. Däremot finns en signifikant korrelation mellan socialt stöd från 

kollegor och arbetstillfredsställelse. Socialt stöd från chefer och arbetstillfredsställelse 

indikerar på en korrelation som också var signifikant. 

 

Tabell 1  

Standardavvikelse, medelvärde samt korrelation över de studerade variablerna (N=62) 

Faktorer M SD 1 2 3 4 

1. Arbetstillfredsställelse .8 .13 -    

2. Kompetensupplevelse .78 .9 .13 -   

3. Socialt stöd kollegor .75 .14 .37** -.22* -  

4. Socialt stöd chefer .75 .16 .35** -.08 .37** - 

Not. *p<.05. **p<.01. 

 

 

Regressionsanalys 

Kompetensupplevelse, socialt stöd från kollegor och chefer användes i en hierarkisk 

multipel regressionsanalys (se tabell 2) för att pröva hypoteserna om dess betydelse för 

arbetstillfredsställelse. I steg 1 lades kön och ålder till som kontrollvariabler för att undersöka 

vilken andel av varians i arbetstillfredsställelse de eventuellt förklarade (Δ R2 = .04, F = 1.24, 

p>. 05). För modellen där kön och ålder inkluderades var resultatet inte signifikant för varken 

kön (β= -.11, p>.05) eller ålder (β= .13, p> .05). 
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Tabell 2  

Multipel regressionsanalys som predicerar arbetstillfredsställelse utifrån 

prediktorvariablerna kompetensupplevelse, socialt stöd från kollegor samt socialt stöd från 

chefer (N=62) 

Prediktorer ∆ R2 β 

Steg 1 .04  

          Kontrollvariabler    

          Kön  -.11 

          Ålder  .13 

Steg 2 .22**  

          Kompetensupplevelse  .23 

          Socialt stöd kollegor  .36** 

          Socialt stöd chefer  .19 

Steg 3 .12  

          Kompetensupplevelse x     

Socialt stöd kollegor 

 -.03 

 Kompetensupplevelse x 

Socialt stöd chefer 

 -.1 

Total R2 .27**  

Not. *p<.05. **p<.01. 

 

Betydelsen av kompetensupplevelse, socialt stöd från kollegor och chefer för 

arbetstillfredsställelse  

I steg 2 (se tabell 2) tillfördes kompetensupplevelse, socialt stöd från kollegor och 

socialt stöd från chefer i modellen och då förelåg en signifikant ökad förklaring i modellen (Δ 

R2 = .22, F = 4.00, p< .01). Vår första hypotes bekräftades endast i det avseendet att socialt 

stöd från kollegor visade sig vara signifikant relaterat till arbetstillfredsställelse (β=.36, 

p<.01). Det fanns inget signifikant samband mellan varken kompetensupplevelse (β=.23, p 

>.05) eller socialt stöd chefer (β=.19, p >.05) till arbetstillfredsställelse. 

 

Förklarar kompetensupplevelse det mesta av variansen i arbetstillfredsställelse?  

Vår andra hypotes kunde inte bekräftas då kompetensupplevelse (β=.23, p>.05) inte var 

signifikant relaterad till arbetstillfredsställelse, vilket visas i tabell 2. Socialt stöd från kollegor 

var den enda faktorn som förklarade varians i arbetstillfredsställelse (β=.36, p<.01). Vidare 

visade sig socialt stöd från chefer inte vara signifikant (β=.19, p>.05).  Kompetensupplevelse 

kunde inte i högre grad än socialt stöd förklara varians i arbetstillfredsställelse, då socialt stöd 

från kollegor var den enda faktorn som visade sig bidra med unik förklarad varians i 

arbetstillfredsställelse.  
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Interaktionseffekter  

För att testa hypotes 3, att det skulle finnas en interaktionseffekt mellan 

kompetensupplevelse och socialt stöd från kollegor och chefer när det gäller att förklara 

varians i arbetstillfredsställelse, inkluderades interaktionsvariablerna socialt stöd från kollegor 

x komptensupplevelse och socialt stöd från chefer x kompetensupplevelse i steg 3 i modellen. 

