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Abstract 

A quantitative survey was conducted with the purpose to investigate if self-

discipline, occupational cognitive self-efficacy and occupational social self-

efficacy can predict motivation at work. The participants age, gender and 

education level were also controlled. The participants were recruited through 

contacts at three different companies in southern Sweden. The number of 

participants were 40. The study had two hypothesis that was tested through a 

multiple regression, correlation analysis and a one-way anova. Hypothesis 1 

was: Social and cognitive self-efficacy as well as self-discipline are predictors 

of motivation in the workplace. Hypothesis 2 was: There is a correlation 

between gender, age or level of education and motivation in the workplace. 

The regression analysis showed a significant result and self-discipline as a 

valid predictor to motivation at work. The other variables did not show a 

significant result. It leaded to a discussion due to that the result partly supports 

previous research and theories. After methodological considerations 

and conclusions, the result cannot be generalised to the population (company 

workers) in Sweden, it can only derive to the participants in the sample of this 

study.  

 

  



 

Abstrakt 

En kvantitativ enkätstudie genomfördes med syftet att undersöka om 

självdisciplin, yrkesrelaterad kognitiv self-efficacy och yrkesrelaterad 

social self-efficacy kan predicera motivation på arbetsplatsen. Därtill 

kontrollerades deltagarnas kön, ålder och utbildningsnivå. Deltagarna 

rekryterades genom kontaktpersoner på tre olika företag i södra Sverige. 

Totala deltagarantalet blev 40 personer. Studien innefattade två hypoteser som 

testades genom en multipel regression, korrelationsanalys samt en 

envägsanova. Hypotes 1 var följande: Social och kognitiv self-efficacy samt 

självdisciplin är prediktorer till motivation på arbetsplatsen. Hypotes 2 var: 

Det finns en korrelation mellan kön, ålder eller utbildningsnivå och motivation 

på arbetsplatsen. Regressionsanalysen visade ett signifikant resultat och att 

självdisciplin är en valid prediktor till motivation på arbetsplatsen. Ingen 

annan variabel visade ett signifikant resultat i de olika statistiska testerna. 

Detta diskuteras vidare då resultatet delvis stödjer tidigare forskning och 

teorier. Efter metodologiska övervägande och slutsatser kan resultatet inte 

generaliseras till övriga populationen (arbetare) i Sverige utan härleds endast 

till deltagarna som utgör urvalet i denna studie.  
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Inledning 

Definitioner av begrepp 

Kognitiv self-efficacy samt självdisciplin har i tidigare forskning visat 

sig vara prediktorer till motivation (Bandura, 1993; Jung, Zhou & Lee, 2017; 

Loeb, 2016). Att inneha en hög social self-efficacy anses värdefullt i 

arbetslivet, dock behövs mer studier för att studera om det finns ett samband 

med motivation (Loeb, 2016). Den här studien genomfördes för att bidra med 

ökad kunskap för medarbetares vilja att utföra en bra prestation i arbetet. 

Genom ökad förståelse för vad som påverkar motivationen kan kunskapen 

bidra till högre prestationer som resulterar i framgång för företagen. 

 Self-efficacy är ett etablerat begrepp som kan definieras på flera olika 

sätt (Loeb, 2016). En del forskare beskriver self-efficacy som ett 

personlighetsdrag som är stabilt över längre tid. Dock följer många 

Albert Banduras definition, det vill säga att self-efficacy är ett tillstånd och 

därmed inte stabilt över tid. Bandura (1982) beskriver det dynamiska 

samspelet mellan tankar om sig själv, ens handlande och dess påverkan som 

centralt i teorin. Han menar att self-efficacy uppstår genom en individs 

ackumulerade erfarenhet. Den kognitiva värderingen och den faktiska 

kunskapen från dessa erfarenheter avgör en individs self-efficacy. Då en 

individ framgångsrikt utför uppgifter både över tid och i olika situationer kan 

en generell self-efficacy formas och det är en avgörande faktor för en stark 

tillståndsbaserad self-efficacy (Gardner & Pierce, 1998).  

En annan beskrivning av self-efficacy handlar om tilltron till sina egna 

förmågor att framgångsrikt utföra en uppgift eller uppnå ett visst resultat 

(Loeb, 2016, Gardner & Pierce, 1998). En tredje förklaring av begreppet 

är individens tro till sin egen kapacitet att organisera framtida handlingar såväl 

som att engagera sig i vilken typ av ansträngning som krävs för att nå ett 

specifikt mål (Jung et al., 2017).  
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Specifik self-efficacy är en bedömning av vad sannolikheten är för att en 

uppgift kommer utföras framgångsrikt, innan uppgiften ska börja utföras 

(Gardner & Pierce, 1998).  Yrkesrelaterad social self-efficacy är en specifik 

form av self-efficacy och definieras som en anställds tro på sin förmåga att 

engagera och interagera i situationer som är nödvändiga för att behålla samt 

upprätthålla interpersonella relationer på arbetsplatsen (Loeb, 2016). 

Yrkesrelaterad kognitiv self-efficacy är en annan typ av specifik self-

efficacy och definieras som en domänspecifik bedömning. Det är 

kompetensen en anställd bedömer att hen har gällande förmågan att 

framgångsrikt utföra arbetsuppgifter. En arbetstagare med hög yrkesrelaterad 

kognitiv self-efficacy har en tilltro till att hen kan bemästra och vara 

framgångsrik i arbetet (Loeb, 2016).   

Självdisciplin kan definieras som att ha kontroll över sin nuvarande 

prestation för att vid ett senare tillfälle uppnå större tillfredsställelse 

(Zimmerman & Kitsantas, 2014). Det kan innebära att individen arbetar 

ihärdigt med långsiktiga uppgifter trots att det upplevs uttråkande eller 

frustrerande. Det kan också innefatta mindre beteendeförändringar, till 

exempel att lyssna på instruktioner från chefer istället för att dagdrömma eller 

att kontrollera inre emotioner som kan komma att påverka prestationen.   

 Att vilja utföra en bra prestation beror inte bara på möjligheterna att 

få, utan leder ofta till interna som externa belöningar (Vrugt, 2004).  Interna 

belöningar kan bestå av positiva känslor av tillfredställelse medan en extern 

belöning kan beroende på kontext vara materiella ting. I en arbetssituation kan 

således externa belöningar av en prestation vara högre lön, befordran eller en 

tryggare anställningsform. En medarbetare motiveras av dessa interna som 

externa belöningar som sedan leder till en ökad vilja att göra en bra prestation 

i arbetet (Vrugt, 2004). I den här studien förklaras motivation genom en 

individs vilja att prestera på arbetsplatsen.  
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Teoretisk bakgrund  