Tabell 2 visar att det inte finns någon signifikant interaktionseffekt gällande 

kompetensupplevelse och socialt stöd från kollegor (β=-.03, p>.05), vilket även illustreras i 

figur 1a. Ingen signifikant interaktionseffekt finns heller mellan kompetensupplevelse och 

socialt stöd för chefer (β=-.1, p>.05), som också går att se i figur 1b. Steg 3 i tabellen visar en 

icke signifikant interaktionseffekt av förklarad varians i arbetstillfredsställelse (Δ R2 = .01, F 

= 2.91, p >.05). Modellen var statistiskt signifikant F(7,54)= 2.91 p <.05 och förklarade 27% 

av variansen i arbetstillfredsställelse (R2 = .24, Adjusted R2 = .20). 

 

Figur 1a  

Ingen interaktionseffekt mellan kompetensupplevelse och socialt stöd från kollegor på 

arbetstillfredsställelse 
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Figur 1b 

Ingen interaktionseffekt mellan kompetensupplevelse och socialt stöd från chefer på 

arbetstillfredsställelse 

 

 

 

Diskussion 

Studiens syfte var att undersöka hur kompetensupplevelse och socialt stöd från kollegor 

samt chefer var korrelerat med arbetstillfredsställelse. Studien syftade även till att undersöka 

vilka av faktorerna, kompetensupplevelse samt socialt stöd från chefer och kollegor, som har 

störst betydelse för arbetstillfredsställelse. Därutöver syftade studien till att undersöka om det 

föreligger någon interaktionseffekt mellan kompetensupplevelse och socialt stöd från kollegor 

samt chefer när det gäller att förklara varians i arbetstillfredsställelse.  

Vår första hypotes, att kompetensupplevelse, socialt stöd från chefer och kollegor korrelerar 

med arbetstillfredsställelse, stämde överens med resultatet på den punkten att socialt stöd från 

kollegor och chefer var signifikant korrelerat med arbetstillfredsställelse. Resultatet går i linje 

med vad Tuckett et al. (2015) fann i sin studie, nämligen, att stöd från kollegor är det som 

starkast förutstpår arbetstillfredsställelse. Shimazu et al. (2004) har också påvisat liknande 

resultat, att socialt stöd från kollegor i det långa loppet bidrar till arbetstillfredsställelse. 
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Heaney et al. (1995) menar vidare att det kollegiala stödet bidrar med hjälp att lösa problem 

på nya sätt och omvärdera arbetsuppgifter.  

Att det sociala stödet från kollegor fick sådant stöd i vår studie, skulle bland annat 

kunna förklaras av att musikerna i en orkester hela tiden är beroende av att lyssna in varandra 

för att nå ett fungerande samspel.  

När det gäller socialt stöd från chefer visade resultatet således en signifikant korrelation 

till arbetstillfredsställelse. Vilket kan styrkas i både Tuckett et al. (2015) och Au & Ahmed 

(2016) studie som båda funnit att socialt stöd från chefer har en stor betydelser för 

arbetstagarnas nivå av arbetstillfredsställelse. Tuckett et al. (2015) fann till och med att ett 

bristande stöd ifrån chefen kan öka sannolikheten för uppsägning. Att chefen ger vägledning, 

stöd, samt respekt för och insikt i yrkesskickligheten och arbetssituationen nämns som 

avgörande komponenter.  

Det bör noteras att dataanalysen utgjordes av en hierarkisk multipel regression, därför 

skulle faktorvariabeln socialt stöd från kollegor potentiellt ha kunnat svara även för de delar 

av den förklarade variansen i arbetstillfredsställelse, som eventuellt delades med de andra 

konstrukten. Det skulle alltså kunna finnas delar av arbetstillfredsställelse som potentiellt sett 

prediceras av de andra konstrukten men att endast den prediktorvariabeln som förklarar störst 

del av variansen blir framträdande. 