Det finns olika teorier om vad som påverkar motivation hos individer 

(Holt, Bremner, Sutherland, Vliek, Passer & Smith, 2015). En teori är 

målteorin som handlar om hur viljan att prestera antingen kommer från inre 

eller yttre motivation. Inre motivation innebär att beteendet grundar sig i att 

det bidrar till personlig utveckling och yttre motivation innebär att viljan att 

prestera bättre än andra är viktigast. Det finns fyra olika målinriktningar som 

teorin bygger på och som förklarar motivation och viljan att prestera (Holt et 

al., 2015). Den första är master-sökande mål och innebär att motivationen 

kommer inifrån och drivs av viljan att lära och utvecklas. Den andra är 

egocentriska mål som istället fokuserar på att individen måste konkurrera ut 

andra och motiveras alltså av att jämföras med andra i positiv benämning. Den 

tredje är master-undvikande mål och innebär att individen upplever en 

osäkerhet och rädsla inför att inte prestera enligt dennes förväntningar och 

därav motiveras att prestera ännu mer (Holt et al, 2015). Den 

sista inriktningen i teorin är ego-undvikande mål och innebär att motivationen 

drivs av en rädsla att framstå sämre än andra i sin omgivning. Det finns olika 

benämningar på de två måltyperna som ovan beskrivs som master-sökande och 

egocentriska mål. Det kan också beskrivas som master-sökande- och 

prestationsmål (Elliot, 1999). Målteorin tolkas av Bandura (1993) att den 

handlar om att ett beteende motiveras och riktas genom kognitiva mål som 

existerar i nuet, snarare än i en orealistisk framtid. Mål sätts genom 

självstyrningsprocesser och inte genom att direkt reglera sin motivation och 

handlingar. Vidare tolkas teorin beskriva hur individer kan betinga känslan av 

att vara nöjd med målen hen strävar efter. Det leder till ett beteende där 

incitament skapas för att fortsätta arbeta till dess att målen är uppnådda 

(Bandura, 1993).   

Attributionsteorin beskriver hur människor attribuerar sina egna och 

andras beteenden samt handlingar (Myers, Abell & Sani, 2010). Gällande 

prestation, framgång samt misslyckande fokuserar teorin på orsaker som kan 
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förklara huruvida ett resultat blir framgångsrikt eller ett misslyckande 

(Weiner, 2010). Det är inte handlingarna i sig utan orsakerna bakom beteendet 

som är i fokus. En individ kan tolka ett misslyckande på två olika sätt, det 

första är att individen anser att hen saknar skicklighet att utföra uppgiften. Då 

skicklighet är en stabil förmåga kommer individen ha en låg tilltro till sin egen 

förmåga att lyckas i framtiden, vilket kan leda till låg självkänsla (Wiener, 

2010). Det hämmar motivationen och kan resultera i att individen väljer att 

lämna den kontexten. En låg prestationsinsats är inte en stabil förmåga, utan 

kan ändras och kontrolleras av individen själv. Det andra är att om individen 

istället attribuerar sitt misslyckande till en låg prestationsinsats, kan det 

därmed leda till att hen anstränger sig mer i framtiden (Weiner, 2010). Det 

beror på att en känsla av skuld kan väckas och individen vill då gottgöra för 

sin tidigare insats genom att prestera bättre.  Attributionsteorin innebär därmed 

att kausal attribution påverkar motivation och prestation genom uppfattningar 

av self-efficacy (Bandura, 1993).  

I förväntanvärdeteorin beskrivs hur viljan att utföra en god 

prestationsinsats innebär ett beteende som är kopplat till en förväntan på 

konsekvensen av själva beteendet (Holt et al., 2015; Vrugt, 2004). Hur 

individen värdesätter denna förväntan kan påverka hur stor ansträngning som 

kommer att läggas ned för att uppnå det som önskas uppnås. Ett exempel är 

om individen arbetar hårt för att klara av en specifik uppgift och har en 

förväntan på att känna sig stolt gör det att ansträngningen blir större. I 

arbetslivet kan det tolkas på följande sätt: En säljare som tror att hens 

prestation på arbetet kommer leda till att hen klarar sin månadsbudget samt 

värderar det väldigt högt kommer att vara motiverad och sträva efter att lyckas. 

En annan säljare som också tror att hens prestation leder till att hen klarar sin 

månadsbudget, men som inte värderar det särskilt högt kommer inte vara 

motiverad att arbeta mot sitt mål. En person kan därför ha en förväntan att ett 

specifikt beteende ska ge ett utfall som hen värderar högt, men ändå inte utföra 

uppgiften om hen har en låg tilltro till sin prestation (Bandura, 1993). Det 
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innebär att motivationen i det förväntade utfallet är influerat av tilltron till sin 

egen kapacitet.  

Self-efficacy och motivation  

Bandura (1993) beskriver hur människors uppfattningar och tilltro 

influerar våra tankar, beteende samt hur vi motiverar oss själva. Self-

efficacy uppfattningar spelar en betydande roll gällande självreglering av 

motivation. Han skriver vidare om hur människor motiverar sig själva genom 

att styra sina handlingar utefter vad de tror ska hända. Det finns tre kognitiva 

motivatorer som det har formats tre teorier utifrån; kausal attribution, 

förväntade utfall och kognitiva mål. De motsvarande teorierna är de som 

beskrivs ovan; attributionsteorin, förväntanvärdeteorin och målteorin.  I alla 

dessa kognitiva motivatorer spelar self-efficacy en roll (Bandura, 1993). 

Gardner och Pierce (1998) instämmer i att tillståndsbaserad tro på sig själv är 

en av de största drivkrafterna bakom ett beteende. Det beror på att 

förväntningarna i en given tidpunkt avgör om uppgiften ska utföras, hur 

mycket energi som ska läggas ned samt nivån på ihärdighet som uppkommer 

då hinder uppstår.  

 En individs tilltro till sina förmågor är en mediator mellan kunskap och 

handling (Bandura, 1982). Tilltron till sig själv påverkar motivationen som i 

sin tur påverkar beteendet. Människor undviker aktiviteter som de tror 

överstiger deras copingförmåga och utför det som de har en hög tilltro att de 

klarar av. Bedömningen av self-efficacy avgör även vilken grad av insats 

individen lägger ner samt hur länge de fortsätter trots hinder och svårigheter 

de möter längs vägen (Bandura, 1982). Om svårigheter uppstår kommer 

individer som har en låg tilltro till sina förmågor antingen anstränga sig mindre 

eller ge upp, medan individer som har en hög self-efficacy kommer anstränga 

sig mer för att möta och bemästra utmaningarna. Self-efficacy och 

självuppfattning, där självkänsla ingår är två närliggande begrepp (Loeb, 

2016).  Det som skiljer dessa åt är att self-efficacy handlar om tilltro till dina 
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förmågor i en specifik situation medan självuppfattning är en beskrivning av 

hur en person ser sig själv och känner sig i specifika situationer.   

Empirisk bakgrund   

I en studie undersöktes personlighetsdrag och self-efficacy och dess 

förutsägelse av arbetsprestation (George & Norris, 2002). Författarna 

tolkar Banduras definition av self-efficacy att det har en stor påverkan på 

individers motivation både före och under genomförandet av en uppgift. De 

menar att individens nivå av self-efficacy kan ge en indikation på nivån av 

motivation. Därtill förklaras self-efficacy vara en valid prediktor till 

arbetsprestation (George & Norris, 2002). Jämfört med personlighetsdrag som 

är bestående över tid är self-efficacy föränderligt. Med andra ord kan 

upplevelsen av self-efficacy förändras genom interventioner och träning, 

vilket i ett arbetspsykologiskt perspektiv kan ge positiva effekter dels på 

medarbetaren men också på organisationen som helhet.    

Uppfattningen av self-efficacy kan konstrueras av fyra 

informationskällor som stärker eller sänker tilltron till sig själv (Loeb, 2016). 

Den första källan är tidigare erfarenhet, vilket är ett tillförlitligt bevis på 

huruvida kapacitet finns för att utföra en uppgift. Framgång stärker self-

efficacy och misslyckande sänker. Modellinlärning är den andra källan, 

individer observerar andra personers handlingar för att se vilken inverkan de 

har (Loeb, 2016). Om modellen är lik personen är det ett kraftfullt verktyg, 

finns det inga likheter har inte inlärningen hög effekt. Social övertalning som 

är närbesläktad med feedback är källa nummer tre. Då en person blir försäkrad 

om att hen har förmågorna som krävs för att utföra en uppgift kan dennes self-

efficacy stärkas, förutsättningen är att feedbacken är autentisk (Loeb, 2016). 

Pygmalioneffekten handlar om att genom att tro att något är sant kan det 

resultera i handlingar. En koppling kan göras till arbetslivet, tror en chef att en 

arbetstagare klarar av att utföra uppgiften så utför arbetstagaren uppgiften på 

ett bättre sätt. Den fjärde och sista informationskällan är somatiska indikatorer, 
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det vill säga psykologiska och emotionella tillstånd (Loeb, 2016). När 

individer bedömer sin tilltro till sin förmåga spelar hens psykologiska och 

emotionella tillstånd in. Om en individ har negativa tankar och känslor 

gällande en uppgift kan self-efficacy sänkas, till exempel om en person 

upplever mycket stress generellt kan tilltron till sin förmåga gällande en 

specifik uppgift sänkas. Det positiva är att då individer kan ändra sina tankar 

och känslor kan self-efficacy även stärkas genom detta (Loeb, 2016).  

Studier visar att personer med en hög yrkesrelaterad kognitiv self-

efficacy på arbetet är mer optimistiska och säkra på att de kommer att nå sina 

mål genom att använda sin kunskap på specifika uppgifter än de som har en 

låg self-efficacy (Loeb, 2016). På en arbetsplats finns uppgifter som också 

kräver social interaktion. För att nå framgång krävs en social komponent i de 

flesta arbeten, intrapersonella relationer behövs, medarbetare behöver både 

söka hjälp och erbjuda sin hjälp till kollegor, presentera sitt arbete för andra 

samt engagera sig i olika sociala sammanhang för att prestera effektivt 

(Fan, Litchfield, Islam, Weiner, Alexander, Liu & Kulviwat, 2013; Loeb, 

2016). Det betyder att för att vara framgångsrik i arbetslivet krävs inte enbart 

en hög uppgiftsbaserad self-efficacy, det behövs även en social kompetens för 

att hantera diverse arbetssituationer. Kraven att kunna hantera de sociala 

interaktionerna i arbetslivet ökar ständigt, det kan därför anses viktigt att 

personalen har en hög tilltro till att de kan hantera de sociala interaktionerna 

som fordras. Därmed är det intressant att undersöka hur och om tilltron till sin 

sociala förmåga kan påverka motivationen och viljan att prestera i arbetslivet 

(Fan et. Al, 2013., Loeb 2016).  

Studenter med hög self-efficacy arbetar hårdare och mer ihärdigt och kan 

hantera självreglerande processer som involverar målsättning och reflektion 

(Komarraju & Nadler, 2013). Self-efficacy kan anses tillhöra en större grupp 

av självteorier och är avgörande för motivation och prestation. Tillsammans 

med akademisk prestation, genom goda studieresultat, är det sammankopplat 

med målsättningar och strategier för ihärdigt arbete. I en studie som 
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genomfördes på studenter visade resultatet att individer med hög self-efficacy 

presterar högre studieresultat än de med låg self-efficacy då de på ett bättre 

sätt kan hantera naturliga impulser som aktiveras när något upplevs utmanande 

eller om de själva är distraherade (Komarraju & Nadler, 2013). Dessa 

studenter är mer självsäkra och kan upprätthålla disciplinen, motivationen och 

ha kontroll över ansträngningen som krävs vid tuffare utmaningar, särskilt när 

alternativet att ge upp är inom räckhåll. Att ha kontroll över sin ansträngning, 

att vara ihärdig och disciplinerad samt ha kontroll över sina emotioner har visat 

sig vara prediktorer för att genomföra en bra prestation och uppnå akademisk 

framgång, med andra ord goda studieresultat. Därtill visade studien att self-

efficacy är en viktig intern resurs att inneha då det underlättar disciplinerat 

beteende vilket gör det möjligt att fokusera och genomföra ett arbete med en 

bra prestation (Komarraju & Nadler, 2013).  

I en annan studie undersöktes självdisciplin som en mediator mellan 

akademisk self-efficacy och goda studieresultat (Jung et al., 2017). Då tidigare 

studier funnit att det finns en koppling mellan self-efficacy och 

beteendemässig ansträngning har få forskare fokuserat på hur ansträngningen 

i sig influerar relationen mellan self-efficacy och målsättningar. Utöver self-

efficacy är det viktigt att vara disciplinerad, författarna beskriver det som att 

ha kontroll över ansträngningen, för att uppnå högt uppsatta mål (Jung et al., 

2017). Studiens resultat visade att vikten av disciplinerat beteende kan till och 

med anses vara viktigare än self-efficacy i sig. Detta för att det upprätthåller 

motivationen och ansträngningen vilket i sin tur blir en mediator till 

akademisk framgång och goda resultat.   

Syfte 

 Tidigare forskning har visat att både kognitiv self-efficacy och 

självdisciplin är prediktorer till motivation (Bandura, 1993, 1982; Jung et al., 

2017; Loeb, 2016). Self-efficacy formas av en individs ackumulerade 

erfarenhet och tidigare erfarenhet är ett bevis på att kapacitet finns för att 
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utföra en uppgift. Detta medför ett intresse för att i denna studien undersöka 

huruvida utbildningsnivån kan vara en prediktor till motivation och viljan att 

prestera. Den här studien undersöker därför om en högre utbildningsnivå kan 

bidra till en högre self-efficacy i arbetet (Bandura, 1982; Loeb, 2016).  

Självdisciplin har studerats till största del på studenter eller 

skolungdomar och social self-efficacy har undersökts mer bland barn och 

ungdomar än på vuxna (Fan et al., 2013; Komarraju & Nadler, 2013; Loeb, 

2016). För att prestera på arbetet är det viktigt att kunna interagera med andra 

människor på arbetsplatsen. Det finns studier gällande yrkesrelaterad kognitiv 

self-efficacy inom den arbetsrelaterade kontexten medan social self-efficacy 

inte har undersökts lika mycket (Loeb, 2016).   

Syftet i denna studie att undersöka om självdisciplinerat beteende, 

yrkesrelaterad social och kognitiv self-efficacy kan predicera motivation på 

arbetsplatsen och därtill kontrolleras kön, utbildningsnivå och ålder. Studiens 

resultat har i utgångspunkt att förhoppningsvis kunna bidra med kunskap som 

sedan kan komma att öka förståelsen för arbetares vilja att prestera i sitt arbete. 

Kunskapen kan också komma till användning för att öka motivation hos 

arbetare och genom detta bidra med bättre prestationer och ekonomisk 

framgång i olika företag. 

Frågeställning och hypoteser 

Frågeställningen i denna undersökning är: Påverkar individens sociala 

som kognitiva self-efficacy samt självdisciplinerat beteende viljan att 

prestera och bli motiverad på arbetsplatsen?  