Resultatet från regressionsanalysen påvisade inte något samband mellan 

kompetensupplevelse och arbetstillfredsställelse, vilket står i motsats till vad en stor andel 

forskning tidigare funnit (Judge & Bono, 2001; Scheopner, 2010; Steca, 2003). Däremot 

hävdar Vancouver et al. (2014) att sambandet mellan kompetensupplevelse och 

arbetstillfredsställelse inte kunnat bekräftats i somliga studier. De menar att 

kompetensupplevelse är en dynamisk resurs som kan förändras beroende på kontexten som 

individen befinner sig i. 

Eftersom kompetensupplevelse visat sig vara dynamiskt och föreliggande studie enbart 

mätte konstrukten vid ett tillfälle kan det vara en spekulativ orsak till avsaknaden av 

signifikans. Studien utfördes dessutom inom musikbranchen vilket är en mindre utforskad 

kontext och att denne eventuellt utgör något unikt kan varken förkastas eller verifieras då det 

krävs vidare forskning för att styrka det.   

I hypotes 2 antogs att kompetensupplevelse hade den största betydelsen för variansen i 

arbetstillfredsställelse, vilket inte visade sig vara fallet i vår studie. Resultatet står i motsats 

till forskningsresultat som bland annat Borgogni et al. (2012) funnit, nämligen att 

kompetensupplevelse påverkar arbetstillfredsställelse. Inte heller stämde våra resultat överens 
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med Chang & Edwards (2015) studie, som fann att kompetensupplevelsen var den starkaste 

prediktorn för arbetsprestation och välmående, vilka enligt Meneghel et al. (2016) och 

Federici och Skaalvik (2011) är tätt knutna till arbetstillfredsställelse. Kompetensupplevelse 

visade sig således inte ha större inflytande på arbetstillfredsställelse än vad socialt stöd från 

chefer och kollegor hade. Resultaten står i kontrast till vad Stetz et al. (2006) som menade att 

det krävs en viss nivå av kompetensupplevelse för att det sociala stödet ska få en positiv 

effekt för individen. Däremot bekräftas våra resultat i Tuckett et al. (2015) studie som visar att 

socialt stöd från kollegor är det viktigaste stödet för att de anställda ska vara tillfredsställda.  

Vidare finns studier som visar att det sociala stödet är som mest betydande när de 

anställda känner en stark identifikation med sin arbetsgrupp (Nerina et al., 2010). Detta skulle 

kunna vara förklaringen till att musikerna i föreliggande studie känner en stark koppling till 

sina kollegor och den musik de skapar gemensamt i sin yrkesroll. Borgogni et al. (2012) 

menar å sin sida att kompetensupplevelse kan vara grunden till skapandet av en proaktiv 

arbetsmiljö som löser eventuella konflikter med kollegor. Att vår studie inte visade på 

korrelation mellan kompetensupplevelse och arbetstillfredsställelse, kan vid första anblicken 

te sig motsägelsefullt, men skulle kunna förklaras av att det finns flera underliggande orsaker 

som bidrar till socialt stöd mellan kollegor vilket uppvisade samband med 

arbetstillfredsställelse. En annan möjlig förklaring till resultaten skulle kunna vara att 

musikernas skicklighet tas för givet då alla orkesterkollegor måste hålla en jämn och hög 

standard. Det sociala stödet från kollegor skulle i sådana sammanhang, där saker och ting tas 

för givet, kunna tänkas bidra med både emotionell support och hjälp vid prestation på och 

mellan konserter. 

I hypotes 3 antogs det att en interaktionseffekt skulle föreligga mellan 

kompetensupplevelse och socialt stöd från chefer samt kollegor när det gäller att förklara 

varians i arbetstillfredsställelse. Resultaten visade däremot inte på någon interaktionseffekt. 