Hypotes1: Social och kognitiv self-efficacy samt självdisciplin 

är prediktorer till motivation på arbetsplatsen.  

Hypotes2: Det finns en korrelation mellan kön, ålder eller 

utbildningsnivå och motivation på arbetsplatsen.   
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Metod 

Deltagare   

Kontakt togs med tre företag i södra Sverige och en förfrågan gjordes 

om studien kunde utföras hos dem med en enkätundersökning hos deras 

anställda. Detta godkändes av samtliga tre företag och enkäten skickades 

därefter ut till 145 anställda i företagen. Det uppstod ett externt bortfall på 89 

personer och ett internt bortfall på 16 personer vilket resulterade i att antalet 

deltagare blev (N=40). Yngsta deltagaren var 22 år och äldsta 

var 61 år (M=38.7, SD=11.47). Deltagarna bestod av 52,5% män (N=21), 45% 

kvinnor (N=18) och 2,5% valde att identifiera sig som annat (N=1). Deltagarna 

fick ingen ersättning för sitt deltagande.  

Då urvalet begränsades till tre företag i södra Sverige är det ett icke-

probabilitetsurval som kan ha en påverkan på generaliserbarheten av studiens 

resultat.  

Instrument  

För att mäta de olika variablerna i denna studie har olika skalor för varje 

variabel använts och sedan blivit sammansatta till en enkät. Målet var att 

samtliga skalor skulle bestå av en alfanivå på minst .75, vilket lyckades att 

uppnå. Enkäten utgavs via Surveymonkey på engelska då ett av de tillfrågade 

företagen har detta som förstaspråk på arbetsplatsen.  Totalt bestod enkäten av 

34 frågor och påståenden inklusive kontroll för kön, ålder och utbildningsnivå, 

den beräknades ta mellan fem och tio minuter att genomföras.   

För att mäta motivation användes skalan 6FPQ: Achievement och 

alfanivån för skalan är .82 (Johnson, Paunonen & Tremblay, 2000). Skalan 

består av tio påståenden, hälften av dem är positiva och hälften av dem är 

negativa. I denna studien användes nio påståenden, varav fyra av dem var 

positiva och fem av dem var negativa. För de positiva påståendena fick 

deltagaren välja hur det stämde in på dem, från “"Very Inaccurate", 

"Moderately Inaccurate", "Neither Inaccurate nor Accurate", 
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"Moderately Accurate" och "Very Accurate" (Johnson et al., 2000). Dessa 

poängsattes från 1–5 med “Very Inaccurate” motsvarade 1 och 

“Very Accurate” motsvarade 5. De negativa påståendena besvarades på 

samma sätt men poängen var motvända, med andra ord “Very Inaccurate” 

hade ett värde av 5 och “Very Accurate” hade ett värde av 1. Ett exempel på 

ett positivt påstående från skalan var “I do more than what’s expected of me” 

och ett negativt var “I do just enough work to get by” (Johnson et al., 2000). 

Totalt kunde en deltagare få en summa på 45 poäng som högst och 9 poäng 

som lägst.   

För att mäta självdisciplin användes NEO: C5 Self-Discipline skalan och 

alfanivån är bestämd till .85 (Costa & MacCrae, 1992). Denna skala bestod av 

tio påståenden varav hälften var positiva och hälften var negativa. Deltagarna 

fick skatta hur påståendet stämde in på dem genom en 5-likertskala. 

Påståendena besvarades genom samma svarsalternativ som ovan, 

“"Very Inaccurate", "Moderately Inaccurate", 

"Neither Inaccurate nor Accurate", "Moderately Accurate" och 

"Very Accurate" (Costa & MacCrae, 1992). För de positiva påståendena 

motsvarade “Very Inaccurate” 1 poäng och sedan stegvis ökade som skalan 

ovan till “Very Accurate” som motsvarade 5 poäng. Det var tvärt om för de 

negativa påståendena och “Very Inaccurate” motsvarade 5 poäng och 

stegvis ökade till “Very Accurate” som motsvarade 1 poäng. Den totala 

maxpoängen beräknades således till 50 och den lägsta möjliga poängen var 

10. Ett exempel på ett positivt påstående från skalan var “I get 

to work at once” och ett negativt påstående var 

“I have difficulty starting tasks”.   

Tidigare studier som berör social self-efficacy har inriktat sig på barn 

och ungdomar och inte vuxna som befinner sig i arbetslivet (Loeb, 2016). Av 

denna anledning är mätinstrument för detta fenomen inte alltid anpassat till en 

arbetsrelaterad kontext. Istället utvecklade Loeb (2016) ett mätinstrument som 

var anpassat för arbetslivet vilket därmed ligger till grund för användningen 
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av mätskalan i den här studien. Skalan heter Occupational social self-

efficacy scale och mäter en anställds tilltro till sin förmåga att engagera sig i 

sociala interaktioner som är nödvändiga för att upprätthålla, behålla samt 

utveckla interpersonella relationer på arbetsplatsen. Då skaparen av denna 

skala rapporterat fyra alfanivåer i två skilda studier har i denna studien ett 

medelvärde av alfanivån estimerats till .83. Detta beräknat på de fyra 

rapporterade alfanivåerna (Loeb, 2016). Ett exempelpåstående från skalan är 

“ask someone at work for help when you need it” och besvaras på en 5-

likertskala med alternativen “No Confidence at all”, “Little Confidence”, 

“Moderate Confidence”, “Much Confidence” och “Complete Competence”. 

Varje svarsalternativ poängsattes från 1–5 med “No Confidence at all” 

motsvarade 1 och sedan stegvis upp till “Copmplete Competence” som 

motsvarade 5 poäng. Skalan bestod av fem påståenden. Totalt kunde 

deltagarna uppnå en maxpoäng på 25 och en lägsta poäng på totalt 5 poäng.   

Då det sedan tidigare finns skalor som mäter self-efficacy var 

utgångspunkten att finna en som är inriktad på en arbetsmiljöfattad kontext 

(Loeb, 2016). Den fjärde och sista skalan som användes i denna enkät var den 

korta versionen av Occupational Self-efficacy-scale. Den har använts för att 

mäta arbetsrelaterad self-efficacy och är en uppgiftsbaserad kognitiv skala. 

Skalan har en bestämd alfanivå på .79 (Loeb, 2016; Rigotti et al., 2008).  

Ett utdrag av ett påstående i skalan var 

“I can remain calm when facing difficulties in my job because I can rely on 

my abilities” och påståendena besvarades med en 5-likertskala. 

Svarsalternativen poängsattes från 1–5 och bestod av “Strongly Disagree” som 

motsvarade 1 poäng, “Neither Agree nor Disagree” som motsvarade 3 poäng 

och “Strongly Agree” som motsvarade 5 poäng. Mellan alternativen kunde 

deltagarna välja “2” och “4”. Skalan bestod av sex påståenden. Totalt kunde 

deltagarna uppnå max 30 poäng och minst 6 poäng.   

För att kontrollera kön kunde deltagarna välja mellan “Man”, “Kvinna” 

eller “Annat”. Utbildningsnivån kontrollerades genom att deltagarna fick välja 
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deras högsta nivå på utbildning och svarsalternativen bestod av 

“High School”, ”Bachelor Degree”, “Master Degree” och 

“Doctoral Degree”.   

Samtliga skalor har en hög alfanivå vilket indikerar på en hög intern 

konsistens, reliabilitet och validitet (Wilson & MacLean, 2011). Enkätens 

utformning kan studeras i Bilaga I.  