Vårt fynd var inte i linje med Stetz et al. (2006) som hävdade att kompetensupplevelse 

reglerar uppskattningen av det sociala stödet, genom att leda till än högre stress och ökad 

misstro till sin egen förmåga att hantera situationen på egen hand om kompetensupplevelsen 

inte är hög. Att en sådan interaktionseffekt inte hittades i vår undersökning skulle kunna bero 

att det sociala stödet från kollegor är av framträdande betydelse för hur väl samspelet fungerar 

och att individens egen tilltro till sin förmåga inte är det mest väsentliga i musiska 

sammanhang.  

Dunkel-Schetter och Bennet (1990) har hittat att individuella skillnader, däribland 

kompetensupplevelse och självförtroende är viktiga för värderingen av det sociala stödet. Att 
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vår studie inte påvisade någon interaktion mellan kompetensupplevelse och socialt stöd på 

arbetstillfredsställelse, skulle kunna ha en förklaring i att orkestermusikerna presterar i grupp. 

En kompetensupplevelsenivå som inte är framträdande jämfört med sina kollegor, skulle då 

potentiellt inte hota den anställdes värde i sin prestation eftersom prestationen är unison och 

kollegors åsikter relevanta för det gemensamma skapandet. 

 

Metodologisk diskussion 

Samtliga skalor som användes i studien var väl beprövade och förankrade i tidigare 

forskning, vilket ger studien validitet. Detta eftersom det finns forskning som styrker att 

skalorna mäter det som skall mätas och att det görs på ett reliabelt vis. 

Då skalorna användes i föreliggande studie påvisade samtliga skalor Cronbach’s alpha-

värden som var över .7. Vilket inom psykologiska forskningssammanhang betraktas som 

tillfredsställande (Brace, Kemp & Sneglar, 2012).   

En av studiens begränsningar var den relativt låga svarsfrekvensen.  Även om det var 

tillräckligt många deltagare för att kunna genomföra den multipla regressionsanalysen så kan 

de deltagande ha någon unik egenskap som skiljer sig från resterande anställda på företaget, 

vilket kan ha präglat resultatet.  En ytterligare begränsning är att en tvärsnittsdesign har 

använts, vilket gör att inga kausala samband kan påvisas.  Studien kan alltså inte yttra sig om 

vilken riktning sambanden har och om det finns någon orsak-verkan effekt. Studien kan 

således enbart påvisa resultat kring samband mellan variablerna. 

Då undersökningen mätte deltagarnas egna upplevelser och personliga syn på de olika 

aspekterna så finns det alltid en risk för förskönade svar, då deltagaren vill framstå i bra 

dager. Å andra sidan var enkäterna anonyma vilket ökar chanserna för uppriktiga svar och 

minimerar riskerna för att deltagarna angav socialt önskvärda svar (Shaughnessy et al., 2015). 

Att föreliggande studie ej fann något samband mellan kompetensupplevelse och 

arbetstillfredsställelse, trots att det fått starkt belägg i tidigare forskning, kan bero på hur 

arbetstillfredsställelse operationaliserades. Eftersom frågorna bara var fyra till antalet och 

dessutom var framtagna för en allmän kontext kan det därför vara en förklaring till 

avsaknaden av samband. 
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Slutsats 

Resultatet visade att socialt stöd från kollegor och chefer var relaterat till 

arbetstillfredsställelse. Kompetensupplevelse hade däremot inte något samband med 

arbetstillfredsställelse. Kompetensupplevelse visade sig inte ha störst betydelse för 

arbetstillfredsställelse utan det hade socialt stöd från kollegor. Trots att en stor andel tidigare 

forskning påvisat samband mellan kompetensupplevelse på arbetstillfredsställelse kunde inte 

föreliggande studie bekräfta detta. Inte heller någon interaktionseffekt kunde styrkas.   