Procedur   
Datainsamling har bedrivits genom en enkätundersökning på tre företag 

i södra Sverige. Kontakt togs med företagen och information gavs om att 

studien ska undersöka motivation i organisationer. En förfrågan 

gjordes angående om en enkätundersökning kunde utföras på respektive 

företag och alla tre företagen svarade ja.   

Ett mail (se bilaga II) skickades till företagens kontaktpersoner med 

information om studien och en länk till enkätundersökningen. Samma mejl 

skickades via kontaktpersonen på företagen till samtliga deltagare. I mailet 

fanns även information angående etiska aspekter som att deltagandet är 

frivilligt, att deltagarnas svar är anonyma, att data behandlas konfidentiellt 

enligt General Data Protection Regulation (GDPR) samt hur de som önskar 

kan ta del av studiens resultat. Efter sju dagar skickades ett påminnelsemail till 

samtliga medarbetare som tagit del av det första mejlet gällande att delta för 

att öka deltagarantalet. Ett av företagen presenterade även information via 

företagets intranät för att sprida informationen. Efter tolv dagar stängdes 

enkäten och företagen tackades för deras hjälp och medverkan i studien.   

Efter datainsamlingen kontrollerades data genom boxplots och 

histogram. Därefter genomfördes en multipel regression med social och 

kognitiv self-efficacy samt självdiciplin som prediktorvariabler och 

motivation som kriterievariabel. Därtill kontrollerades kontrollvariablerna 

kön, ålder och utbildningsnivå med statistiska analyser bestående av 
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envägsanova samt korrelationsanalys. Resultaten presenteras i löpande text 

och tabeller.   

Litteraturen som har används i denna rapport är elektroniska 

vetenskapliga artiklar samt facklitteratur. De artiklar som kommit till 

användning har hittats via PsycInfos artikeldatabas. De sökord som användes 

var bland annat self-efficacy and self-discipline, self-

efficacy at work. Flertalet artiklar hittades genom redan använda artiklars 

referenslistor. Både originalkällor och nyare verk har använts.   

Den facklitteratur som kom till användning i rapporten var Psychology: 

The science of mind and behaviour och Social Psychology. Böckerna kan 

beskrivas som grundläggande inom psykologi och som används i 

grundläggande psykologikurser på universitet (Holt el al., 2015; Myers et al., 

2010). Böckerna har använts för att på ett brett perspektiv förstå olika begrepp 

samt fenomen, som sedan genom vetenskapliga artiklar bekräftat och 

synliggjort dessa fenomens olika definitioner och förklaringar.    

Design  

Studien har bedrivits med en kvantitativ metod då syftet var att 

undersöka om det fanns samband mellan flera olika variabler (Wilson & 

MacLean, 2011). Studiens beroende variabel, även kallad kriterievariabel är 

motivation och operationaliseras genom att mäta viljan att prestera och är av 

intervallskala. De oberoende variablerna, prediktorvariablerna, är 

yrkesrelaterad self-efficacy, yrkesrelaterad social self-efficacy och 

självdisciplin. Variabeln ålder, utbildning och kön var kontrollvariabler. 

Yrkesrelaterad self-efficacy, yrkesrelaterad social self-efficacy, 

självdisciplin samt ålder var även av intervallskala. Utbildning och kön är av 

nominalskala.  

Då tidigare forskning visar på samband mellan kognitiv self-

efficacy och motivation samt självdisciplin och motivation finns ett antagande 

att resultatet kan komma att bli densamma i denna studien. Därtill undersöktes 
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ytterligare variabler vilket medför att en standard multipel regression 

genomfördes i den statistiska analysen.   

För att kontrollera variabeln “Utbildningsnivå” och “Kön” genomfördes 

en envägsanova. Detta för att undersöka om någon av de olika nivåerna av 

utbildning eller val av könsidentitet visade en högre motivation. En 

korrelationsanalys genomfördes för att kontrollera om det fanns ett samband 

mellan ålder och motivation.  

Etik   

För denna studie har Vetenskapsrådets etiska riktlinjer för 

individskyddskravet efterföljts (Vetenskapsrådet, 2002). Det innefattar 

informationskravet, nyttjandekravet, konfidentialitetskravet och 

samtyckeskravet och gäller för all hantering och tillvägagångsätt genom 

tidsramen av utförandet av denna studien. Deltagarna har vid genomförandet 

av enkäten varit anonyma, även företagen som arbetstagarna arbetar på. Den 

insamlade data har endast varit tillgänglig för författarna av denna studie och 

har behandlats på ett konfidentiellt sätt, vilket innebär att det behandlats enligt 

GDPR, för att minimera risken för spridning till personer utan behörighet. Då 

enkäten var webbaserad kunde deltagarna inte muntligen bli informerade om 

villkoren för studien. Enkäten innehöll ett samtyckesformulär som 

informerade deltagarna skriftligen (se bilaga III).  Samtyckesbrevet innehöll 

information gällande studiens syfte, frivilligheten att delta samt att de kan 

avsluta sitt deltagande utan invändningar från författarnas sida. Även att 

insamlad data endast kommer att användas till studiens ändamål samt hur 

avrapportering kommer gå till. Därtill fanns en kort beskrivning om 

författarna. Denna information beskrevs även kort i det mejlutskick som 

gjordes till deltagarna. Då enkäten var på engelska var även 

samtyckesformuläret översatt till engelska. För att delta i studien var det 

obligatoriskt att godkänna villkoren och bekräfta att de läst och förstått vad det 

innebär att delta för att kunna gå vidare till enkätfrågorna. Efter datainsamling, 
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genomföranden av statistiska analyser och avrapportering har materialet 

raderats. Därmed har individskyddskravet uppfyllts och eftersträvats för att 

skydda deltagarna och genomförandet av studien skall vara etiskt korrekt 

(Vetenskapsrådet, 2002).   

Resultat 

Syftet med denna studie var att undersöka om självdisciplinerat 

beteende, yrkesrelaterad social och kognitiv self-efficacy kan predicera 

motivation på arbetsplatsen. Variabeln ”Utbildningsnivå” fördelades på 

deltagarna och 27,5% var innehavande av gymnasieexamen (N=11), 55% med 

kandidatexamen (N=22) och 17,5% med masterexamen (N=7).  

 Deskriptiva data med medelvärde och standardavvikelser för 

variablerna “Motivation”, “Disciplin”, “Yrkesrelaterad social self-efficacy", 

“Yrkesrelaterad kognitiv self-efficacy" samt “ålder” rapporteras i Tabell 1. 

nedan.   

Tabell 1. Medelvärden och standardavvikelser för variablerna motivation, 

disciplin, social self-efficacy, kognitiv self-efficacy samt ålder  

Variabel N M SD 

Motivation 40 35.58 4.80 

Disciplin 40 39.18 5.87 

Social Self-efficacy 40 19.43 3.63 

Kognitiv Self-efficacy 40 23.75 3.64 

Ålder 40 38.70 11.47 

 

Data kontrollerades för homoskedasticitet, normalfördelning 

samt multikollinaritet och data bedömdes som normalfördelade. En 

korrelationsberäkning genomfördes mellan kriterievariabeln ”Motivation” och 

prediktorvariabler vilket framgår i tabell 2.  
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Tabell 2. Korrelationer mellan kriterievariabeln och prediktorvariabler  

 Motivation Disciplin Social Kognitiv Ålder 

Motivation -     

Disciplin* .631 (.000) -    

Social* .435 (.002) .320 (.022) -   

Kognitiv* .536 (.000) .550 (.000) .328 (.019) -  

Ålder .179 (.135) .040 (.404) -.074 (.326) -.108 

(.254) 

- 

*Korrelation r och (p-värde)  

Då korrelationsanalysen visade signifikanta resultat genomfördes en 

multipel regression med standardmetoden i SPSS för att 

analysera kriterievariablen motivation 

samt prediktorvariablerna självdisciplin, social self-efficacy samt kognitiv 

self-efficacy. Regressionsanalysen visade på ett signifikant resultat 

med F(3,36) = 11,64, p < .001, R2 = .492, justerat R2 = .450. Variabeln 

självdisciplin visade sig vara en signifikant prediktor med en positiv relation 

till motivation/viljan att prestera på arbetsplatsen, β = .438, p = <.001. Social 

self-efficacy samt kognitiv self-efficacy var inte signifikanta prediktorer. I 

Tabell 3. nedan visas information över regressionskoefficienterna för de 

oberoende variablerna i testet.  

Tabell 3. Standardiserade och icke standardiserade 

regressionskoefficienter för studiens prediktor variabler   

 

Variabel  B  SE B  β  t p  

Disciplin  .358  .118  .438  3.032 .004  

Social Self-efficacy  .293  .168  .222  1.741 .090  

Kognitiv Self-efficacy  .293  .191  .222  1.532 .134  
 

En korrelationsanalys genomfördes för att kontrollera om ålder och 

motivation korrelerade och analysen visade på ett icke signifikant 

resultat, p>0.5, se tabell 2. En envägsanova genomfördes för att undersöka 

kontrollvariablerna utbildningsnivå samt kön gentemot kriterievariabeln 

motivation. Analyserna visade på ett icke signifikant resultat, p>.05.  

Detta resultat kan delvis besvara frågeställningen i denna studie samt 

delvis bekräfta Hypotes1. Resultatet bekräftar inte Hypotes2.  
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Diskussion 

Resultatdiskussion   

Resultatet i denna studie visade på ett signifikant resultat 

och prediktorvariabeln “självdisciplin” var en signifikant prediktor till 

kriterievariabeln “Motivation” på arbetsplatsen. Resterande prediktorer och 

kontrollvariabler visade inte på ett signifikant samband med kriterievariabeln. 

Sambandet mellan “Självdisciplin” och “Motivation” var positivt och tolkas 

till att ett självdisciplinerat beteende leder till en ökad motivation i det som 

utförs på arbetsplatsen. I arbetslivet kan det innebära att genomförandet av ett 

projekt som vid första stund verkar uttråkande eller ointressant kan genom det 

disciplinerade beteendet i genomförandet leda till en ökad motivation att 

genomföra det med en bra prestationsinsats. Variablerna “Yrkesrelaterad 

social self-efficacy" och “Yrkesrelaterad kognitiv self-efficacy" visade inte på 

ett signifikant resultat men anmärkningsvärt att nämna är att båda variablerna 

hade ett p-värde som var nära signifikansnivån. Detta skulle kunna indikera på 

att de kan vara betydande faktorer för viljan att prestera på arbetsplatsen men 

de behöver inte vara det. Med detta resultat kan Hypotes1 delvis accepteras 

medan Hypotes2 kan förkastas.   

Det intressanta med resultatet är att det bekräftar vikten av att inneha ett 

disciplinerat beteende (Jung et al., 2017). Att inneha en hög self-efficacy kan 

vara fördelaktigt dels för motivationen men också för att upprätthålla ett 

disciplinerat beteende. En annan studie visar att det är ännu viktigare att inneha 

självdisciplin än kognitiv self-efficacy för att upprätthålla ansträngningen och 

viljan att göra en bra prestation (Komarraju & Nadler, 2013). Detta styrker 

denna studies resultat, det vill säga att disciplin är en valid prediktor till viljan 

att prestera på arbetsplatsen.   

Att vara disciplinerad innebär att kunna kontrollera impulser, tankar och 

prestation (Zimmerman & Kitsantas, 2014). Precis som ovan beskrivet, att 

vara ihärdig i ett projekt som från början inte var intressant men som sedan 

blev det på grund av det disciplinerade beteendet. Då viljan att göra en bra 
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prestation ökar leder det ofta till belöningar som kan vara interna som externa 

(Vrugt, 2004). Det kan vara positiva känslor, högre lön eller 

befordringar. Self-efficacy är en av de största drivkrafterna bakom ett 

beteende och detta skulle tillsammans kunna bilda en positiv cirkel som blir 

gynnsam och framgångsrik, både för individen men också för företaget 

individen arbetar på (Gardner & Pierce, 1998). Vidare har tidigare forskning 

visat att kognitiv self-efficacy är en prediktor till arbetsprestation (George & 

Norrs, 2002). I denna studie visade inte kognitiv self-efficacy sig vara 

en prediktor till viljan att prestera. Dock kan self-efficacy både höjas och 

sänkas, det vill säga det är inte stabilt över tid och kan dessutom påverkas 

negativt för stunden av negativa emotioner såsom vid stress (Loeb, 2016). Vad 

deltagarna varit med om tidigare under dagen före enkätundersökningen 

genomfördes är omöjligt att kontrollera. Att risken finns att de blivit påverkade 

av negativa emotioner kan antas vilket kan vara en av flera anledningar till att 

variabeln “kognitiv self-efficacy" inte var en signifikant prediktor i denna 

studie.  

Precis som Bandura (1993) beskriver hur self-efficacy kan 

skapas genom erfarenhet kan detta förklara hur en positiv cirkel kan skapas 

bland medarbetare på en arbetsplats. Genom att arbeta disciplinerat kan goda 

resultat uppnås, vilket leder till belöningar som är motiverande (Vrugt, 2004). 

Individen skapar då erfarenhet till sig själv och kan sedan både läras av och 

lära andra genom modellinlärning som är viktigt för att skapa hög self-efficacy 

(Loeb, 2016).  Utifrån attributionsteorin kan dessa handlingar som innefattar 

disciplinerat beteende och det goda resultatet attribueras till en framgångsrik 

handling som innebär att beteendet fortsätter (Weiner, 2010). Tolkas detta 

sedan utifrån förväntanvärdeteorin kan bedömningen av konsekvensen 

beteendet ger, det vill säga ett gott resultat, göra att individen lägger ned en 

större insats i prestationen (Vrugt, 2004).  Målteorin handlar om att individen 

presterar utifrån inre eller yttre motivation (Elliot, 1999; Holt et. Al., 2015). 

Om individen arbetar självdisciplinerat och detta leder till bra resultat kan det 
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enligt målteorin tolkas till att det kan leda till att individen fortsätter prestera 

på en hög nivå. Detta då individen antingen känner att resultatet bidragit till 

personlig utveckling eller att hen presterat bättre än sina kollegor. Det stämmer 

överens med Banduras tolkning på att motivation och mål i målteorin handlar 

om självstyrningsprocesser (Bandura, 1993).  