 

Framtida forskning 

Studiens resultat visade på ett behov av framtida forskning. Då det inte fanns något 

samband mellan kompetensupplevelse och arbetstillfredsställelse hade det därför varit av 

värde att via en kvalitativ studie kartlägga, utan förutbestämd riktning, vilka faktorer som 

kompetensupplevelse har betydelse för. Studien preciserar inte vad det sociala stödet från 

kollegor består av och på vilket sätt de är betydande. En studie som undersöker mer precist de 

aspekter som bidrar till arbetstillfredsställelse via det sociala stödet från kollegor hade kunnat 

fördjupa förståelsen för hur arbetstillfredsställelsen kan succesivt förbättras. Då föreliggande 

studie var en tvärsnittsdesign hade en longitudinell studie kunnat bidra till större perspektiv 

och förståelse för individuella skillnader över tid och mellan personer. 
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Förfrågan om deltagande i en studie kring kompetensupplevelse, socialt stöd och dess 

betydelse för arbetstillfredställelse.  

 

Syftet med studien är att undersöka om kompetensupplevelse och socialt stöd är relaterat till 

arbetstillfredsställelse. En ökad insikt kring hur begreppen är relaterade kan bidra med 

kunskap kring olika aspekter som kan ha betydelse för ökad arbetstillfredsställelse i 

arbetslivet.  

Studien är en del av kandidatarbetet inom psykologi på Lunds Universitet, och resultaten 
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Appendix 2- Enkät 

 

Enkätundersökning 

Kompetensupplevelse 

 

Nedan följer två demografiska frågor som sedan följs av frågeställningar gällande 

kompetensupplevelse. 

 

1. Ange kön: 

⃝  man 

⃝  kvinna 

 

2. Ange ålder: 

 

 

 

 

 

3.  Jag lyckas alltid lösa svåra problem om jag bara anstränger mig tillräckligt 

⃝ 1. instämmer inte alls 

⃝ 2. stämmer inte särskilt bra 

⃝ 3. stämmer ganska bra 

⃝ 4. stämmer helt och hållet 

 

4. Även om någon motarbetar mig hittar jag ändå utvägar att nå mina mål 

⃝ 1. instämmer inte alls 

⃝ 2. stämmer inte särskilt bra 

⃝ 3. stämmer ganska bra 

⃝ 4. stämmer helt och hållet 

 

5. Jag har inga svårigheter att hålla fast vid mina målsättningar och förverkliga mina mål 

⃝ 1. instämmer inte alls 

⃝ 2. stämmer inte särskilt bra 

⃝ 3. stämmer ganska bra 

⃝ 4. stämmer helt och hållet 

 

6. I oväntade situationer vet jag alltid hur jag skall agera 

⃝ 1. instämmer inte alls 

⃝ 2. stämmer inte särskilt bra 

⃝ 3. stämmer ganska bra 
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⃝ 4. stämmer helt och hållet 

7. Till och med överraskande situationer tror jag mig klara av bra 

⃝ 1. instämmer inte alls 

⃝ 2. stämmer inte särskilt bra 

⃝ 3. stämmer ganska bra 

⃝ 4. stämmer helt och hållet 

 

8. Tack vare min egen förmåga känner jag mig lugn även när jag ställs inför svårigheter 

⃝ 1. instämmer inte alls 

⃝ 2. stämmer inte särskilt bra 

⃝ 3. stämmer ganska bra 

⃝ 4. stämmer helt och hållet 

 

9. Vad som än händer klarar jag mig alltid 

⃝ 1. instämmer inte alls 

⃝ 2. stämmer inte särskilt bra 

⃝ 3. stämmer ganska bra 

⃝ 4. stämmer helt och hållet 

 