Att social self-efficacy är en viktig egenskap att besitta i arbetslivet har 

tidigare verifierats (Fan et al., 2013; Loeb, 2016). Att kunna hantera sociala 

relationer som att be om hjälp eller att hjälpa andra ökar då arbetsuppgifterna 

löper in i varandra. Trots att resultaten i denna studie inte visade på ett 

signifikant resultat var yrkesrelaterad social self-efficacy närmare 

signifikansnivån än vad kognitiv self-efficacy var, p=.090. En anledning till 

att undersöka denna variabeln var för att det inte har bedrivits särskilt mycket 

forskning inom den arbetsrelationella kontexten. Resultatet visar en indikation 

på att yrkesrelaterad social self-efficacy kan ha en betydande effekt på viljan 

att prestera. Detta hade varit intressant att vidare undersöka i framtida 

forskning med ett större urval för att få en mer fördjupad förståelse för hur 

tilltron till sin sociala förmåga påverkar prestationen i arbetslivet.   

Metodologisk diskussion   

Deltagarna i denna studie bestod av medarbetare på tre olika företag i 

södra Sverige. De valdes ut genom ett bekvämlighetsurval, som bygger på en 

icke-probabilitetsurvalsteknik vilket innebär att urvalet har en låg 

representativitet och att resultatet inte kan generaliseras till den övriga 

populationen som är arbetare i Sverige (Wilson & MacLean, 2011). Målet för 

studien var att få minst 70 deltagare för ett kunna utföra en multipel regression 

med samtliga variabler. Enkäten gick ut till 145 personer men det blev ett 

förhållandevis stort externt bortfall på 89 personer och ett internt bortfall på 

16 personer vilket slutade i ett deltagarantal på 40 personer. Därför 

genomfördes en multipel regression med endast tre prediktorvariabler och 

resterande kontrollerades med korrelationsanalys och envägsanova. Det kan 
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finnas flera olika anledningar till att bortfallen uppstod och några av dem kan 

vara att intresset för studien var för lågt, frågorna var svåra att förstå eller på 

grund av tidsbrist. Det uppstod både responsbias och icke-responsbias som 

innebär att deltagare antingen påbörjar men inte slutför enkäten eller inte 

påbörjar den över huvud taget (Wilson & MacLean, 2011). För att kunna 

uppnå en hög svarsfrekvens är det fördelaktigt att påminna deltagarna flera 

gånger vilket gjordes en gång till samtliga företag innan enkäten stängdes. 

Dock uppstod en brist i konstanthållning vid detta skede då kontaktpersonerna 

på företaget blev en mellanhand i processen att nå ut till deltagarna. Gällande 

uppfattningen av svåra frågor i enkäten hade ett av företagen engelska som 

förstaspråk på arbetsplatsen och då enkäten skickades ut till samtliga företag 

på engelska kan språkkunskaper ha påverkat dels svarsfrekvensen eller hur de 

tolkade frågorna. I detta skede beaktades enkätens validitet, då risken finns att 

den försämras vid en översättning (Wilson & MacLean, 2011). Risken som 

uppstår vid bortfall är att om svaren skiljer sig från övriga svar i urvalet hade 

det kunnat påverkat resultatet, då bortfallssvaren inte representerar urvalets 

uppfattningar. Urvalet och urvalsförfarandet kan vara en metodologisk orsak 

till att studien inte kunnat bekräfta alla tidigare forskningsfynd som beskrivits, 

till exempel att kognitiv self-efficacy inte visade sig vara en valid prediktor i 

denna studie. Det visar dock att disciplin är en stark prediktor till motivation 

med tanke på ett litet urval.   

Inför datainsamlingen fanns en önskad kravbild att samtliga skalor som 

användes skulle inneha en alfanivå på minst .75 för att uppnå en hög 

reliabilitet och validitet i studien. Skalan för motivation hade en alfanivå på 

.82, skalan för yrkesrelaterad social self-efficacy hade en alfanivå på .83, 

skalan för yrkesrelaterad kognitiv self-efficacy hade en alfanivå på .79 och 

skalan för självdisciplin hade en alfanivå på .85 (Costa & MacCrae, 1992; 

Johnson et al., 2000; Loeb, 2016; Rigotti et al., 2008). Detta indikerar på en 

hög intern reliabilitet samt validitet. Flera av skalorna hade både positiva och 

negativa items, vilket är gynnsamt ur ett reliabilitetsperspektiv (Wilson & 
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MacLean, 2011). Risken med många items är dock att deltagarna kan bli 

uttråkade eller avskräckta före de påbörjat eller precis i inledningen av enkäten 

på grund av att det är för många frågor. Detta kan också vara en orsak till det 

stora bortfallet i studien. Det är ett komplext dilemma med både för- och 

nackdelar som måste vägas för och emot varandra och det kan vara 

problematiskt att hitta en bra balans. Till exempel hade inte skalorna som 

undersökte yrkesrelaterad kognitiv och social self-efficacy både positiva och 

negativa påståenden, utan endast positiva. Det finns flera validerade skalor 

med positiva och negativa påståenden som mäter kognitiv self-efficacy men 

dessa valdes bort då de inte är yrkesrelaterade samt att det skulle kunnat bli för 

många items i enkäten. Deltagarnas svar visade på en hög intern konsistens 

vilket stämmer överens med hur svaren bör vara på en skala med en 

hög alfanivå (Wilson & MacLean, 2011).  

För att ytterligare stärka reliabiliteten standardiserades proceduren 

genom ett konstant mailutskick som genomfördes till samtliga företag. 

Deltagarna fick i mailutskicket information om att studien mäter motivation 

på arbetsplatser. En diskussion har förts huruvida det är etiskt korrekt att 

utelämna information om vilka prediktorvariabler och samband som mäts och 

en bedömning gjordes att det fanns skäl att utelämna det. Dels för att 

deltagarna inte kommer till skada om de inte får informationen och dels för att 

det finns risk att sådan information kan påverka hur deltagarna svarar, det vill 

säga att bias kan uppkomma i svaren (Wilson & MacLean, 2011).   

Enkäten är utformad med självskattningsfrågor vilket innebär att 

deltagarna ska skatta utifrån de olika svarsalternativen vad som stämmer bäst 

in på dem för studiens variabler. Enligt den social-kognitiva teorin finns det 

ingen annan än personen själv som kan rapportera om uppfattningar om en 

själv (Loeb, 2016). Dock betyder det att eftersom svaren är deltagarnas egna 

uppfattningar kan de innehålla bias. En typ av bias som kan uppstå vid 

självskattningsformulär är social önskvärdhet som innefattar att individens 

svar inte är tillförlitligt med hur den är eller känner (Wilson & MacLean, 
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2011). Istället svarar deltagaren utifrån vad som tros vara korrekt eller 

önskvärt utifrån krav eller normer. I denna studien skulle det kunna vara en 

deltagare som i arbetet innehar låg motivation, yrkesrelaterad social- eller 

kognitiv self-efficacy eller disciplin men som ändå svarade att hen hade högt 

på dessa variabler. Detta behöver tas i beaktning gällande studiens resultat då 

det kan sänka den interna validiteten (Wilson & MacLean, 2011).  

Skalan 6FPQ: Achievement innehåller i orginal tio påståenden, varav 

fem positiva och fem negativa (Johnson et al., 2000). I denna studie användes 

endast nio påståenden, vara fyra positiva och fem negativa. Detta på grund av 

administrativa orsaker som bidrog till att påståendet inte kom med i 

internetenkäten. Diskussion fördes angående hur det kunde påverka alfanivån 

för skalan. Det ansågs inte påverka alfanivån negativt av bortfallet.   

 I övrigt anses enkäten inneha en god begreppsvaliditet och 

innehållsvaliditet (Wilson & MacLean, 2011). För att exemplifiera innehåller 

bland annat yrkesrelaterad social self-efficacy skalan items som undersöker 

olika beteenden som härleds till begreppet samt att studiens resultat kan till 

viss del vara i enighet med teori och tidigare forskning.   

Ovidkommande variabler som kan ha påverkat resultatet i denna studien 

är som tidigare nämnt negativa eller positiva emotioner som kan påverka hur 

deltagarna skattar sig själva på de olika variablerna (Loeb, 2016; Wilson & 

MacLean, 2011). En annan ovidkommande variabel som kan påverka är 

miljön runt omkring deltagaren vid genomförandet. Om omgivningen upplevs 

som störande och högljudd kan det påverka koncentrationen och hur 

deltagaren tar till sig de olika påståendena i enkäten. Det uppstår en brist i 

kontroll av kontexten eftersom deltagarna kunde genomföra enkäten när de 

själva önskade eller hade tid (Wilson & MacLean, 2011). Bristen av den 

kontrollen möjliggör för flera ovidkommande variabler att uppstå. Det är en 

viktig aspekt att förstå vid tolkning av resultaten.  

Styrkorna i den här studien var att alfanivån på samtliga skalor var 

relativt höga och att resultatet var signifikant. Trots det låga urvalet uppstod 
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“Självdisciplin” som en signifikant prediktor, vilket visar på ett starkt positivt 

samband med motivation. Svagheterna var det låga deltagarantalet med många 

bortfall. Det uppstår en låg extern validitet som påverkar 

generaliseringsbarheten till att resultatet endast kan kopplas till deltagarna som 

inkluderas i denna studie.   

Konklusion   

Studiens resultat kan komma att bidra till arbetslivet för arbetsgivare och 

medarbetare genom en ökad förståelse för hur individens motivation och vilja 

att göra ett bra arbete byggs på en grund av ihärdigt beteende som innebär att 

inte ge upp när någonting känns motigt. Därtill är det viktigt att klargöra att 

studiens resultat skulle med större metodologiska resurser kunna bidra på ett 

bredare och mer valid sätt. Trots att resultatet inte kan generaliseras på grund 

av urvalets storlek, är det ett fynd som kan komma 

att undersökas vidare i framtida forskning.  

Framtida forskning 

Ett förslag till framtida forskning är att replikera studien med ett större 

urval för att kunna generalisera resultatet till arbetsmarknaden i Sverige. Det 

hade varit intressant eftersom resultaten i denna studien blev signifikant. 

Genom att göra metodologiska justeringar hade en framtida studies resultat 

varit fängslande att ta del av. En idé är att utforma studien med en longitudinell 

design och då mäta deltagarnas motivation under olika tillfällen. Detta för att 

se om resultaten stämmer överens eller om de finns skillnader i mätningarna. 

Hade skillnader upptäckts vore det intressant med ett antal djupintervjuer för 

att analysera anledningen till skillnaderna.  

Social self-efficacy kan ge medarbetare en självsäkerhet i hanteringen 

av konflikter som kan uppstå med kollegor. En hög social self-efficacy bidrar 

även till att medarbetare kan bibehålla lugnet samt vara på ett bra humör 

(Loeb, 2016). Kognitiv self-efficacy kan ändras och bli lägre om en person har 
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negativa emotioner. Därför hade det varit intressant att undersöka om en hög 

social self-efficacy kan bidra till en stabilare hög kognitiv self-efficacy.  

Eftersom denna studies resultat endast visade att disciplinerat beteende 

kan predicera motivation på arbetsplatsen hade det varit intressant att vidare 

undersöka hur det disciplinerade beteendet både skapas och upprätthålls på en 

arbetsplats. Hur kan företag och arbetsgivare lära ut denna typ av information 

för att bli mer effektivare och på ett sådant sätt uppnå mer hållbara resultat? 

Därtill hade det varit intressant att undersöka andra psykologiska egenskaper 

som kan ligga till grund för detta disciplinerade beteendet. Är det inlärt från 

barndomen och föräldrar eller är ett stabilare personlighetsdrag som 

påverkar?   
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Bilagor 

Bilaga I 
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Bilaga II 

Hi,  

We are two students at Linnaeus university, Nandie Olsson and Isabelle Wallin. We 

are now writing our bachelor thesis in work psychology about motivation in 
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organizations. We would appreciate if you would like to participate, the survey will 

take about 5-10 minutes.  

Please read each statement carefully and think about your work context when 

completing. 

Your participation is anonymous and we will store the data according to General 

Data Protection Regulation (GDPR). 

To participate use the link below: 

https://sv.surveymonkey.com/r/2F7CCBM  

or scan the QR-code: 

 

 

Best regards. 

Nandie Olsson and Isabelle Wallin 

Bilaga III 
 

Thank you for participating in our survey. Your feedback is important 

Information:   

We are two students, Nandie Olsson and Isabelle Wallin, who study 

Personal- och arbetsliv at Linnéuniversitet. We are now writing our bachelor 

thesis and the aim is to examine motivation in organisations.   

 

The questionnaire consists different questions and statements, all items have 

to be filled in.  The survey will take about 5-10 minutes to complete. 

 

https://sv.surveymonkey.com/r/2F7CCBM
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Participation:   

 

Participation in this study is voluntary. You can terminate your participation 

at any moment without state a reason. We follow “Vetenskapsrådets 

forskningsetiska principer”. It means that participation is voluntary and that 

the responses are confidential. The result is going to be used in our study and 

you can terminate your participation whenever you want. You are going to 

be asked to fill in an informed consent about participation. Linnéuniversitetet 

is responsible for your data and your personal data. According to general 

data protection regulations (GDPR) you have the right to take part of the data 

about you. You can also demand that data about you is erased. The result of 

the study is going to be published at Digitala Vetenskapliga arkivet (DIVA), 

there is no information that can derive to specific individuals in the study in 

the publication. When it is published it may be so that other scientists are 

going to use the results, all according to GDPR.   

  

The participants can be informed oral about his/her individual data. The 

participants can also get information from the study when the result is 

reported in the thesis. If you want to be informed about the results, please 

contact Nandie Olsson at nandieolsson@gmail.com.   

 

Confidentiality:    

 

The handling of your data and your personal data is regulated according to 

general data protection regulations (GDPR) in EU from 2018 May 25. 

Personal data is not handed over to a third part. Your responses and result are 

processed in a way that unauthorized cannot take part of them. Your data will 

get a codenumber.   

 

Concent:    

 

Informed concent for participation in this study for our bachelor thesis at 

Linnéuniversitetet.   

 

Institution for Psychology   

 

The participants concent:  

 

 - I know that participation is voluntary and that I can terminate my 

participation when I want without an explanation.  

 

- I have taken part of the information about the study.  

 

- I am aware of the duration of the questionnaire.   
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- I concent that my data is stored the way that is described in the information 

about confidentiality.  

 

- I concent that my anonymised data can be shared with other scientists than 

those who mentioned in the information about the thesis. I hereby confirm 

that I concent to voluntary in the study and I concent to the handling of my 

data that is described above.   

 