10. Vilket problem jag än ställs inför kan jag hitta en lösning 

⃝ 1. instämmer inte alls 

⃝ 2. stämmer inte särskilt bra 

⃝ 3. stämmer ganska bra 

⃝ 4. stämmer helt och hållet 

 

11. Om jag ställs inför nya utmaningar vet jag hur jag ska ta mig an dem 

⃝ 1. instämmer inte alls 

⃝ 2. stämmer inte särskilt bra 

⃝ 3. stämmer ganska bra 

⃝ 4. stämmer helt och hållet 

 

12. När problem uppstår kan jag vanligtvis hantera dem av egen kraft 

⃝ 1. instämmer inte alls 

⃝ 2. stämmer inte särskilt bra 

⃝ 3. stämmer ganska bra 

⃝ 4. stämmer helt och hållet 

 
 

 

 

 

 

 



30 
 

Enkätundersökning 

Socialt stöd 

 

 

13. Om du behöver, är din närmaste chef beredd att lyssna på problem som rör ditt 

arbete? 

⃝ 1. alltid 

⃝ 2. ofta 

⃝ 3. ibland 

⃝ 4. sällan 

⃝ 5. aldrig/nästan aldrig 

 

14. Om du behöver, får du stöd och hjälp med ditt arbete från din närmaste chef? 

⃝ 1. alltid 

⃝ 2. ofta 

⃝ 3. ibland 

⃝ 4. sällan 

⃝ 5. aldrig/nästan aldrig 

 

15. Hur ofta talar din närmaste chef med dig om hur du utför ditt arbete? 

⃝ 1. alltid 

⃝ 2. ofta 

⃝ 3. ibland 

⃝ 4. sällan 

⃝ 5. aldrig/nästan aldrig 

 

16. Om du behöver, får du hjälp och stöd från dina kollegor? 

⃝ 1. alltid 

⃝ 2. ofta 

⃝ 3. ibland 

⃝ 4. sällan 

⃝ 5. aldrig/nästan aldrig 

 

17. Om du behöver, är dina kollegor beredda att lyssna till dina problem med arbetet? 

⃝ 1. alltid 

⃝ 2. ofta 

⃝ 3. ibland 

⃝ 4. sällan 

⃝ 5. aldrig/nästan aldrig 
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18. Hur ofta talar dina kollegor med dig om hur du utför ditt arbete? 

⃝ 1. alltid 

⃝ 2. ofta 

⃝ 3. ibland 

⃝ 4. sällan 

⃝ 5. aldrig/nästan aldrig 

 

Enkätundersökning 

Arbetstillfredsställelse 

 

19. Angående ditt arbete i allmänhet. Hur tillfredsställd är du med: dina framtidsutsikter i 

jobbet? 

⃝ 1. mycket tillfredsställd 

⃝ 2. tillfredsställd 

⃝ 3. varken eller 

⃝ 4. otillfredsställd 

⃝ 5. mycket otillfredsställd 

 

20. Angående ditt arbete i allmänhet. Hur tillfredsställd är du med: fysiska 

arbetsförhållanden? 

⃝ 1. mycket tillfredsställd 

⃝ 2. tillfredsställd 

⃝ 3. varken eller 

⃝ 4. otillfredsställd 

⃝ 5. mycket otillfredsställd 

 

21. Angående ditt arbete i allmänhet. Hur tillfredsställd är du med: det sätt dina kunskaper 

används på? 

⃝ 1. mycket tillfredsställd 

⃝ 2. tillfredsställd 

⃝ 3. varken eller 

⃝ 4. otillfredsställd 

⃝ 5. mycket otillfredsställd 

 

22. Angående ditt arbete i allmänhet. Hur tillfredsställd är du med: ditt arbete som helhet, 

allt inräknat? 

⃝ 1. mycket tillfredsställd 

⃝ 2. tillfredsställd 

⃝ 3. varken eller 

⃝ 4. otillfredsställd 

⃝ 5. mycket otillfredsställd 


